
Zápisnica z II. zasadnutia MZ MC Košice - Sever 27.1.2011

1. Otvorenie zasadnutia, urcenie overovatel'ov zápisnice a zapisovatel'ky
Starosta MC Košice - Sever otvoril II. zasadnutie MZ a privítal prítomných.
Prítomní podl'a prezencnej listiny.
Ospravedlnená - poslankyna Ing. Oobranská
Starosta Oaj - blahoželá poslankyni Miklošovej k sviatku a odovzdávajej kyticu.
Starosta Oaj - informuje poslancov, že cca 15 min. sa uskutocní školenie na používanie
elektronického hlasovacieho zariadenia a zároven je to fototermín pre novinárov.

V priebehu cca 20 min. trvá zaškolenie poslancov, skúšobné použitie hlasovacieho
zariadenia a diskusia k jeho používaniu.

2. Zloženic sl'ubu poslanca MZ
Starosta Oaj - požiadal Ing. Bena, aby zložil sl'ub poslanca.
Ing. Beno - precítal sl'ub poslanca, podpísal sl'ub a starosta Oaj mu odovzdal Osvedcenie
o zvolení poslanca Miestneho zastupitel'stva MC Košice - Sever.

3. Schválenie programu rokovania
Starosta Oaj - požiadal o schválenie programu rokovania MZ
Poslanec Filipko - v mene poslancov SMK-MKP, SOKÚ-OS a SaS predložil návrh na
zmenu programu rokovania z dovodu, že MZ nemá orgány, ktoré by mali prerokovat
predložené materiály. Navrhol stiahnut z rokovania body 5,6,8,a 9.
Co sa týka rozpoctu, zdovodnil to tým, že zatial' nepoznáme skutocné príjmy, rozpocet je
postavený na vode a návrh rozpoctu nie je prerokovaný štandardným sposobom.
Organizacný poriadok nezodpovedá predstavám klubu, bude predložený jeho nový návrh.
Poriadok odmenovania poslancov bude predložený po schválení rozpoctu. Rokovací
poriadok MZ sa nedá schválil' bez prerokovania v komisiách a MR a nie je ani na stránke
úradu.

Zároven požiadal doplnil' do programu rokovania MZ body:
4.1 Správa o cinnosti starostu za posledné obdobie,
10.1 Interpelácie a dopyty poslancov,
10.2 Stanovenie miesta a casu rokovania MZ,

10.3 V zmysle zákona o obecnom zriadení poverit poslanca MZ na vedenie zasadnutia
MZ, v prípade, keby nastal stav, že ho nemá kto viest.
Poslanec Beno - za poslancov KOH, navrhol stiahnut z programu rokovania body 5,6,8 a
9.

Poslanci si uvedomujú závažnost týchto dokumentov a preto je potrebné ich prerokovat
v komisiách a MR.

Poslanec Šmída - poslanci SMER a MOST-HÍO sa pripojili k návrhu a navrhujú stiahnut
z programu rokovania body 5,6,8 a 9.
Starosta Oaj - ukoncil diskusiu k tomuto bodu. Program na rokovanie bol vypracovaný
s vel'kou túžbou predniest zmeny od zaciatku a zabezpecil' kroky k vízií, ktoré chce
v MC robil'. Zmena organizacnej štruktúry umožní vol'né ruky pri uplatnovaní
rozumného nakladania s fin. prostriedkami. Rozpocet MC by sa v apríli, po schválení
rozpoctu mesta, doplnil a upravil. Podl'a zákona nie je nutné, aby sme mali komisie ani
MR a zástupcu.
Poslanec Filipko - upozornil, že poslanci sú zvolení, majú svoje právo rozhodoval' podl'a
zákona. Co sa týka rozpoctu, ak sa teraz schváli a realizujú sa procesy s tým súvisiace,
bude vel'mi tažko ho prerobit, obzvlášt ak nie sú peniaze. Navrhol hlasoval' za návrh na
zmenu programu rokovania.
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Starosta Gaj - doplnil, že rozpocet a organizacná štruktúra úzko súvisia a ako
predkladatel' stahuje bod 7.

