
MIESTNE ZASTUPITEťSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 45/2011

zo VII. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 25.8.2011

K bodu 4. Prerokovanie uznesenia Č. 4412011, prijatého na VI. zasadnutí Miestneho
zastupitel'stva dňa 29.6.2011, ktorého platnost' bola pozastavená

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever podl'a ustanovenia § 13 ods. 8 zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov potvrdzuje uznesenie Č. 44/2011 o zriadeni
Redakčnej rady zo dňa 29.6.2011 v nasledovnom zneni:

a) Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever zriad'uje Redakčnú radu ako svoj osobitny
iniciativny, výkonný a kontrolný orgán

b) Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever schval'uje Štatút Redakčnej rady v zneni:

1. Redakčná rada je osobitným iniciativnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho
zastupitel'stva.

2. Redakčnú radu tvoria poslanci Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu a
zamestnanec miestneho úradu, ktorého určí starosta.

3. Redakčná rada kontroluje, schval'uje a rozhoduje o obsahu oficiálnej webovej stránky
mestskej častí a tlačovin vydávaných MČ KE - Sever.

4. Redakčná rada rozhoduje formou uzneseni, ktoré sú prijimané na jednotlivých
zasadnutiach alebo sposobom "per rollam" mimo zasadnutia rady.

5. Pre platné hlasovanie spiisobom per rollam sa vyžaduje, aby každý člen Redakčnej rady
poslal e-mailom odpoveď všetkým členom rady.

6. lniciovať hlasovanie per rollam može každý člen Redakčnej rady.

7. Uznesenie prijaté nadpoloviěnou viičšinou všetkych členov Redakěnej rady je závazné
a prednosta miestneho úradu zabezpečí jeho realizáciu.

8. Redakěná rada sa schádza podl'a potreby, jej zasadnutia zvoláva a vedie predseda
Komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu.

9. Ak o zvolanie Redakčnej rady požiadajú aspoň dvaja jej členovia, predseda je povinný
ju zvolat' najneskor do 10 dní.

10. Štatút Redakčnej rady nadobúda platnost' a
zastupitel'stvom:

Marián Gaj
starosta

osť dňom schválenia miestnym

Podpísal dňa: 2.9.2011

Za správnost': Ing. Jaroslav PO)ll~a~če~k~;;:;o_-::;;---- __
- ~

Zapisovatel': JUDr.



MIESTNE ZASTUPITEťSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 46/ 2011

zo VII. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 25.8.2011

K bodu 5. Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska I

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

ukladá

prednostovi MÚ:

a) Predložit' poslancom miestneho zastupitel'stva všetky zmluvy týkajúce sa viacúčelového
ihriska na ZŠ Polianskej, najmii Poistnú zmluvu a Zmluvu o výkone správy ihriska, ak
takéto zmluvy existujú.

b) Domáhat' sa poistného plnenia z dovodu poistnej udalosti, ktorou je celkové poškodenie
ihriska, jeho mantinelov, ochranných sietí, bránok a povrchu ihriska, ktoré je poisťovatel'
povinný poskytnúť v súlade s obsahom poistnej zmluvy.

c) Posúdit' výhodnost' zmluvy o nájme č. 24312008, podl'a ktorej je nájomca MČ Košice -
Sever povinný platit' ročný nájom prenajímatel'ovi pozemku ZŠ Polianskej, vzhl'adom na
prednostné uživanie viacúčelového ihriska ZŠ.

d) Prejednat' s prenajimatel'om pozemku pod ihriskom možnost' zmeny zmluvy o nájme.

e) Posůdit' možnosti zachovania vlastníckych práv k viacúčelovému ihrisku aj po ukončení
nájmu.

fJ Vypracovat' alternativne možnosti prevádzky a ochrany viacúčelového ihriska, vrátane
možnosti oplotenia objektu spojeného s jeho stráženim a spoplatnením jeho uživania.

g) Predložit' jednotlivé možnosti prevádzky ihriska na prejednanie do finančnej a stavebne]
komisie a komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu a miestnej rady.

Termín: do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupitel'stva

Marián Gaj
starosta

Zodpovedny: prednosta MÚ

Podpísal dňa: 2.9.2011

Za správnost': Ing. Jaroslav Polače~k~::;;;;;~=-

Zapisovatel': JUDr. Ivet



MIESTNE ZASTUPITE~STVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

UZNESENIE

číslo 47/2011

zo VIJ. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever zo dňa 25.8.2011

K bodu 6. Návrh Pravidie\ pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice - Sever

schval'uje

Pravidlá pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Podl'a § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorycli
zákonov, občanovi v hmotnej nůdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzujú a ktorým sa vypláca dávka a príspevky na základe rozhodnutia vydaného
Úradom práce, sociálnych veci a rodiny v Košiciach, může MČ Košice - Sever na základe žiadosti
občana s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever poskytnút' [ednorazovú dávku v hmotnej núdzl
(JDvHN) nasledovne:

a) pre samožijúceho občana v hmotnej nůdzi (ďalej iba "HN"),
ktorému sa vypláca dávka a príspevky 25,- €

b) pre občana ([jednu fyzickú osobu, ktorá sa s oběanom v HN
spoločne posudzuje, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 40,- €

c) pre občana a dve fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN
spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 50,- €

d) pre občana, tri a viac fyzických osob, ktoré sa s občanom v HN
spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky

• JDvHN pre 3 osoby
• na každú ďalšiu posudzovanú osobu

50,- e
+10,- €

e) občanom, ktorí spÍňajú podmienky k priznaniu JDvHN, može starosta na základe odporúčania
sociálno - zdravotnej komisie v závažných prípadoch výnimočne poskytnút' JDvHN až do
výšky d voj nás o b k u základnej sadzby uvedene] v ustanovení písmo a).

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnost' dňom schválenia Miestnym zas itel'stvom Mestskej časti
Košice - Sever.

Marián Gaj
starosta

Podpísal dňa: 2.9.201\

Za správnost': .r
ff - I

Zapisovatel': ~h"1../


