Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z V. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 21.10.2019

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 21.10.2019
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 21. októbra 2019, od 15.30 hod. do 16.30 hod.

Rokovanie MR vedie:

Ing. František Ténai – starosta MČ (ďalej len „predsedajúci“)

Prítomní členovia MR
na začiatku rokovania:

Ing. Jozef Filipko
Monika Kokošková
Mgr. Martin Rogovský
Ing. Mária Tomášová

Ďalší prítomní:

Ing. Peter Luczy – prednosta MÚ (ďalej len „prednosta MÚ“)
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (ďalej len „MR“) a privítal
prítomných. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia MR sú prítomní štyria členovia a MR je
uznášania schopná.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci určil za zapisovateľa zamestnanca Miestneho úradu MČ Košice – Sever Töröka.
overovateľov zápisnice určil poslankyňu Tomášovú a poslanca Rogovského.

Za

Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie zástupcu starostu Filipka, následne dal o tomto návrhu
hlasovať.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice - Sever
zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Filipko

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa - 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

3. Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci otvoril diskusiu k návrhu predloženého programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Predsedajúci dal hlasovať o programe V. zasadnutia MR.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.
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Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice – Sever schvaľuje program V. zasadnutia
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 IV. zasadnutia MR
Informácia o príprave VII. 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 IV. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na IV. zasadnutí MR boli schválené tri uznesenia (č. 14 - 16/2019).
Z uznesení MR č. 14 a 16/2019 nevyplývala žiadna povinnosť ani termín plnenia. Uznesenie MR č.
15/2019 sa plní.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

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

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácia o príprave VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci uviedol, že najbližšie plánované zasadnutie MZ sa uskutoční 16.12.2019 (pondelok)
o 15.00 hod., zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Prednosta MÚ informoval, že na uvedené zasadnutie MZ bude predložený Návrh zmeny Programového
rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019. Návrh bude predložený, podľa práve aktuálneho čerpania
rozpočtu a potrieb zmien.
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Predsedajúci ďalej informoval, že na predmetné zasadnutie MZ bude pravdepodobne predložený aj
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 a aj základný programový rozpočet MČ
na ďalšie tri roky.
Poslankyňa Tomášová žiadala informácie ohľadom dotácie z mesta Košice na investície v MČ vo výške
80 000,- € a tiež požiadala aj o zaslanie priebežných správ o stavebných aktivitách v MČ Košice –
Sever.
Predsedajúci ohľadom dotazu na uvedenú dotáciu z mesta Košice odpovedal, že MČ po schválení
jednotlivých položiek mestom Košice, uzatvorila so Správou mestskej zelene v Košiciach, dohody
o poskytnutí dotácie. Správa mestskej zelene v Košiciach po ukončení projektov musí predložiť MČ
správu o vyúčtovaní poskytnutej dotácie. MČ po ukončení všetkých projektov, predloží mestu Košice
celkové vyúčtovanie dotácie do 20.12.2019.
Prednosta MÚ ohľadom žiadosti o zaslanie priebežných správ o stavebných aktivitách v MČ odpovedal,
že uvedené informácie je možné požiadať osobne na Oddelení rozvoja mestskej časti.
Zástupca starostu Filipko informoval, že zasadnutia komisií pred rokovaním MZ, by sa mali uskutočniť
v termíne od 1.12.2019 do 12.12.2019 a zasadnutie MR sa uskutoční dňa 13.12.2019.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli.
Predsedajúci uzavrel diskusiu a poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Miestne rada MČ Košice – Sever
berie na vedomie
informáciu o príprave VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever
Následne dal predsedajúci hlasovať o tomto bode.

Hlasovanie:

za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

Predsedajúci skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Rôzne
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa Kokošková sa informovala ohľadom podujatia v MČ s názvom „Od Kataríny po Advent“
a to či je už pripravený rozpočet, určený počet stánkov a vybraný organizátor podujatia.
Predsedajúci odpovedal, že predmetné podujatie je v štádiu prípravy. Zatiaľ nie je schválený rozpočet
na podujatie, na základe predbežných rokovaní by na akcii mali byť minimálne 6 predajných stánkov
a čo sa týka organizátora podujatia v súčasnosti sa predbežne rokuje s jediným záujemcom, ktorý sa
sám prihlásil. Celý proces prípravy nie je ukončený. Pre MČ je dôležité, aby boli čo najmenšie náklady
z rozpočtu MČ na predmetné podujatie.
Poslankyňa Tomášová informovala, že sa zúčastnila stretnutia na Košickom samosprávnom kraji
ohľadom možnosti podávania projektov v rámci regiónu. V tejto súvislosti požiadala MČ
o reflektovanie na uvedenú možnosť.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod.
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7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a V. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 21.10.2019

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Ing. Mária Tomášová

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

„podpísané“
Mgr. Martin Rogovský

....................................................

„podpísané“
Ing. František Ténai, starosta

......................................................
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