Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z XXVII. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 31.1.2018

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 31.1.2018
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Miesto rokovania:

zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice

Dátum a čas rokovania:

streda 31. január 2018, od 13.00 hod. do 13.45 hod.

Rokovanie MR viedol

Erik Haľko – zástupca starostu (ďalej len predsedajúci)

Počet členov MR:

4

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Jozef Filipko
Erik Haľko
Anna Zimmermannová

Ďalší prítomní:

Pavol Hanušin – kontrolór MČ
Miroslav Hudák – zamestnanec MČ
Ladislav Török – zamestnanec MČ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadania
Predsedajúci otvoril XXVII. 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 Zimmermannovú.
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 -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 XXVII. rokovania MR MČ Košice – Sever.

Uznesenie:

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
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4.
5.
6.
7.
Hlasovanie:

Správa o plnení uznesení z XXIV. zasadnutia MR
Informácia o príprave XXIII. 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 XXIV. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na XXIV. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia (č. 67 a 68/2017). Zo
schválených uznesení MR 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 XXIV. zasadnutia MR.
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 3, proti – 0, zdržal sa - 0.

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácia o príprave XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Filipko oznámil, že na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice – Sever bude opätovne predložený
návrh VZN, ktorým sa upravia podmienky držania psov v MČ Košice - Sever.
Poslankyňa Zimmermannová sa informovala ohľadom pripomienok občanov MČ na predmetný návrh.
Poslanec Filipko odpovedal, že pripomienky od občanov už boli dané na MÚ, ale neboli spracované a
prerokované v Komisii rozvoja MZ. Na predchádzajúcom rokovaní MZ preto dal návrh na stiahnutie
predmetného bodu z rokovania. Občanom prítomným na rokovaní MZ sľúbil, že sa zvolá pracovné
stretnutie k návrhu VZN, následne sa návrh prerokuje na zasadnutí Komisie rozvoja MZ a predloží na
najbližšie rokovanie MZ. Poslanec Filipko ďalej informoval, že na najbližšom rokovaní MZ bude podaný
návrh aj na zmenu Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice – Sever, napr. zníženie rozsahu zápisníc
z rokovania MZ.
Kontrolór Hanušin uviedol, že v rámci zmien Rokovacieho poriadku navrhuje doplniť aj spôsob
vyhodnotenia plnenia uznesení MZ, aby poslanci na rokovaniach MZ dostali informácie o splnení
jednotlivých uznesení MZ.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
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Poslanec Filipko predkladá návrh uznesenia.

Miestna rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o príprave XXIII. 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.
Pán Török informoval o súdnych sporoch MČ. V spore s osemnástimi žalobcami (poslancami MZ za
volebné obdobie 2010 – 2014) už bolo uzavretých 15 mimosúdnych dohôd, zvyšní traja žalobcovia boli
vylúčení na samostatné konanie. V dvoch pracovno-právnych sporoch s bývalými zamestnancami MČ
sa vedú konania na súde 1. stupňa.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod rokovania.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a XXVII. rokovanie MR ukončil.
Košice, 31.1.2018

Zapísal:
Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
poslanec Jozef Filipko

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

poslankyňa Anna Zimmermannová

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

Erik Haľko, predsedajúci

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

Marián Gaj, starosta

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