Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XVII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 13.7.2016

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 13.7.2016
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda 13. júl 2016, od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Rokovanie MR viedol

Marián Gaj – starosta (ďalej len predsedajúci)

Počet členov MR:

4

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Jozef Filipko
Erik Haľko
Anna Zimmermannová

Ďalší prítomní:

Miroslav Hudák – zamestnanec MČ
Ladislav Török – zamestnanec MČ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadania
Predsedajúci otvoril XVII. zasadnutie MR a privítal prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia
rokovania MR sú prítomní traja členovia a MR je uznášania schopná. Poslanec Kalanin sa zo
zasadnutia ospravedlnil.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ladislava Töröka, zamestnanca MČ. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Filipka a Zimmermanovú.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie poslancov Haľka a Zimmermnnovú a následne dal o tomto
návrhu hlasovať.

Uznesenie:

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

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

3. Schválenie programu rokovania
Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému programu. Návrhy do diskusie a na zmenu programu
neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a dal hlasovať o programe XVII. rokovania MR MČ Košice – Sever.
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Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program XVII. rokovania MR MČ Košice –
Sever v tomto znení:
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 XVI. zasadnutia MR
Príprava XIV. zasadnutia 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 XVI. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na XVI. zasadnutí MR bolo schválených sedem uznesení. Z uznesení č. 37 a
38 nevyplývala žiadna povinnosť, ani termín plnenia. Odporúčacie uznesenia č. 39 – 43 boli splnené.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
Pán Haľko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z XVI. zasadnutia MR.

Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

5. Príprava XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. Na úvod uviedol, že na XIV. zasadnutie MZ sú zo strany
Miestneho úradu pripravované niektoré body programu. Informoval o týchto konkrétnych bodoch:
„Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ“, „Monitorovacia správa
Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2016“, „Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ
Košice – Sever na rok 2016“ a „VZN MČ Košice – Sever č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci
občanom“.
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Pán Hudák uviedol, že od posledného zasadnutia MZ MČ Košice – Sever starosta vykonal tri
rozpočtové opatrenia súvisiace s Detským táborom, servisnými službami súvisiacimi s výpočtovou
technikou na MÚ a poistnou udalosťou na objekte Detských jaslí na Gerlachovskej ulici.
Pán Török informoval, že navrhované VZN o poskytovaní sociálnej pomoci by malo nahradiť dva
platné dokumenty MČ prijaté v roku 2014. Návrh vychádza z potreby určenia presnejších
a podrobnejších pravidiel poskytovania jednorazovej dávky a mimoriadnej finančnej pomoci, ktoré MČ
nenárokovo poskytuje nad rámec svojich zákonných povinností zo svojho rozpočtu.
Poslanec Filipko sa informoval, či návrh bude predkladaný z legislatívnych dôvodov.
Predsedajúci odpovedal, že návrh je pripravovaný s cieľom riešiť poskytovanie dávok sociálnej pomoci
občanom VZN, ako právnou normou a nie pravidlami ako bolo doteraz. Iné legislatívne dôvody na
prijatie VZN nie sú.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec Haľko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o príprave XIV. zasadnutia 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. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu, zároveň informoval o športových a kultúrnych akciách
organizovaných MČ Košice – Sever v mesiacoch júl a august 2016. Ďalej informoval o postupe prác pri
vymieňaní zastávok MHD v MČ a o výmene svetiel v Dennom centre na Obrancov mieru.
Poslankyňa Zimmermannová vyjadrila nespokojnosť nad zahusťovaním MČ, konkrétne poukázala na
lokalitu Park Anička a dodala, že je to žiaľ bežný jav aj v iných MČ v Košiciach. Ďalej poukázala na
problémy súvisiace s novým parkovacím systémom v Košiciach, najmä na zaberanie zelene na
parkovacie miesta.
Poslanec Filipko sa informoval ohľadom osadenia lavičiek v lokalite Mlynského náhonu.
Predsedajúci informoval, že MČ osadila niekoľko lavičiek v okolí Mlynského náhonu zo západnej strany
a potom pristúpila k osadzovaniu z východnej strany pri rodinných domoch, no z dôvodu negatívneho
ohlasu občanov sa od osadzovania lavičiek upustilo.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.
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7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XVII. rokovanie MR ukončil.
Košice, 13.7.2016

Zapísal:
Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
poslanec Jozef Filipko

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

poslanec Anna Zimmermannová

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

Marián Gaj, starosta

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