Mestská časť Košice – Poľov

Zápisnica
z 24. mimoriadneho – neplánovaného rokovania MZ MČ Košice-Poľov konaného
dňa 22.5.2014 o 19.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Zapísala : Mgr. Slávka Huljáková
Program :
1. Otvorenie – zistenie prítomnosti poslancov–určenie overovateľov
a navrhovateľov MZ
2. Prerokovanie podnetu občanov (v počte 18 občanov)
podané na nasledujúce inštitúcie : MDVaRR SR odbor BP
ŠDRB SR
Kancelária verejného ochrancu práv
NKÚ
Úrad pre VO
Generálna prokuratúra
VSD a.s. KE
3. Prijaté uznesenia
4. Záver

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 a hostí na 24. mimoriadnom
zastupiteľstve MČ Poľov. Konštatovala neprítomnosť poslanca Ing. Ladislava
Bradu, tento svoju neúčasť neospravedlnil.
Navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ.
Za navrhovateľov boli zvolený : Roland Lacko
Za overovateľov boli zvolení : P. Ficeri a Ing. M. Výrostko
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 255

2. Prerokovanie podnetu občanov (v počte 18 občanov)
podané na nasledujúce inštitúcie : MDVaRR SR odbor BP
ŠDRB SR
Kancelária verejného ochrancu práv
NKÚ
Úrad pre VO
Generálna prokuratúra a VSD a.s. KE

Starostka oboznámila prítomných o podnete, ktorý podala skupinka občanov.
Starostka
nebude komentovať uvedené argumenty, pretože sú určené inštitúciám,
ktoré sú uvedené v liste, a tie by mali v tejto záležitosti konať. Starostka zaujme
stanovisko až po došetrení resp. po konečnom šetrenia týchto argumentov resp.
podozrení.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 256
3. Prijaté uznesenie
Poslanci poverili starostku MČ, aby späť vzala resp. stornovala žiadosť
o poskytnutie dotácie ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a technickej
vybavenosti.
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa
:0
Bolo prijaté uznesenie: č. 258
4. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozornosť
a ukončila stretnutie zasadnutia.

Mgr. Mária Birošová
starostka MČ Košice – Poľov

Za overovateľov:
pp. Ing. Marek Výrostko
Peter Ficeri