Hlasovanie o návrhu poslanca Filipka:

uzncscnie - MZ MC Košice - Scver schval'uje zmenu programu rokovania MZ tak,
že, vvpúšta z pr02;ramu rokovania:

bod 5 Organizacný poriadok MÚ
bod 6 Programový rozpocet MC Košice - Sever na rok 2011-2013
bod 8 Poriadok odmenovania poslancov
bod 9 Rokovací poriadok MZ MC Košice - Sever
doplnuie pr02;ram rokovania o bodv:
bod4/1 - správa o cinnosti starostu za posledné obdobie
bod 10/1 Interpelácic a dopyty poslancov
bod 10/2 stanovenie micsta a casu rokovaní poslancov
bod 10/3 poverenie poslanca MZ MC Košicc - Sever na vedcnie zasadnutia MZ

za-18
zdržal sa - 3

proti - O
nehlasoval - I

Poslanec Filipko - upozornil, že hlasovanie je podl'a neho neplatné, lebo v rokovacom
poriadku nie je upravené hlasovanie elektronickým hlasovacím zariadením. Žiadal
zapracovat do rokovacieho poriadku tento sp6sob hlasovania
Starosta Gaj - požiadal o stanovisko právne odd., ci ide o verejné hlasovanie?
JUDr. Arvaiová, poverená vedením právneho oddelenia - informovala, že v platnom
rokovacom poriadku poslancov MZ nie je tento sp6sob hlasovania upravený, o verejné
hlasovanie ide v oboch prípadoch a sp6sob hlasovania si poslanci urcujú v tomto prípade
hlasovaním.

Poslanec GUrtler- požiadal urcit systém do vedenia rokovania a doplnit bod I o urcenie
overovatel'ov a zapisovatel'ky. Rokovanie sa riadi doteraz platným rokovacím poriadkom.
Starosta Gaj - vyhlásil 5 min. prestávku
Starosta Gaj - urcil overovatel'ov zápisnice poslancov Gajdoša a Skalického a za
zapisovatel'ku JUDr. Arvaiovú.

Hlasovanie - zdvihnutím ruky a použitím elektronického zariadenia

za - 14

zdržal sa- 4

proti - O
nehlasoval - 4

Prednosta Polacek - vysvetlil možnost využit hlasovanie elektronickým zariadením.
Poslanec Berta - sa opýtal, co stojí hlasovacie zariadenie, ak chceme šetrit.
Starosta Gaj - odpovedal, že priestory sú prenajaté bezodplatne, hlasovacie zariadenie je
tiež bezodplatne v rámci možnosti vyskúšat ho s perspektívou zakúpenia resp. budúceho
prenájmu. Tým, že došlo k odsunutiu zmeny organizacnej štruktúry MÚ prichádza MC
mesacne o 10 tisíce eur, ide o iné šetrenie a prenájom za hlasovacie zariadenie by bol
v budúcnosti 300€.

overili: ~
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Poslanec Filipko - sa opýtal, co je pravda na tom, ked bol priamo informovaný od
starostu, že ide o 300€ za prenájom zariadenia a 30 - 50€ za miestnost na hodinu
rokovania a teraz tvrdí starosta, že ide o bezodplatný prenájom miestnosti aj zariadenia.

Poslanec Gurtler - upozornil, že podl'a platného rokovacieho poriadku cI. 13 sa poslanec

hlási do diskusie zdvihnutím ruky. Nemá problém použit hlasovacie zariadenie, ale
zacalo sa to zle, tak navrhuje hlasovat podl'a platného rokovacieho poriadku alebo nech
poslanci schvália použitie elektronického zariadenia.
Prednosta Polacek - informovalo cenách za hlasovacie zariadenie a prenájom miestnosti.
Zároven navrhuje ukoncit rokovanie.
Starosta Gaj - navrhol rokovanie ukoncit

Poslanec Gurtler - opýtal sa, na základe coho prednosta navrhuje ukoncenie zasadnutia?
Poslanec Berta - navrhol dat hlasovat o ukoncení rokovania MZ

uznesenie - MZ MC Košice - Sever koncí II. zasadnutie miestneho zastupitel'stva

za-2
zdržal sa - 4

proti - 15

Starosta Gaj - potom co, pre predchádzajúcu vyslovenú pochybnost', ci možno pána
Viliama Bena v tomto momente rokovania už považovat' za poslanca MZ, nedostal zo
strany hlavnej kontrolórky a tiež zo strany poverenej vedúcej právneho oddelenia ani
opakovane jednoznacnú odpoved na túto otázku. Na základe tohto faktu ukoncil
rokovanie II. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej casti Košice - Sever.

Košice,31.1.2011

Zapísala :

JUDr. Anna Arvaiová

poverená vedením právnehf)ddelenia

Zápisnicu overili: I
,

Marián Gaj I ~
starosta

Jaroslav Polacek

prednosta MÚ

Branislav Gajdoš
poslanec

Martin Skalický
poslanec
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SUUB
"Sl'ubujem na svoju cest' a svedomie, že budem riadne plnit' svoje povinnosti,
ochranovat' záujmy obce, dodržiavat' Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne závazné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupitel'stva ich budem uplatnovat' podl'a svojho najlepšieho
vedomia a svedomia."

V Košiciach, dDa 27.1.2011

Ing. Viliam BeDo


