Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XXII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 15.3.2017

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 15.3.2017
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda 15. marec 2017, 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
Miroslav Hudák – zamestnanec MČ
Ladislav Török – zamestnanec MČ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadania
Predsedajúci otvoril XXII. 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 XXII. rokovania MR MČ Košice – Sever.

Uznesenie:

MR MČ Košice – Sever schvaľuje program XXII. rokovania MR MČ Košice –
Sever v tomto znení:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
Hlasovanie:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o plnení uznesení z XXI. zasadnutia MR
Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 17/1993 o
povinnostiach pri výkopových prácach za účelom odstránenia
havárií na podzemných inžinierskych sieťach v komunikáciách
a verejnej zeleni
Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 31/1999 o
utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného
tajomstva
Rôzne
Záver
za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o plnení uznesení z XXI. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na XXI. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia (č. 62 a 63).
Z predmetných 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 XXI. zasadnutia MR.
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 17/1993 o povinnostiach pri výkopových
prácach za účelom odstránenia havárií na podzemných inžinierskych sieťach
v komunikáciách a verejnej zeleni
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török uviedol, že predmetné VZN bolo MZ MČ Košice – Sever schválené ešte v roku 1993 a od
uvedenej doby nebolo novelizované. Podľa súčasnej platnej legislatívy SR problematika upravovaná
týmto VZN nepatrí do kompetencií MČ a preto nie sú splnené zákonné podmienky, aby zostalo naďalej
v platnosti. V súčasnosti sa uvedené VZN v praxi ani nerealizuje.
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Predsedajúci dodal, že síce MČ nemá v súčasnosti kompetencie vydať VZN k uvedenej problematike,
ale bolo by žiaduce, aby MČ mala vedomosť o výkopových prácach na svojom území, aby následne
mohla o tom informovať občanov a tiež sledovať ukončenie týchto prác. O tejto problematike bude
diskutovať na Rade starostov mesta Košice.
Poslanec Filipko podporil iniciatívu o riešení tejto problematiky na Rade starostov mesta Košice. Bude
potrebné zistiť legislatívne možnosti mesta Košice a navrhnúť účinné riešenie. Uviedol, že nie sú
problémy pri väčších súvislých opravách komunikácií, kde sa väčšinou dodržujú zákonné postupy. Skôr
sú problematické opravy pri haváriách, ktoré vykonávajú subdodávatelia a tí často technologické
postupy nedodržujú a výkopové práce dokončia nedostatočne.
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
na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever zrušiť VZN
MČ Košice – Sever č. 17/1993 o povinnostiach pri výkopových prácach za účelom
odstránenia havárií na podzemných inžinierskych sieťach v komunikáciách
a verejnej zeleni
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. 31/1999 o utajovaných skutočnostiach
tvoriacich predmet služobného tajomstva
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török uviedol, že predmetné VZN navrhujeme zrušiť z tých istých dôvodov, ako predchádzajúce
VZN. VZN MČ Košice – Sever č. 31/1999 nebolo doteraz novelizované, je v rozpore so súčasnou
platnou legislatívou SR a v súčasnosti sa v praxi ani neaplikuje.
Predsedajúci informoval, že MČ má vypracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov
prevádzkovaných MČ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
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
na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever zrušiť VZN
MČ Košice – Sever č. 31/1999 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet
služobného tajomstva
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Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
7.

Rôzne

Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu, zároveň uviedol, že na MÚ bol zaslaný návrh nového
štatútu mesta Košice. Príslušné oddelenia MÚ pripravujú pripomienky k zaslanému návrhu.
Poslanec Filipko informoval o termíne (31.3.) podania oznámení o majetkových pomeroch verejných
funkcionárov.
Kontrolór Hanušin informoval, že ukončil dve plánované kontroly a pristúpi ku kontrole mimo plánu
a to opatrení z predchádzajúcich kontrol.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.
8. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XXII. rokovanie MR ukončil.
Košice, 15.3.2017

Zapísal:
Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
poslanec Jozef Filipko

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

poslanec Erik Haľko

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

Marián Gaj, starosta

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