
Prílohy:

Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA

zo VII. zasadnutia miestneho zastupitel'stva
Mestskej časti Košice - Sever, konaného dňa 25.08.2011

Žiadosť poslancovo zvolanie zasadnutia miestneho zastupitel'stva zo dňa 12.08.2011
Pozvánka na zasadnutie MZ
Listina prítomných
Návrh Pravidiel pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ
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Miesto rokovania: zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania: štvrtok, 25. augusta 2011, od 16.30 do 17.15 hod.

Počet zvolených poslancov: 23

Počet prítomných: 22 - podl'a priloženej prezenčnej listiny

Počet neprítomných: 1- poslanec Skalický sa písomne ospravedlnil pred rokovaním MZ

Ďalší prítomní: Jaroslav Polaček - prednosta MÚ
Jana Nováková - miestna kontrolórka

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

Zástupca starostu MČ Košice - Sever Peter Kalanin otvoril VII. zasadnutie MZ a privítal prítomných.
Podl'a prezenčnej listiny bolo v čase otvorenia rokovania prítomných 21 poslancov, teda MZ bolo
uznášaniaschopné.

2. Určenie overovatel'ov zápisnice, zapisovatel'a, vol'ba návrhovej a mandátovej
komisie

Zástupca starostu Kalanin určil za overovatel'ov zápisnice poslancov Františka Ténaia a Miroslavu
Dobránsku. Za zapisovatel'a určil zamestnanca MÚ Ivetu Pankovičovú.

Zástupca starostu Kalanin navrhol: do návrhovej komisie poslancov Viliama Beňa a Richarda Šmídu a
do mandátovej komisie poslancov Andreja Dobránskeho a Jozefa Filipka.

Zástupca starostu dal spoločne hlasovať za členov návrhovej komisie a mandátovej komisie.

H/asovanie: za - 21/ proti - 0/ zdrža/ sa - O.

Vzneseme: MZ MČ Košice - Sever zvo/ilo :
návrhovú komisiu v z/ožení Vi/iam Beňo a Richard Šmída
mandátovú komisiu v z/ožení Andrej Dobránskya Jozeť Fi/ipko.

Zástupca starostu skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami
schválení.

3. Schválenie programu rokovania

Zástupca starostu Kalanin otvoril diskusiu k programu rokovania miestneho zastupitel'stva a požiadal
poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na rozšírenie programu.

Poslanec Železník navrhol doplniť program o bod Viacúčelové ihrisko zš Polianska 1a zaradiť ho ako
bod 5.

Poslanec Kalanin podal návrh na doplnenie programu o bod Návrh Pravidiel pre poskytovanie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a zaradiť ho ako bod 6.
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Poslanec Ténai navrhol doplniť program o 2 body: Interpelácie a dopyty poslancov, ktorý bude
zaradený ako bod 7 a bod Rózne, ktorý bude zaradený ako bod 8.
Ďalšie návrhy podané neboli, preto zástupca starostu uzatvoril diskusiu a dal hlasovať najskór za
jednotlivé návrhy na rozšírenie programu.

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 - bod 5.

Hlasovanie: za - 21/ proti - 0/ zdržal sa - 0/
Navrhovaný bod 5 bol zaradený do programu rokovania.

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Návrh Pravidiel pre poskytovanie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi - bod 6.

Hlasovanie: za - 21/ proti - 0/ zdržal sa - 0/
Navrhovaný bod 6 bol zaradený do programu rokovania.

Hlasovanie za doplnenie programu o bod Interpelácie a dopyty poslancov - bod 7 a o bod Rózne -
bod 8.

Hlasovanie: za - 18/ proti - 0/ zdržal sa - 3/
Navrhované body 7 a 8 boli zaradené do programu rokovania.

Poslanec Beňo za návrhovú komisiu prečítal konečný návrh programu zasadnutia.

Zástupca starostu Kalanin dal hlasovať o celom programe VII. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva
Mestskej časti Košice - Sever.

Hlasovanie: za - 21/ proti - 0/ zdržal sa - 0/
program rokovania bol schválený.

Uznesenie: MZ MČ Košice - Sever schvaluje doplnený program VII. zasadnutia MZ MČ
Košice - Sever takto:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovatel'ov zápisnice, zapisovatel'a, vol'ba návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Prerokovanie uznesenia Č. 44/2011, prijatého na VI. zasadnutí Miestneho zastupitel'stva dňa

29.6.2011, ktorého platnosť bola pozastavená
5. Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1
6. Návrh Pravidiel pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
7. Interpelácie a dopyty poslancov
8. Rózne
9. Záver

4. Prerokovanie uznesenia č. 44/2011, prijatého na VI. zasadnutí Miestneho
zastupitel'stva dňa 29.6.2011, ktorého platnost' bola pozastavená

Zástupca starostu Kalanin otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, do diskusie sa nikto neprihlásil,
preto diskusiu uzatvoril.

