Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XIV. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 16.3.2016

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 16.3.2016
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda 16. marec 2016, od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Rokovanie MR viedol

Marián Gaj – starosta (ďalej len predsedajúci)

Počet členov MR:

4

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Jozef Filipko
Erik Haľko
Peter Kalanin

Ďalší prítomní:

Pavol Hanušin – kontrolór MČ
Matúš Háber – prednosta MÚ
Miroslav Hudák – zamestnanec MČ
Ladislav Török – zamestnanec MČ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadania
Predsedajúci otvoril XIV. zasadnutie MR a privítal prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia
rokovania MR sú prítomní traja členovia a MR je uznášania schopná. Zo zasadnutia sa ospravedlnila
poslankyňa Zimmermannová.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ladislava Töröka, zamestnanca MČ. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Haľka a Filipka.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslancov Filipka a Haľka a následne dal o tomto návrhu
hlasovať.

Uznesenie:

MR MČ Košice - Sever zvolila návrhovú komisiu v zložení Filipko a Haľko

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie programu rokovania
Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému programu a zároveň navrhol doplniť program o bod 6.a
s názvom Zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - Sever. Ďalšie návrhy
do diskusie a na zmenu programu neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a dal hlasovať o doplnení programu o bod 6a. s názvom Zrušenie Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - Sever.

Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje doplnenie programu XIV. rokovania MR MČ
Košice - Sever o nový bod 6a. v tomto znení:
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Zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sever
Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Potom dal predsedajúci hlasovať o celom programe XIV. rokovania MR MČ Košice – Sever.

Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program XIV. rokovania MR MČ Košice –
Sever v tomto znení:
1.
2.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3.
Schválenie programu rokovania
4.
Správa o plnení uznesení z XII. zasadnutia MR
5.
Správa o plnení uznesení MZ
6.
Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 25 o fonde obnovy
kultúrnych pamiatok Mestskej časti Košice – Sever
6a. Zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ
Košice - Sever
7.
Informácia o trhovisku pred OC Merkúr
8.
Rôzne
9.
Záver
Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z XII. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török uviedol, že na XII. zasadnutí MR boli schválené štyri uznesenia č. 26, 27, 28 a 29/2015.
Z uznesení, ktoré MR MČ Košice – Sever zobrala na vedomie nevyplývala žiadna povinnosť ani termín
plnenia. Ostatné uznesenia boli splnené.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
Pán Filipko 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.
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5. Správa o plnení uznesení MZ
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Háber uviedol, že tento bod sa predkladá v súlade s ustanovením § 17 bod 2) Rokovacieho
poriadku MR. Správa o plnení uznesení MZ bola členom MR zaslaná pred zasadnutím MR
s aktualizovanými návrhmi na ďalší postup.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Pán Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever a odporúča
ju predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 25 o fonde obnovy kultúrnych pamiatok
Mestskej časti Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému bodu.
Pán Háber uviedol, že VZN MČ Košice – Sever č. 25 o fonde obnovy kultúrnych pamiatok Mestskej
časti Košice – Sever bolo prijaté ešte v roku 1998. Dôvodom zrušenia je nesúlad VZN s platnými
právnymi predpismi, ustanovenia VZN sa v praxi nerealizujú a nie sú ani finančné prostriedky na účel,
ktorý predpokladá VZN. Fond obnovy sa nevytvára a nie je ani zriadená Rada fondu ako poradný
orgán Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci ukončil diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Pán Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
návrh na zrušenie VZN MČ Košice - Sever č. 25 o fonde obnovy kultúrnych pamiatok
Mestskej časti Košice – Sever predložiť a schváliť na najbližšom zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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6a. Zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému bodu.
Pán Háber uviedol, že s poukázaním na Uznesenie MZ MČ Košice - Sever č. 136/2016 je zaradený
tento bod do programu rokovania MR. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice –
Sever sú svojim obsahom iba opisom vybraných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Uvedené zákony dostatočným spôsobom upravujú pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami
MČ a neukladajú stanoviť ich podrobnejšiu úpravu interným predpisom. Z pohľadu legislatívneho
vymedzenia kompetencií nie sú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice – Sever
v súlade s platným právnym poriadkom. V súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. d) zákona č.
401/1990 Zb. o meste Košice zmeny rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta MČ navrhujeme riešiť
okrem zákonných výnimiek, prijatím uznesenia MZ.
Pán Filipko uviedol, že na zasadnutí MZ je potrebné dohodnúť postupy a pravidlá na vykonanie zmien
rozpočtu starostom MČ Košice - Sever.
Pán Kalanin súhlasil, že je potrebné zvýšiť pre starostu MČ rozsah % na vykonanie zmien rozpočtu.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci ukončil diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Pán Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
zrušenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice - Sever predložiť
na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

7. Informácia o trhovisku pred OC Merkúr
Predsedajúci otvoril diskusiu a informoval MR o postupe MÚ pri uzavretí zmluvy, výbere dodávateľa
a uskutočnení prác na prenajatom nebytovom priestore v obytnom dome na Němcovej 22, ktorý slúži
ako zázemie správy trhoviska pred OC Merkúr. Ďalej informoval o obnove trhových stolov na
uvedenom trhovisku. Poukázal pritom aj na nové trhové stoly na trhovisku pred OC Astória v MČ
Košice – Juh. Cena uvedených stolov sa pohybuje cca do 3 000 eur. Trhovisko pred OC Mier je už od
1. marca v prevádzke.
Pán Filipko uviedol, že nové trhové stoly, ktoré sa nachádzajú na trhovisku pred OC Astória sú na
podmienky trhoviska pred OC Merkúr skôr nevyhovujúce, najmä pre ich mohutnosť a aj cenu.
Pán Haľko vyslovil názor, že trhovisko pred OC Merkúr môže z dôvodu vynoveného obchodného
centra a tam existujúcich obchodných prevádzok aj postupne zanikať.
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Do diskusie sa ďalší neprihlásili. Predsedajúci ukončil diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
Pán Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o trhovisku pred OC Merkúr
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
8. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.
8. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XIV. rokovanie MR ukončil.
Košice, 16.3.2015

Zapísal:
Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
poslanec Erik Haľko

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

poslanec Jozef Filipko

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

Marián Gaj, starosta

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