Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XIV. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 28.06.2021

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 28.06.2021
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 28. jún 2021, od 14.00 hod. do 14.20 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 Gallo – kontrolór MČ
Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril XIV. 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 zapisovateľa Mgr. Ladislava Töröka. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Ing. Máriu Tomášovú a poslanca Mgr. Martina Rogovského.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie zástupcu starostu Ing. Jozefa Filipka, následne dal o tomto
návrhu hlasovať.

Uznesenie:

MR zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Ing. Jozef
Filipko

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k programu rokovania XIV. 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 XIV. zasadnutia
MR MČ Košice – Sever v tomto znení:
1.
2.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
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3.
4.
5.
6.
7.
Hlasovanie:

Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z XIII. zasadnutia MR
Informácie o XV. 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 XIII. zasadnutia MR
Predsedajúci informoval, že na XIII. zasadnutí MR boli schválené tri uznesenia. Z uznesení MR č. 40 a
41/2021 nevyplývajú žiadne povinnosti ani termíny plnenia. Uznesenie č. 42/2021 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 XIII. zasadnutia MR
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácie o XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že materiály na XV. zasadnutie MZ MČ boli zaslané poslancom MZ. Ďalej
poznamenal, že k bodu „Návrh Záverečného účtu MČ za rok 2020“ je vypracované a predložené
stanovisko kontrolóra MČ. K bodu „Prevod nehnuteľnosti – bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej
ulici č. 10 v Košiciach“ je predložený návrh kúpnej zmluvy vypracovaný mestom Košice. Predaj
nehnuteľnosti sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa. „Návrh zmeny Programového
rozpočtu MČ na rok 2021“ je predložený na základe spresnenia špecifikácie a rozsahu plánovaných
prác na oprave parkovacích plôch v lokalite ulice Hlinkova – ide o zmenu rozpočtu v sume 15 000,- €.
Zástupca starostu Filipko informoval, že minulý týždeň zasadali dve komisie MZ: Komisia rozvoja
a Finančná komisia. Obidve komisie odporučili schváliť materiály predložené na zasadnutie MZ.
Predsedajúci doplnil, že dňa 21.06.2021 zasadala aj Komisia na ochranu verejného poriadku. Na
zasadnutí komisie boli otvorené oznámenia verejných funkcionárov MČ za rok 2020.
Poslankyňa Tomášová sa informovala ohľadom aktuálnosti a platnosti zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v súvislosti s prevodom nehnuteľnosti bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej ulici.
Predsedajúci odpovedal, že uvedená kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti je pripravená mestom
Košice v súlade s predmetným zákonom, ktorý je stále aktuálny a platný v znení neskorších predpisov.
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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
informácie o XV. 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.
7. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom projektov „dažďová záhrada, detské ihrisko a oprava
chodníka na Letnej ulici“.
Predsedajúci odporučil s otázkami k týmto projektom sa obrátiť na vedúceho oddelenia rozvoja MČ.
Iné návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel tento bod.
8. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XIV. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 28.06.2021

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Mgr. Martin Rogovský

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

Ing. Mária Tomášová

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

Ing. František Ténai, MBA, starosta

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