Poslanec Beňo konštatoval, že rozhodnutím starostu bola pozastavená platnosť uznesenia Č. 44/2011
a prečítal znenie uznesenia Č. 44/2011 o zriadení Redakčnej rady, prijatého na VI. zasadnutí
Miestneho zastupitel'stva dňa 29.6.2011, ktorého platnosť starosta pozastavil.
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UznesenieČ. 44/2011:

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

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

1. Redakčná rada je osobitným iniciatívnym, 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 časti a tlačovín vydávaných MČKE - Sever.

4. Redakčná rada rozhoduje formou uznesení, ktoré sú prijímané na jednotlivých
zasadnutiach alebo spósoborn "per rollam" mimo zasadnutia rady.

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

6. Iniciovat' hlasovanie per rollam rnóže každý člen Redakčnej rady.

7. Uznesenie prijaté nadpolovičnou vačšlnou všetkých členov Redakčnej rady je
závazné a prednosta miestneho úradu zabezpečí jeho realizáciu.

8. Redakčná 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' najneskór do 10 dní.

10. Štatút Redakčnej rady nadobúda platnost' a účinnost' dňom schválenia
miestnym zastupitel'stvom.

Pred hlasovaním sa dostavil poslanec Szabá. Od tohto okamihu bolo na rokovaní prítomných 22
poslancov.

Predsedajúci dal hlasovať o potvrdení uznesenia č. 44/2011 v znení prednesenom návrhovou
komisiou.

H/asovanie: za - 20/ proti - 0/ zdrža/ sa - 2/
vzneseme bo prijaté.

Uznesenie:

Miestne zastupitel'stvo MČKošice - Severpodl'a ustanovenia §13ods. 8zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších predpisov potvrdzuje
uznesenie č. 44/2011 o zriadení Redakčnej rady ZD dňa 29.6.2011.
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5. Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1

K tomuto bodu podal informácie poslanec Železník. uvíedol, že viacúčelové ihrisko na Polianskej 1 je
v majetku mestskej časti, po 3 rokoch existencie je zdevastované, viaceré veci sú poškodené, neplní
svoju funkciu. Ihrisko ohrozuje užívatel'ov, bránky nie sú riadne ukotvené. Viackrát inicioval cez
komisiu, aby miestny úrad zistil náležitosti ohl'adne zmluvy. Na poslednom zastupitel'stve žiadal
písomné stanovisko, nebolo mu poslané. Zistil, že medzi MČ a ZŠ bola uzavretá zmluva, ktorá určuje
ročné nájomné za užívanie pozemku pod ihriskom. Mestská časť za tento prenájom neplatí, číže maže
dójst' k jej sankcionovaniu. Nedopátral sa žiadnej zmluvy o správcovstve. zš je správca, ktorý na
základe neexistujúcej zmluvy spravuje ihrisko, ktoré je majetkom mestskej časti. ZŠ nevie zabezpečiť
ochranu majetku ani bezpečnosť a dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska. Preto vypracoval
uznesenie, ktoré by mala uložiť miestnemu úradu riešiť tento naliehavý problém.

Počas rokovania odišiel za zasadacej miestnosti poslanec Filipko.

Návrh uznesenia predniesol člen návrhovej komisie poslanec Beňo.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupitel'stvo MČ Košice- Sever ukladá prednostovi MÚ:

Termín:

a) Predložiť poslancom miestneho zastupitel'stva všetky zmluvy týkajúce sa
viacúčelového ihriska na ZŠ Polianskej, najrná Poistnú zmluvu a Zmluvu o výkone
správy ihriska, ak takéto zmluvy existujú.
Domáhat' sa poistného plnenia z dóvodu poistnej udalosti, ktorou je celkové
poškodenie ihriska, jeho mantinelov, ochranných sietí, bránok a povrchu ihriska,
ktoré je poisťovatel' povinný poskytnút' v súlade s obsahom poistnej zmluvy.
Posúdiť výhodnosť zmluvy o nájme č. 24312008, podl'a ktorej je nájomca MČ
Košice - Sever povinný platiť ročný nájom prenajímatel'ovi pozemku ZŠ
Polianskej, vzhl'adom na prednostné užívanie viacúčelového ihriska ZŠ.
Prejednať s prenajímatel'om pozemku pod ihriskom možnost' zmeny zmluvy
o nájme.
Posúdiť možnosti zachovania vlastníckych práv k viacúčelovému ihrisku aj po
ukončení nájmu.
Vypracovat' alternatívne možnosti prevádzky a ochrany viacúčelového ihriska,
vrátane možnosti oplotenia objektu spojeného s jeho strážením a spoplatnením
jeho užívania.
Predložiť jednotlivé možnosti prevádzky ihriska na prejednanie do finančnej
a stavebnej komisie a komisie mediálnej, kultúry, školstva, mládeže a športu
a miestnej rady.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupitel'stva

Zodpovedný: prednosta MÚ

Predsedajúci dalo prednesenom návrhu hlasovať. Prítomných bolo 21 poslancov.

