Mestská časť Košice – Poľov

Zápisnica
z 28. zasadania MZ MČ Košice-Poľov konaného dňa 9. októbra 2014 o 18.30 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Zapísala : Mgr. Slávka Huljáková
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie – zistenie prítomnosti poslancov–určenie overovateľov a navrhovateľov MZ
Návrh na doplnenie programu (navrhujú poslanci a starostka)
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Schválenie zmluvy medzi Mestom Košice a MČ o dotácii – tento bod v polohe
informácie
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o kúpe nehnuteľnosti - vypustený
VZN MČ KE-Poľov o podmienkach prideľovania nájomných bytov - vypustený
Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva a mestského
zastupiteľstva (informuje starostka)
Interpelácie poslancov
Rôzne
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 28. zastupiteľstva starostka privítala poslancov, p. kontrolóra a hostí
Navrhla navrhovateľov a overovateľov MZ.
Za navrhovateľov boli zvolení : Ing. Marek Výrostko
Za overovateľov boli zvolení : Peter Ficery
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 282
2. Návrh na doplnenie programu
Poslanci súhlasili s programom 28. riadneho rokovania miestneho zastupiteľstva a
p. poslankyňa Mgr. Slávka Huljáková navrhla vypustiť bod č. 5 a bod č. 6 a nahradiť
ho bodom 7. Pán poslanec Ing. Ladislav Brada navrhol vypustiť bod č. 4, pretože
nedostal zmluvu medzi Mestom Košice a MČ o dotácii. Pani starostka uviedla, že
zmluvu dostali všetci poslanci, a tento bod bude v rovine bratie na vedomie – nakoľko
je to infraštruktúra nielen ku nájomným bytom, ale infraštruktúra aj do budúcna
k budúcej IBV, a sme radi že Mesto Košice našej MČ takto vyšlo v ústrety.
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 283

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starostka MČ konštatovala, že uznesenia z 27. riadneho zastupiteľstva MZ MČ Poľov
sa plnia, resp. sú splnené .
Hlasovanie : za : 5 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 284
4.

Informácia starostky o získaní dotácie od mesta Košice na výstavbu plynovej
vetvy ul. Kameničná - došiel poslanec p.Mitrik
Mestská časť na základe stavebného povolenia na realizáciu plynovej vetvy ul.
Kameničná uskutočnila VO na dodávateľa týchto prác. S víťaznou firmou bola
uzatvorená zmluva, a na základe žiadosti mestskej časti mesto Košice vyšlo v ústrety
a MČ získala od Mesta Košice návratnú
finančnú dotáciu na realizáciu plynovej
vetvy ul. Kameničná, ktorá bude realizovaná po prevzatí staveniska medzi MČ
a dodávateľskou firmou.
Starostka MČ s Mestom Košice podpísala zmluvu
o poskytnutí účelových finančných prostriedkov, ktoré budú vynaložené na uvedené
dielo. Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie.
Hlasovanie: za 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie: č. 285

7. Správa o činnosti starostky od ostatného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva
a zhodnotenie doterajších aktivít volebné obdobie 2010-2014

V skratke zhodnotím toto volebné obdobie slovne, pretože o týchto aktivitách budeme
občanov informovať písomnou formou. Môžem povedať, že aj toto obdobie bolo pre
našu MČ obdobím plodným a bohatým na rôzne aktivity či luž kultúrne, športové,
rozvojové
Ku kultúrnym patria t.j. každoročne sa opakujúce patrí fašiangové posedenie či už to
nazveme fašiangové posedenie generácii alebo inak - minulosť prítomnosť budúcnosť,
Akcie, ktoré spájame spolu t.j. deň detí a deň obce resp. mestskej časti, ústa k starším aj
krásna akcia vydali sme knihu poviedok, ktorá dostala čestné uznanie od syndikátu
novinárov ale môžem povedať, že aj zvonkohra obohatila vianočnú atmosféru, a tiež aj
betlehém.
Mikulášske stretnutie či už pred KD pri kapustnici, alebo ostatné roky sme to riešili
v KD kde sme pre deti mali pripravené divadelné predstavenia a iné zaujímavé aktivity,
napr. prednášky s pánom Gregorekom z Bot. Záhrady, alebo Akadémie tretieho veku,
alebo tvorivé dielne. Vystúpili u nás Kandráčovci, Čarnica, Čarnička
Športové podujatia zastrešujú futbalisti či už vianočný turnaj ulíc, alebo turnaj
futbalových skupín nielen našich domácich, ale aj cezpoľných. Toto bolo pod
patronátom Lukáša Čonku.
Pripravujeme ešte – dúfam, že bude priať počasie – futbalové derby osobností. Dievčatá
Zumbačky obohacujú našu ponuku pripravuje sa nový štart zumby so známym
cvičiteľom. Mládež má k dispozícii posilňovňu, telocvičňu, praktický každý deň, ale
môžem spomenúť aj zájazdy na kúpalisko, ktoré si Poľovčania obľúbili, alebo Seniori
púť do Levoče
Z rozvojových programov t.j. finišujeme s výstavbou nájomných bytov, trafostanice,
vodovodu, kanalizácie, plynofikácie, pripravená je aktivita na spustenie urbanistických
štúdií nových zón IBV, Studienky, Pažitná,
pripravuje sa rozšírenie IS na ul.
Sklepárska, Kameničná. Pripravujeme nový projekt na modernizáciu verejného
osvetlenia v prípade spustenia nového programovacieho obdobia chceme byť pripravení
aj na túto aktivitu a mať projekt v zástrčke, taktiež sa pripravuje na účasť v združení

