Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XVIII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 13.9.2016

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 13.9.2016
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda 13. september 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
Peter Kalanin

Ďalší prítomní:

Pavol Hanušin – kontrolór MČ
Matúš Háber – prednosta MÚ
Miroslav Hudák – zamestnanec MČ
Agnesa Bogačevičová – zamestnanec MČ
Zdenka Sloviková – zamestnanec MČ
Ladislav Török – zamestnanec MČ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadania
Predsedajúci otvoril XVIII. zasadnutie MR a privítal prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia
rokovania MR sú prítomní traja členovia a MR je uznášania schopná. Poslankyňa Zimmermannová sa
zo zasadnutia ospravedlnila.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa Ladislava Töröka, zamestnanca MČ. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Filipka a Haľka.
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.
Návrhy do diskusie a na zmenu programu neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a dal hlasovať o programe XVIII. rokovania MR MČ Košice – Sever.
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Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program XVIII. 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 XVII. zasadnutia MR
5.
Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Sever
6.
Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach
starostu MČ Košice - Sever
7.
Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice –
Sever k 30.6.2016
8.
Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever
na rok 2016
9.
Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 52 o poskytovaní sociálnej
Pomoci občanom
10. Rôzne
11. Záver
Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z XVII. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na XVII. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia. Z uznesení nevyplývala
žiadna povinnosť ani termín plnenia.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
Poslanec Filipko predkladá návrh uznesenia.

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

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Prednosta Háber uviedol, že na základe vykonanej kontroly uznesení MZ bola pripravená správa
o plnení uznesení, ktorá súčasne zahrňuje aj návrhy na ďalší postup.
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Poslanec Filipko navrhol správu o plnení uznesení MZ zobrať na vedomie a predložiť na rokovanie MZ.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec 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 a prerokovať 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.
6. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Hudák uviedol, že tento bod je zaradený do programu na základe uznesenia MZ MČ Košice –
Sever č. 150/2016. Súčasne informoval o jednotlivých rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice –
Sever, ktoré vykonal starosta od posledného zasadnutia MZ MČ Košice – Sever, konaného dňa
22.6.2016.
Predsedajúci uviedol, že Finančná komisia MZ MČ Košice – Sever z technických dôvodov nezasadala,
preto tento materiál v predmetnej komisií prerokovaný nebol.
Poslanci Kalanin a Filipko uviedli, že Komisia sociálna a Komisia rozvoja MZ boli oboznámení
s informáciou o zmenách rozpočtu a odporučili tento materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie
zasadnutie MZ MČ Košice – Sever.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a zobrať na vedomie
Informáciu o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu 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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7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2016
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Prednosta Háber uviedol, že tento bod programu je zaradený v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, na základe ktorého majú obce povinnosť počas rozpočtového roka kontrolovať
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitorovať plnenie programov obce.
Kontrolór Hanušin z dôvodu značného rozsahu predloženej monitorovacej správy navrhol v budúcnosti
uvažovať nad možnosťou pripraviť a predložiť iba tabuľkovú časť monitorovacej správy bez textovej
časti.
Poslanec Filipko súhlasil s tým, že textová časť správy ma veľký rozsah, súčasne ale uviedol, že
komentáre sú potrebné najmä v častiach, kde sa nenaplnil Programový rozpočet MČ a je potrebné to
potom v textovej časti zdôvodniť.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a zobrať na vedomie
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2016
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
8. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Hudák uviedol, že východiskom pre zaradenie tohto bodu boli dve skutočnosti. Po prvé
z poisťovne Allianz bolo MČ Košice – Sever doručené oznámenie o poukázaní poistného plnenia
v súvislosti s poistnými udalosťami na majetku v správe MČ (budova Detských jaslí na ul.
Gerlachovskej. Po druhé z MMK nám bolo doručené oznámenie o pridelení finančných prostriedkov
v súvislosti s výberom dane za psov.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
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Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť zmenu
Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
9. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pani Sloviková uviedla, že návrh je predkladaný s cieľom komplexne riešiť poskytovanie dávok
sociálnej pomoci VZN. Vypracovanie VZN vychádza z potreby určenia presnejších a podrobnejších
pravidiel poskytovania jednorazovej dávky a mimoriadnej finančnej pomoci. VZN upravuje výšku
finančných príspevkov, špecifikáciu účelu použitia príspevku v zmysle zákona o hmotnej núdzi, postup
a podmienky na základe, ktorých MČ pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje sociálnu
pomoc občanom MČ. Cieľom je zabezpečiť jednotný postup, preukaznosť, spravodlivosť,
informovanosť a transparentnosť pri poskytovaní sociálnej pomoci.
Poslanec Kalanin informoval, že návrh VZN č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom bol
podrobne vysvetlený a prerokovaný aj v Sociálnej komisií MZ, ktorá odporučila VZN schváliť na
najbližšom zasadnutí MZ.
Kontrolór Hanušin uviedol, že je potrebné vo väčšej miere sa venovať seniorom, monitorovať ich
sociálnu situáciu a do budúcnosti odporučil navýšiť predmetnú položku v rozpočte.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslanec Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Sever prerokovať a schváliť VZN MČ Košice
– Sever č. 52 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
10. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Filipko informoval, že Dóm Matice slovenskej v Košiciach pripravuje v parku pri ulici Národná
trieda odhalenie busty matičiara a národovca Jána Straku, ktorý bol agilný národnobuditeľský
pracovník na východnom Slovensku. Navrhol MČ Košice – Sever, aby spolupracovala pri znovuosadení
tejto busty s Maticou slovenskou. Ďalej informoval o poškodených dlažbách na sídlisku Podhradová pri
OC a na chodníku na uliciach Cesta pod Hradová a Vihorlatská.
Zápisnica zo zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever, konaného dňa 13.9.2016
Overili:

strana 6

Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.
12. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XVIII. rokovanie MR ukončil.
Košice, 13.9.2016

Zapísal:
Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
poslanec Jozef Filipko

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

poslanec Erik Haľko

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

Marián Gaj, starosta

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