Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 23.1.2017

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 23.1.2017
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

pondelok 23. január 2017, od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Rokovanie MR viedli:

Marián Gaj – starosta (ďalej len predsedajúci)

Počet členov MR:

4

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Jozef Filipko
Erik Haľko
Peter Kalanin
Anna Zimmermannová

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 XXI. zasadnutie MR a privítal prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia
rokovania MR sú prítomní štyria členovia a MR je uznášania schopná.
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 Filipka a Zimmermannovú a následne dal
o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie:

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

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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3. Schválenie programu rokovania
Predsedajúci otvoril diskusiu k predloženému návrhu programu. Návrhy do diskusie a na zmenu
programu neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a dal hlasovať o programe XXI. rokovania MR MČ Košice – Sever.

Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program XXI. 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 XX. zasadnutia MR
Príprava XVII. zasadnutia 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 XX. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na XX. zasadnutí MR bolo schválených sedem uznesení. Z uznesení č. 55, 57
a 61 nevyplývala žiadna povinnosť, ani termín plnenia. Odporúčacie uznesenia č. 56, 58, 59 a 60 boli
splnené.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
Pani Zimmermannová predkladá návrh uznesenia.

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

Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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5. Informácia o príprave XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. Na úvod uviedol, že na XVII. zasadnutie MZ je navrhnuté
prerokovanie bodu „Informácia o záveroch analýzy: Posúdenie nároku poslancov miestneho
zastupiteľstva na odmenu a úspech klienta v súdnom konaní o zaplatenie odmeny poslancom“.
Advokátska kancelária Collegium Vojčík & Partners vypracovala právnu analýzu k predmetnému sporu.
Výsledkom predmetnej analýzy je odporúčanie pre MČ nevyplatiť žalobcom odmeny za obdobie od
01/2011 do 05/2011. Za obdobia 08/2012 – 04/2013 a 10/2013 – 12/2013 odporúča vyplatiť odmeny
v poníženej výške a dohodnúť sa o neuplatnení náhrady trov konania a úrokov z omeškania.
Pani Zimmermanová sa opýtala na názor starostu MČ ohľadom výsledkov uvedenej právnej analýzy,
zároveň sa informovala o možnosti vyplatiť žalované odmeny v splátkach v priebehu niekoľkých rokov.
Predsedajúci uviedol, že MČ bude rokovať so žalobcami ohľadom dohody o mimosúdnom urovnaní
v intenciách predmetnej právnej analýzy. MČ v prípade dohody sa bude snažiť vyplatiť príslušné
odmeny v priebehu kalendárneho roku.
Poslanec Filipko uviedol, že predmetná právna analýza je predložená iba na dnešné rokovanie MR
a preto k záverom analýzy sa zatiaľ vyjadriť nevie. V každom prípade podporuje rokovanie sporných
strán o mimosúdnej dohode.
Poslanec Kalanin sa vyjadril, že konajúci súd bude v uvedenej právnej veci pojednávať s každým
žalobcom samostatne, preto navrhuje zo strany MČ rokovať o dohode s každým žalobcom tiež
samostatne.
Kontrolór Hanušin uviedol, že podľa jeho názoru je tiež potrebné rokovať s každým žalobcom o jeho
žalobnom návrhu samostatne a zároveň dohodnúť aj termín vyplatenia dohodnutej sumy.
Zástupca starostu Haľko sa informoval o finančných možnostiach a finančných prostriedkoch MČ na
vyplatenie dohodnutých odmien.
Prednosta Háber uviedol, že na základe stanoviska audítorky nie je možné vyplatiť žalované odmeny
z rezervného fondu. Je možné na vyplatenie žalovaných súm použiť prebytok rozpočtu z minulého
kalendárneho roka a tiež sa hľadajú aj ďalšie zdroje, ako napr. dotácie z mesta.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Poslankyňa Zimmermannová predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o príprave XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice
- Sever
Následne dal zástupca starostu hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu. Zároveň informoval, že na XVII. zasadnutí MZ sa mal
prerokovať aj bod ohľadne prenajatia priestorov bývalých Detských jaslí na ul. Gerlachovská 10.
Z dôvodu že záujemca o prenájom priestorov z finančných dôvodov ustúpil od svojej predbežnej
ponuky, je na webovej stráne MČ opätovne vyvesený oznam o zámere MČ prenajať nehnuteľný
majetok na ul. Gerlachovská 10.
Poslankyňa Zimmermanová navrhla začiatok zasadnutí MR posunúť na 14.00 hod.
Poslanec Filipko otvoril tému zakúpenia automatického defibrilátora pre MČ Košice - Sever. Uviedol, že
takýto prístroj už majú napríklad v Poprade a aj v Spišskej Novej Vsi. Prístroj by mohol byť zakúpený
napr. z výťažku organizovania benefičného koncertu, sponzorsky, príp. dobrovoľným príspevkom
poslancov MČ.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XXI. rokovanie MR ukončil.
Košice, 23.1.2017

Zapísal:
Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
poslanec Jozef Filipko

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

poslanec Anna Zimmermannová

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

Marián Gaj, starosta

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