Mestská časť Košice – Poľov

Zápisnica
z 23. zasadania MZ MČ Košice -Poľov konaného dňa 30.4.2014 o 18.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Zapísala : Mgr. Slávka Huljaková
Program :
Otvorenie – zistenie prítomnosti poslancov–určenie overovateľov a navrhovateľov MZ
Zloženie sľubu poslanca na uvoľnený mandát
Návrh na doplnenie programu (navrhujú poslanci a starostka)
Stanovisko kontrolóra MČ k úprave rozpočtu na rok 2014
Úprava rozpočtu na rok 2014
Odpredaj nehnuteľnosti pre kupujúceho M. Karafu podľa osobitného zreteľa
Kontrola plnenia uznesení MZ MČ
Informácie o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva a mestského
zastupiteľstva (informuje starostka)
9. Rôzne
9a) Zriadenie prevádzky TIKET SPORT
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. O t v o r e n i e – zistenie prítomnosti poslancov a určenie overovateľov
a navrhovateľov MZ
Zasadanie otvorila a viedla Mgr. Mária Birošová – starostka MČ Košice-Poľov. V úvode
privítala poslancov, p. kontrolóra, p. ekonómku Ing. Moniku Matiovú a hostí na 23.
riadnom zastupiteľstve MČ Poľov. Zároveň ospravedlnila poslanca Petra Ficeriho, ktorý
sa nemohol zúčastniť zasadnutia, z dôvodu nočnej služby. Konštatovala neprítomnosť
poslanca Ing. Ladislava Bradu, bez udania dôvodu.
Navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ.
Za navrhovateľov boli zvolení : p. Roland Lacko
Za overovateľov boli zvolení : Peter Mitrik, Ing. Marek Výrostko

Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 246
2. Zloženie sľubu poslanca na uvoľnený mandát
p. starostka predstavila náhradníka na poslanca - Ing. Stanislava Múdreho,
a vyzvala ho na zloženie sľubu na uvoľnený mandát poslanca MČ KE-Poľov.

Ing. Stanislav Múdry zložil sľub poslanca MČ KE-Poľov
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 247
3. Návrh na doplnenie programu
Poslanci súhlasili s programom 23. riadneho rokovania miestneho zastupiteľstva a p.
poslankyňa Mgr. Huljaková navrhla doplniť program :
v úprave rozpočtu v položke odmena poslanci v položke 637026,
pôvodný rozpočet 6.500 EUR – 1500 EUR a navýšenie kultúrne akcie
– zájazdy v položke 637001, pôvodný rozpočet 5.000 EUR + 1.500
EUR
- pani starostka navrhla doplniť program o bod 9a) - zriadenie
prevádzky TIKET SPORT
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 248
4. Stanovisko kontrolóra MČ k rozpočtu na rok 2014
Ing. Hospodár konštatoval, že návrh rozpočtu MČ KE-Poľov bol schválený na 20. riadnom
zasadnutí MZ MČ KE-Poľov, dňa 17.12.2013 uznesením č. 229/2013 a bol zostavený
podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR ako vyrovnaný v čiastke 177.453 EUR.
- Príjmy a výdavky zodpovedajú ust. § 5 a § 7 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
-MČ KE-Poľov spracovala návrh úpravy rozpočtu v súlade s § 25 a nasledujúcich Zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako prebytkový rozpočet.
-Príjmy sú navrhované upraviť zvýšením na 296.653 EUR, z toho :
- BP upraviť zvýšením na 193.653 EUR
(transfer od MMK 10.000 EUR)
- KP upraviť zvýšením na 103.000 EUR
(z predaja kanalizácie na 100.000 EUR)
- Finančné operácie bez zmeny – nerozpočtované
-Výdavky sú navrhované povoliť prekročiť na 261.505 EUR, z toho
BV upraviť povolením prekročiť výdavky o 20.600 EUR na 180.935
EUR a to na bežnú údržbu komunikáciu
- KV upraviť povolením prekročiť výdavky na 64.3709 EUR
- viazať 7.118 EUR v IBV na nájomné byty
- prekročiť o 61.370 EUR na rozvoj MČ
- Finančné operácie bez zmeny na 16.200 EUR
Po vykonaní navrhovanej úpravy rozpočtu zvýšením príjmov MČ oproti schválenému
programovému rozpočtu ako aj povolením prekročenie BV a KV zostane programový rozpočet
pre rok 2014 prebytkový v čiastke 37.148 EUR.
Na základe uvedeného odporučil MZ MČ KE-Poľov schváliť 1. úpravu rozpočtu MČ KE-Poľov
na rok 2014 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : za : 4 proti: 0 zdržal sa :1
Bolo prijaté uznesenie: č. 249
5. Úprava rozpočtu na rok 2014
p. Ing. Matiová postupne prešla príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, príjmy celkovo
tvoria 296.653,- EUR a výdavky 261.505,- EUR. Úprava rozpočtu na rok 2014 MČ
Košice - Poľov je súčasťou uznesenia a zápisnice.
p. starostka oboznámila poslancov MZ o rozpočtových opatreniach č. 2/2014, ktoré je
súčasťou uznesenia a zápisnice, ktoré poslanci MZ zobrali na vedomie.