MASky kde sú veľmi dobré podmienky, pretože tu je potrebná súčinnosť verejného
sektoru, súkr. sektoru a OZ. Dôraz sa bude klásť na poľnohospodárstvo, na SHR,
spoluprácu medzi obcou – MČ, SHR a PPA.
Revitalizovali sme
park s osadením sochy sv. Michala, zrealizovali sa nové
komunikácie Ku Gardu, Kameničná a Sadovnícka, časť chodníka ul. Sklepárska ďalšie
pokračovanie bude až po zrealizovaní vodovodnej vetvy, ktorá sa bude na tejto ulici
budovať. Upravovali sme rigoly, ktoré je potrebné v celej MČ upraviť, vyčistiť
dobudovať. Kamerové systémy máme v prevádzke aj na Dome smútku, telocvični, ale aj
KD. Pred DS sme zrealizovali dlažbu, do budúcna je plánovaná časť pred oplotením
cintorína - a to pre účely parkovacích miest v prípade pohrebu.
Doplnili sme detské ihrisko o nové komponenty, zateplil sa strop telocvične, vymenil sa
kotol doplnili sme zariadenie do posilňovne. Je spracovaný projekt na vodovod
a kanalizáciu ulica Sklepárska a Kameničná. Značné finančné prostriedky z rozpočtu
idú tohto roku z dôvodu daždivého počasia na kosenie, MČ má ešte mesačné splátky
úveru za kanalizáciu cca 20.000 €/ročne
Máme pripravené všetky stavebné povolenia na výstavbu nájomných bytov pre mladé
rodiny, t.j. 32 bytových jednotiek t.j. vodovod, kanalizáciu, plynovú prípojku,
začíname už budúci mesiac, komunikácie, parkovacie miesta a tiež trafostanicu a prívod
VN a NN napätia
Máme pripravené 2 štúdiu na IBV v lokalite Studne a Pažiť kde budeme môcť postaviť
cca 90 rodinných domov.
Pripravujeme všetky povolenie voda, kanál, plyn, NV a NN pre ďalšiu lokalitu, ktorú
už máme v územnom pláne Košice schválenú t.j. IBV ul. Sadovnícka kde bude môcť
byť postavených 28 RD
Zrealizovali sme aj urnovú stenu na miestnom cintoríne a tiež na cintoríne sme osadili
pamätník padlým vojakom, občanom Poľova v I. a II sv. vojne
Hlasovanie : za : 6 proti: 0 zdržal sa :0
Bolo prijaté uznesenie: č. 286
8. Interpelácie poslancov
p. Brada - nebol schválený dodatok k zmluve, mohol sa znovu dávať na schválenie.
p. starostka – nemalo to ísť ako schvaľovací proces – ale len informácia,.
p. Brada – uznesením nemôžeme niečo vyriešiť, keď to nie je v zmluve.
p. starostka – v zmluve máme uvedený aj stavebný dozor na stavbu
Zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvy, schvaľuje hospodárenie s majetkom a rozpočet,
starosta musí dbať na to aby, boli dodržané zákony pri uzatváraní zmlúv
p. Múdry Stanislav – aký vplyv má dodatok, keď sme ho neschválili.
p. starostka - náš náklad bude nižší pri výstavbe nájomných bytov resp. kúpime
bytovky lacnejšie ak IS budú vybudované z iných zdrojov ako MČ t.j. ich správcami
p. Múdry Stanislav – nie sú doriešené zmluvy, prípojky VN – čo sa stane, keď nebudú
doriešené prípojky VN .- tieto veci by mali byť vyriešené.
p. starostka – to je vecou energetiky, lebo sa to jedná o líniovú stavbu na ktorú bolo
vydané stavebné povolenie
p. Brada – všeobecné nariadenie – je to problém? Maximálna doba nájmu je 3 roky, čo
bude potom? Čo chcem ešte povedať, že byty už mohli dva roky stáť, keby pani
starostka nezávadzala ľudí.
p. starosta – nikoho som nezávadzala, mojím cieľom bolo a je len a len rozvoj MČ,
aby sa Vaše pozemky-orná pôda zhodnotila, a VZN som stiahla z programu rokovania,
schválime a doriešime to po voľbách

9. Rôzne
p. starostka prečítala list, ktorým p. Pirošková chce odkúpiť pozemok.
p. Piroško – chcel by som Ťa poprosiť, aby si prečítala celý list, a nie iba časť listu.
Chceš nás rozoštvať?
p. Starostka – p. Výrostko má doma celý list.
p. Pištejová – keď sme boli na pohrebe, bola vysoká tráva , prečo nebolo pokosené.
p. starostka – pravidelne sa kosí každý mesiac.
p. Pištejová – keď boli záplavy je hanbou, že boli odmenení tí, ktorých nebralo. To mi
povedal človek, ktorý bol odmenený.
p. starostka – viete o čom pani Pištejová rozprávate a o akej odmene to hovoríte,
neosočujte, nezavádzajte a konkretizujte kto čo vyplácal.

11.

Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozornosť a ukončila
stretnutie zasadnutia.

Mgr. Mária Birošová
starostka MČ Košice – Poľov

Za overovateľov:
Peter Ficeri