H/asovanie: za - 21, proti - O, zdrža/sa - O.
uznesenie bo prijaté.
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6. Návrh Pravidiel pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Návrh predložil a zdóvodnil zástupca starostu Kalanin. Informoval, že materiál bol prerokovaný na 6.
zasadnutí miestnej rady, ktorá odporučila miestnemu zastupitel'stvu návrh prerokovať a schváliť.

Dávky v hmotnej núdzi žiadatel'orn vyplatené zatial' neboli. Sociálno - zdravotná komisia jednotlivé
žiadosti prerokovala a doporučila priznanie dávok. Z dóvodu, že neboli prijaté pravidlá pre vyplácanie
dávok, ich vyplatenie bolo pozastavené.

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. Prednosta MÚ upresnil, že o poskytnutie dávky v hmotnej
núdzi požiadalo okolo 100 žtadatel'ov a v rozpočte je na ne vyčlenených 4 000 EUR na celý rok 2011.

Predsedajúci uzatvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania a poslanec Beňo predniesol návrh uznesenia.

Návrh uznesenia:

Podl'a § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, občanovi v hmotnej núdzi 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 vecí a rodiny v Košiciach, maže MČ

Košice - Sever na základe žiadosti občana s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever

poskytnút' jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (lDvHN) nasledovne:

a) pre samožijúceho občana v hmotnej núdzi (d'alej iba "HN" ),

ktorému sa vypláca dávka a príspevky 25,- €

b) pre občana a jednu fyzickú osobu, ktorá sa s občanom 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 osób, ktoré sa s občanom v HN

spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky

• lDvHN pre 3 osoby

• na každú d'alšiu posudzovanú osobu

50,- €

+10,- €

e) občanom, ktorí splňajú podmienky k priznaniu lDvHN, maže starosta na základe

odporúčania sociálno - zdravotnej komisie v závažných prípadoch výnimočne

poskytnút' lDvHN až do výšky dvojnásobku základnej sadzby uvedenej v ustanovení

písmoa).

Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnost' dňom schválenia Miestnym zastupitel'stvom Mestskej

časti Košice - Sever.
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Hlasovalo 20 poslancov, pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Vágási.

Hlasovanie: za - 20, proti - O, zdržal sa - O,1nehlasoval.
urnesenie boto príjaté.

7. Interpelácie a dopyty poslancov

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu, prihlásil sa poslanec Železník. Povedal, že túto otázku
otvoril už na miestnej rade, ktorá dnes predchádzala miestnemu zastupitel'stvu. Žiada, aby mu
kompetentný pracovník miestneho úradu odpovedal, či MÚ zaplatil firme iMprove GROUP s.r.o. čiastku
451,- EUR za administratívne práce a konfiguráciu e-mailových účtov, keď deklaroval, že MÚ nebude
potrebovať žiadne školenie zamerané na prácu s počítačom a kritizoval predošlé vedenie, že takéto
veci financovalo. Zaujímalo by ho, či MÚ aj naďalej bude platiť firme, ktorá spravuje webovú stránku,
keďže webová stránka je jednoduchá, I'ahko aktualizovatel'ná pomocou jednoduchého zaškolenia
pracovníka úradu, či aj naďalej mieni úrad platiť za takéto služby.

Predsedajúci požiadal o od poveď prednostu MÚ, ktorý sa vyjadril, že nemá vedomosť o pravidelných
platbách za takéto služby. V uvedenom prípade išlo o konfiguráciu mailov, počítačov, programov
outlook, a to len jednorazovo. Jedna vec je ovládať software a druhá vec ho nainštalovať
a konfigurovať pre správne fungovanie.

Ďalšie interpelácie a dopyty poslanci nemali, preto zástupca starostu Kalanin diskusiu uzatvoril.

8. Rozne

K tomuto bodu nebola prerokovaná žiadna záležitost',

9. Záver

Zástupca starostu Kalanin ukončil rokovanie MZ. Všetkým poslancom a ostatným prítomným
poďakoval za účasť a poprial pekný zvyšok dňa.

Košice, 25.8.2011

Zapísala:

Iveta Pankovičová
zapisovatel'ka

Zápisnicu overili:

František Ténai
poslanec \O~

............... \ .

Miroslava Dobránska
poslankyňa ~ j)o~

...................................................
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Jaroslav Polaček
prednosta ~;7

... ~ .

Peter Kalanin
zástupca starostu

Marián Gaj
starosta
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