Zároveň p. Huljaková navrhla v úprave rozpočtu v položke odmena poslanci v položke
637026, pôvodný rozpočet 6.500 EUR – 1500 EUR a navýšenie kultúrne akcie – zájazdy
v položke 637001, pôvodný rozpočet 5.000 EUR + 1.500 EUR.
Hlasovanie : za : 4 proti: 0 zdržal sa :1
Bolo prijaté uznesenie: č. 250
6. Odpredaj nehnuteľnosti pre kupujúceho M. Karafu podľa osobitného zreteľa
p. starostka navrhla MZ schváliť na základe Zákona o majetku obcí odpredať parcelu č.
673/3 vo vlastníctve mesta KE vo výmere 31 m2 KU KE-Poľov vlastníkovi priľahlých
parciel p. Michalovi Karafovi, ul. Pažitná KE-Poľov
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 251
7. Kontrola plnenia uznesení
Starostka MČ konštatovala, že uznesenia z 22. mimoriadneho zastupiteľstva MZ MČ
Poľov sú splnené.
Hlasovanie : za : 4 proti: 0 zdržal sa :1
Bolo prijaté uznesenie: č. 252
8. Informácie o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva a mestského zastup.
p. starostka informovala o činnosti za obdobie od 18.2.2014 do 30.4.2014
- pracovné stretnutia s futbalistami a poslanci MČ, kde sa prediskutovali problémy
a požiadavky športovcov. Návrh na zateplenie stropu telocvične – materiál zakúpila MČ,
prácu vykonali samotní športovci. Od nedele je potrebné na futbalový zväz materiály zo
zápasov hlásiť e-mailom, preto v telocvični bude počítač, tlačiareň v miestnosti kde je
kamerový systém bude v uzamknutej miestnosti so zabezpečením.
- 1.3. – Iniciatívu na zrealizovanie futbalového turnaja prevzal aj Lukáš Čonka, bolo to
vydarené stretnutie
- pracovné stretnutia s DPMK, bola jedna požiadavka na státie autobusu na otočke,
doriešilo sa - bol prítomný aj sťažovateľ. Je tu ešte jedna žiadosť, ale to sa bude riešiť
budúci týždeň
- 3x sa uskutočnili stretnutia s dr. Gregorekom, kde poslucháči sadili, štiepili,
špecifikovali sa postreky a dozvedeli sa iné zaujímavé vedomosti z oblasti prírody
- viaceré stretnutia som absolvovala na UHA, kde sme prediskutovali nové urbanistické
štúdie zrealizované Ing. Malinovským,
- budúci týždeň je aj s Ing. Malinovským stretnutie na UHA a potom štúdiu predstavíme
na pripomienkovanie občanom MČ
- pracovné stretnutie ohľadom pozemkových úprav na Doline. Prebieha viacero
dedičských konaní
- zvládli sme obidve kolá volieb prezidenta, čakajú nás voľbu do EU
- jednanie som absolvovala aj na VVS a.s. ohľadom predĺženia vodovodných vetiev
Kameničná a Sklepárska - nad Záhradami
- uskutočnila sa rada starostov, RZMK – keďže na ZMOS sa striedame starostovia
pretože za mesto Košice sú delegovaní 5, tento rok sa ZMOSu zúčastním aj ja - v máji
- 14.4. – sa uskutočnilo MZ – malo 60 bodov, väčšina to bolo o prenájmoch a predajoch
mestského majetku, VZN o poskytnutie dotácii pre umelecké školy, prenájom školského
majetku, prešla aj prvá zmena rozpočtu
- keďže je novela Zákona o VO – mám pripravenú smernicu o VO, ktorá bude platná od
1.5, t.j.
- pochváliť sa chceme aj oceneniami – 1.4. – nám v Banskej Bystrici vo vedeckej
knižnici, na základe rozhodnutia komisie vyhodnotili náš kalendár, kde sme získali 2.
miesto a kniha “Poľovské poviedky“ získala čestné uznanie

- pracovné stretnutie na ZŠ v Poľove, ale aj na ZŠ Bernolákova
- presun zastupiteľstvo bolo z dôvodu školenia starostov Košického a Prešovského kraja
v Tatrách minulý týždeň
- koncom týždňa – pracovné stretnutie bolo aj s komisiou finančnou, výstavby a kultúry
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 253

