
MIESTNE ZASTUPITE8STVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 59/2011

z IX. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 24.11.2011

K bodu 4. Návrh Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

A. odporúča schválit'
Návrb Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011 v lokalitách:
Hrbová
Amflteáter
Kamenné

B. neodporúča schválit'
Návrb Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011 v lokalite
Slovenská - Hlinkova.

Podpísal dňa: 29. 11. 2011

----=
Za správnost': Ing. Jaroslav pOlač~ .>
Zapisovatel': JUDr. Iveta Pankovičová ~~~ /



MIESTNE ZASTUPITEťSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 60/2011

z IX. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 24.11.2011

K bodu 5. Návrh na 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na
rok2011

Miestnezastupitel'stvo MČ Košice - Sever

a) berie na vedomie predloženy návrh 1. zmeny rozpočtu Mestskej častí Košice - Sever

b) vyslovuje nespokojnosť s flnančnou disciplínou a dodržiavanim pravidiel finanč-
něho hospodárenia na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever

c) žiada prednostu MÚ Mestskej časti Košice - Sever predložiť nový návrh na 1. zmenu
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 na najbližšie
zasadnutie Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Košice - Sever.

Pozastavujem platnost' tohto uznesenia podl'a ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Marián Gaj
starosta

\ .
. ~.

.\

\J

Podpísal dňa: 1. 12. 2011

Za správnosť: Ing. Jaroslav po~ .

JUDr. Iveta pa~ ~~~/Zapisovatel':



MIESTNE ZASTUPITELSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 61 /2011

z IX. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 24.11.2011

K bodu 6. Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

schval'uje

Poriadok odmeňovania zamestnancov Mestskej častí Košice - Sever
50 schválenymi pormeťiovacimi návrhmi.

Pozastavujem platnost' tohto uznesenia podl'a ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podpísal dňa: 1. 12. 2011

Za správnost': Ing. Jaroslav Polaček ~~.
~/p,.- I

Zapisovatel': JUDr. Iveta Pankovičová V$Mi!-f4l'vC~



MIESTNE ZASTUPITEI.:STVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 62/2011

z IX. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 24.11.2011

K bodu 6a. Začatie konania vo veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

a) schval'uje

návrh Komisie MZ na ochranu verejného uiujmu funkcii verejnyck funkcionárov na
začatie konania proti poslancom vyznačenym v prilohe č. 1 k tomuto uzneseniu, ktori
porušili ustanovenia Ústavného zákona č. 357/2004 z.z,. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcii verejných funkcionárov v zneni neskoršicb zmien a doplnkov (ďalej len
Ústavný zákon) vo veci porušenia Ústavného zákona, ktorého sa dopustili tým, že
v lehotáck ustanovenyck v čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona si nesplnili povinnosti
spočívajúce v predloženi pisomného oznámenia, resp. potvrdenia, resp. oznámenie podali
neúplné,

b) konštatuje,

že sa 24.11.2011 začina konanie proti prislušnym poslancom MZ vo veci ochrany verejného
uiujmu pre porušenie povinnosti vyplývajúcej Z čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 z.z.
o ochrane verejného uiujmu pri výkone funkcii verejnycb funkcionárov v zneni neskoršlck
zmien a doplnkov,

c) ukladá

Komisii MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
pripraviť návrh rozhodnutia a predloiit' ho na rokovanie MZ, s tým, že prislušni poslanci
MZ, ktori porušili ustanovenia zákona č. 357/2004 z.z. sa písomne vyjadria k svojmu
/ne/konaniu najneskór do 1.12.2011 do 16.00 hod., kedy bude zasadat' Komisia MZ na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Z: predseda komisie



MIESTNE ZASTUPITEťSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

d) iiada,

aby krátkou cestou bolo prostrednictvom miestneho úradu doručené poslancom toto
uznesenie s vyššie uvedeným návrhom Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri
vykonefunkcil verejnych funkclonárov na začatie konania,

e) žiada

starostu mestskej častí zvolat' rokovanie Miestneho zastupitel'stva do 60 dní odo dňa
začatia konania s bodom programu:

Konanie a rozhodnutie vo veci podozrenia z porušenia čI. 7 ods. 1 Ústavného zákona č.
357/2004 z.z. v zneni neskoršich zmien a doplnkov poslancami MZ.

/.~

\""
Marián ~~ ~ <_

starosta <,
<,

Podpísal dňa: 1. 12. 2011

7apisovatel': JUDr. Iveta Pankovičová

Za správnost': Ing. Jaroslav Polaček


