Mestská časť Košice - Sever

ZÁPISNICA
z VI. zasadnutia Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 16.12.2019

Prílohy:

Pozvánka na zasadnutie MR
Listina prítomných z 16.12.2019
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Miesto rokovania:

zasadačka Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dátum a čas rokovania:

pondelok 16. decembra 2019, od 14.30 hod. do 15.00 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“)
Ing. Pavol Hanušin – kontrolór MČ
Mgr. Ladislav Török – zamestnanec MÚ

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedajúci otvoril VI. 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 Mgr. Ladislava
Töröka. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Ing. Máriu Tomášovú a poslanca Mgr. Martina
Rogovského.
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie zástupcu starostu Ing. Jozefa Filipka a poslanca Mgr.
Martina Rogovského, následne dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice - Sever
zvolila návrhovú komisiu v zložení zástupca starostu Ing. Jozef
Filipko a poslanec Mgr. Martin Rogovský

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 VI. zasadnutia MR.
Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.

Uznesenie:

Miestna rada MČ Košice – Sever schvaľuje program VI. zasadnutia
MR MČ Košice – Sever v tomto znení:
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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 V. zasadnutia MR
Informácia o VII. zasadnutí 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 V. zasadnutia MR
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Pán Török informoval, že na V. zasadnutí MR boli schválené dve uznesenia (č. 17 a 18/2019).
Z uvedených uznesení MR nevyplývala žiadna povinnosť ani termín plnenia.
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 V. 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 VII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Prednosta MÚ k Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len
„Návrh“) povedal, že pri tvorbe Návrhu vychádzali z informácie, že MČ bude mať z podielových daní
33,- € na obyvateľa. V súčasnosti je zrejmé, že podielové dane na jedného obyvateľa MČ budú vyššie,
ale presná suma zatiaľ nie je známa.
Predsedajúci doplnil, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na decembrovom zasadnutí prerušilo
rokovanie o Návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022 a preto navrhuje, aby
sa Návrh MČ schválil až na februárom zasadnutí MZ, kedy už budú schválené presné sumy
podielových daní. Do schválenia Návrhu bude MČ v rozpočtovom provizóriu.
Zástupca starostu Filipko navrhol, aby sa rokovania MR v I. polroku 2020 uskutočnili v deň zasadnutí
MZ o 14.00 hodine. MR súhlasila s uvedeným návrhom.
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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 VII. zasadnutí 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 Tomášová sa informovala ohľadom smetných nádob na ul. Tolstého 1, 3 a ohľadom
lokality ul. Obrancov mieru (výmenníková stanica, basketbalové ihrisko).
Predsedajúci odpovedal, že prebytočné smetné nádoby budú odvezené a ohľadom spomenutej lokality
bolo stretnutie obyvateľov, ktorí sa majú rozhodnúť o účelnom využití danej lokality.
Ďalšie návrhy do diskusie neboli. Predsedajúci uzavrel tento bod.
7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a VI. zasadnutie MR ukončil.
Košice, 16.12.2019

Zapísal:
Mgr. Ladislav Török

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

Zápisnicu overili:
Ing. Mária Tomášová

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

Mgr. Martin Rogovský

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

Ing. František Ténai, starosta

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

Zápisnica zo zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever, konaného dňa 16.12.2019
Overili:

strana 4

