Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 12.03.2021

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 12.03.2021
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

piatok 12. marec 2021, od 14.00 hod. do 14.30 hod.

Rokovanie MR vedie:

Ing. František Ténai, MBA – starosta (ďalej len „predsedajúci“)

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Ing. Jozef Filipko
Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová

Ďalší prítomní:

Ing. Pavol Hanušin – kontrolór MČ
Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ
Mgr. Margita Šefčíková – vedúca OPaOČ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril XII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „MR“) a privítal
prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia MR sú prítomní štyria členovia a MR je
uznášania schopná.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľku Mgr. Margitu Šefčíkovú. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Ing. Máriu Tomášovú a poslanca Mgr. Martina Rogovského.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie zástupcu starostu Ing. Jozefa Filipka a poslankyňu Moniku
Kokoškovú, následne dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Ing. Jozef
Filipko a poslankyňa Monika Kokošková

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania XII. zasadnutia MR a požiadal členov, aby sa
vyjadrili, či majú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Žiadne návrhy na doplnenie alebo
zmenu programu podané neboli. Predsedajúci ukončil diskusiu.
Predsedajúci dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý bol zaslaný členom a aj zverejnený na
webovej stránke MČ.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice – Sever schvaľuje program XII. zasadnutia
MR MČ Košice – Sever v tomto znení:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hlasovanie:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z XI. zasadnutia MR
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021
- 2023
Informácia o XIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sever
Rôzne
Záver

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z XI. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na XI. zasadnutí MR boli schválené štyri uznesenia. Z uznesení MR č. 33,
34 a 36/2020 nevyplývajú žiadne povinnosti ani termíny plnenia. Uznesenie č. 35/2020 bolo splnené.
Zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z XI. zasadnutia MR
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 - 2023
Predsedajúci uviedol, že materiály k tomuto bodu boli členom zaslané s pozvánkou na XIII. zasadnutie
MZ MČ Košice – Sever a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Zástupca starostu Filipko uviedol, že komisie MZ MČ Košice – Sever prerokovali predložený Návrh
Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023 a odporučili ho schváliť na najbližšom
zasadnutí MZ MČ Košice – Sever.
Predsedajúci doplnil, že Komisia rozvoja MZ zasadala 8. marca 2021, Kultúrna komisia 10. marca 2021
a Finančná komisia 11. marca 2021.
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Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023 a odporúča,
aby sa tento materiál prerokoval a schválil na XIII. zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Informácia o XIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že materiály na XIII. zasadnutie MZ MČ boli zaslané všetkým poslancom MZ.
Ďalej uviedol, že najdôležitejšími bodmi rokovania sú: „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice –
Sever na roky 2021 – 2023“ a „Voľba kontrolóra MČ“. Predsedajúci po úvodných slovách otvoril
diskusiu k tomuto bodu.
Zástupca starostu Filipko informoval, že program XIII. zasadnutia MZ sa plánuje doplniť o bod 9.1 „Udelenie ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice – Sever“.
Poslankyňa Tomášová sa informovala ohľadom podmienok na udelenie ocenenia.
Predsedajúci informoval, že počet ocenených v mestskej časti za kalendárny rok je obmedzený na 3
subjekty, pričom fyzická osoba musí mať registrovaný pobyt na území Mestskej časti Košice – Sever
a kolektív musí pôsobiť v Mestskej časti Košice – Sever.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informácie o XIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever.
Predsedajúci následne dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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7. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková v súvislosti s ochorením COVID 19 sa informovala ohľadom on-line rokovaní
MR a MZ a navrhla aj novelizáciu rokovacích poriadkov a zásad odmeňovania.
Predsedajúci uviedol, že situácia je mimoriadne vážna a ohľadom vznesenej požiadavky už diskutoval
s poslancami MZ. Budú sa hľadať možnosti pre on-line rokovania a to novelizáciou rokovacích
poriadkov MR a MZ.
Zástupca starostu Filipko poukázal aj na možnosť on-line rokovaní prostredníctvom procedurálneho
návrhu, ako to bolo na zasadnutí MZ MČ Košice – Západ. Vzniknutú mimoriadnu situáciu možno riešiť
aj hlasovaním per rollam. Zároveň vyslovil podporu aj pre prípadnú zmenu rokovacích poriadkov MR
a MZ.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel tento bod.
8. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XII. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 12.03.2021

Zapísala:
Mgr. Margita Šefčíková

„podpísané“
...................................................

Zápisnicu overili:
Mgr. Martin Rogovský

„podpísané“
....................................................

Ing. Mária Tomášová

„podpísané“
....................................................

Ing. František Ténai, MBA, starosta

„podpísané“
......................................................
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