Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XIII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 07.06.2021

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 07.06.2021
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 7. jún 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:

Ďalší prítomní:

Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová
Ing. Pavol Gallo – kontrolór MČ
Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril XIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „MR“) a privítal
prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia MR sú prítomní traja členovia a MR je
uznášania schopná. Zástupca starostu Ing. Jozef Filipko sa ospravedlnil zo zasadnutia MR.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa Mgr. Ladislava Töröka. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Ing. Máriu Tomášovú a poslankyňu Moniku Kokoškovú.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslanca Mgr. Martina Rogovského, následne dal o tomto
návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR zvolila návrhovú komisiu v zložení poslanec Mgr. Martin
Rogovský

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania XIII. 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 XIII. zasadnutia
MR MČ Košice – Sever v tomto znení:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlasovanie:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z XII. zasadnutia MR
Informácie o XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sever
Rôzne
Záver

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z XII. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na XII. zasadnutí MR boli schválené tri uznesenia. Z uznesení MR č. 37 a
39/2021 nevyplývajú žiadne povinnosti ani termíny plnenia. Uznesenie č. 38/2021 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 XII. zasadnutia MR
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácie o XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že materiály na XIV. zasadnutie MZ MČ boli doručené poslancom MZ.
Poslankyňa Kokošková navrhla, aby na XIV. zasadnutí MZ MČ v bode o stavebných aktivitách v MČ
Košice - Sever sa o jednotlivých aktivitách hlasovalo samostatne z dôvodu, že nie všetky materiály
k navrhovaným aktivitám sú kompletné, napr. stavebná aktivita „Kamenné“.
Predsedajúci informoval, že o stavebných aktivitách: „Bytový dom s polyfunkciou KLAS“ a o žiadosti
Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Košice - Sever sa bude hlasovať individuálne. Odporučil v prípade
ďalšieho samostatného hlasovania o stavebnej aktivite, predložiť poslanecký návrh uznesenia.
Poslankyňa Tomášová informovala, že stavebná aktivita „Kamenné“ je iba v štádiu štúdie
a odporučenie z mesta Košice, je zobrať materiál na vedomie. Na návrhu sa bude ďalej pracovať, ide
o banský priestor.
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Predsedajúci uviedol, že na rokovanie MZ je predložený aj bod „Návrh zmeny Programového rozpočtu
MČ Košice – Sever na rok 2021“. Uvedený materiál bol prerokovaný aj v komisiách MZ MČ, ktoré ho
odporučili schváliť na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Sever.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá prvý návrh uznesenia.

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

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Návrhová komisia predkladá druhý návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 a odporúča, aby
sa tento materiál prerokoval a schválil na XIV. zasadnutí MZ MČ Košice - Sever
Predsedajúci následne dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

7. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Rogovský navrhol podporiť akciu „RACE JAHODNÁ 2021“ v rámci možností a pravidiel MČ
Košice – Sever. Uviedol, že ide o tradičnú športovú akciu v našej MČ s celomestským významom, ktorá
sa uskutoční v dňoch 21. – 22.8.2021 s predpokladaným počtom 1 000 – 2 000 divákov.
Predsedajúci poukázal na to, že aj v minulom roku (2020) boli finančne podporené športovo-kultúrne
akcie organizované na území MČ Košice – Sever, podľa schválených pravidiel.
Kontrolór MČ navrhol prijať jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré by podporovali najmä miestne
tradičné podujatia, pre miestnych obyvateľov.
Poslankyňa Kokošková navrhovala naplánovať a zorganizovať športové a kultúrne akcie počas leta
2021, napr. verejné korčuľovanie v Crow Aréne a tiež kultúrne akcie v jednotlivých lokalitách MČ
s názvom „Kultúrne leto 2021“.
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Poslankyňa Tomášová sa informovala ohľadom čerpania rozpočtu MČ v 1. polroku 2021 na položkách:
kultúra a šport.
Prednosta MÚ uviedol, že z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku sa rozpočet na predmetných
položkách čerpal iba vo výške cca 8 %.
Predsedajúci privítal predložené návrhy a odporučil, aby sa s uvedenými návrhmi oboznámila aj
Komisia kultúry MZ, ktorá by návrhy zhodnotila a predložila svoje odporúčania na zasadnutie OZ.
Zároveň informoval, že dňa 28.06.2021 sa uskutoční ďalšie zasadnutie MZ MČ Košice – Sever.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel tento bod.
8. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XIII. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 07.06.2021

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Monika Kokošková

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

Ing. Mária Tomášová

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

Ing. František Ténai, MBA, starosta

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