Mestská časť

K o š i c e P o ľ o v, Dolina 2, 040 15 Košice

Zápisnica
z 3. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Poľov zo dňa 26.3.2015
Prítomní: - Ing. Ladislav Brada – starosta MČ
- poslanci miestneho zastupiteľstva - viď prezenčná listina
- občania mestskej časti – viď prezenčná listina
Program: 1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľky, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa o činnosti starostu MČ od posledného rokovania miestneho zastupiteľstva.
6. Správa kontrolóra MČ o kontrolnej činnosti za rok 2014.
7. Informácia starostu o rozpočtovom opatrení - rozpočtu r. 2015.
8. Časový plán rokovaní miestneho zastupiteľstva v roku 2015.
9. Doplnenie členov komisií pri miestnom zastupiteľstve z radov občanov MČ.
10. Cedentná zmluva o postúpení práv realizácie vodovodu a kanalizácie ul. Kameničná.
11. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb verejného obstarávania.
12. Vykonávanie pasportizácie a kontrola zmlúv osadených reklamných zariadení v MČ.
13. Rôzne.
14. Záver.
1/ Zasadnutie miestneho zastupiteľstva zahájil a viedol starosta Ing. Ladislav Brada. Uviedol, že
sú prítomní všetci poslanci a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
2/ Starosta určil za zapisovateľku Ing. Matiovú, za návrhovú komisiu: Ing. S. Múdry,
za overovateľov zápisnice: Ing. M. Výrostko a Mgr. L. Gurgáľová hlasovanie: za 5 poslanci
3/ Program rokovania miestneho zastupiteľstva predniesol starosta MČ s tým, že sťahuje bod č.10
- cedentná zmluva, Mgr. Lucia Gurbaľová požiadala o doplnenie bodu rokovania č. 10 – Etický
kódex – volených predstaviteľov MČ Košice Poľov
hlasovanie: za 5 poslanci
4/ Starosta vykonal kontrolu plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva a konštatoval, že
všetky uznesenia prijaté na rokovaní MZ dňa 30.12.2014 boli splnené – poslanci zobrali správu
o plnení uznesení na vedomie
hlasovanie: za 5 poslanci
5/ Starosta Ing. L. Brada podal informáciu o činnosti od posledného rokovania MZ a uviedol:
- zabezpečoval zjazdnosť miestnych komunikácií, rokoval s fi. Kosit a.s, Košice o prednostnom
odhrňovaní a posype ciest kvôli zberu komunálneho odpadu, konštatoval, že nezjazdnosť nebola
zaznamenaná, cez Úrad práce soc. vecí a rodiny doplnil pracovné oblečenie a náradie pre pracovníkov aktivačných prác, zúčastnil sa rokovania MZ Mesta Košice, zúčastnil sa školení na EKS
/elektronický kontraktačný systém/, 2x sa zúčastnil rokovania rady starostov Košic, zúčastnil
sa pracovných rokovaní a mestskou a štátnou políciou, zúčastnil sa pracovnej porady na úseku CO,
riešil internetovú stránku MČ a jej dopracovanie, rokoval s agentúrami uskutočňujúcimi osadenie
reklamných zariadení a riešil platnosť nájomných zmlúv, pripravoval organizačné a materiálnotechnické zabezpečenie referenda 7.2.2015, zúčastnil sa rokovania Reg.združenia mesta Košice -28-29.4. 2015 sa uskutoční konferencia ZMOS, rokoval s Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Košice
ohľadom prekládky vodovodného a kanalizač. potrubia ul. Kameničná, zúčastnil sa rokovania
s Požiarnym zborom Košice, informoval o vzniku čiernej skládky za „SAD“ na pozemku Slov.
pozemkové fondu, uviedol, že obsah skládky súvisí s likvidáciou odpadu na bĺšáku, konštatoval.
že firma Doming, s.r.o., s ktorou je uzavretá zmluva o budúcej zmluve kúpy 2 x 6 BJ je v riešení,
informoval o predaji časti pozemkov Mesta Košice v areály hospodárskeho dvora. Poslanci
zobrali na vedomie podanú správu o činnosti starostu MČ.
hlasovanie: za poslanci 5

- 2 6/ Kontrolór mestskej časti Ing. Jaroslav Hospodár predniesol správu o kontrolnej činnosti
za rok 2014. Ing. S. Múdry uviedol, že mu chýba správa o vykonaných kontrolách za
I. a II. polrok 2014, kontrolór uviedol, že jeho kontrolná činnosť je časovo vykonaná v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2014, kontrolnú činnosť vykonáva aj na podnet poslancov miestneho zastupiteľstva.
hlasovanie: za 4 poslanci, zdržal sa 1/Ing.Múdry/
7/ Starosta MČ Ing. L. Brada informoval o vykonanom rozpočtovom opatrení č. 1/2015, ktoré
mu plynie z uznesenia č. 17/2014 zo dňa 30.12.2014. Vykonal ho na základe potreby navýšenia výdavkov na zimnú údržbu začiatkom roku 2015 – ide o potrebu posypu ciest pred
zvozom komunálneho odpadu 2 krát a bežné odhŕňanie snehu a posyp.
hlasovanie: za 5 poslanci
8. Starosta informoval o časovom pláne rokovaní miestneho zastupiteľstva 2015 takto: 25.6.,
17.9., a 17.12.2015. Poslanci predložený časový plán rokovaní MZ zobrali na vedomie.
hlasovanie: za 5 poslanci
9. Starosta MČ predniesol potrebu doplnenia členov miestnych komisií z radov občanov MČ.
Predsedovia komisií pri MZ predniesli ich doplnenie takto:
- komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít –
Helena Pirošková,
Ing. Ján Piroško-Kiráľ, Štefan Vargovčík
- komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie – Emil Múdry, Helena
Pirošková, Vladimír Krištof,
- komisia pre kultúru , vzdelávanie a sociálne služby – Lenka Albrechtová, Mgr. Monika
Lacková, Mgr. Marta Krištofová, Jolana Múdra,
- komisia pre mládež, šport a voľný čas – Ján Piroško, Slavomír Albrecht, Dávid Bíroš,
hlasovanie: za 5 poslanci
- starosta uviedol potrebu premenovania komisie na ochranu verejného záujmu a prešestrovania sťažností na orgány samosprávy – na komisiu na ochranu verejného záujmu.
hlasovanie: za 5 poslanci
10/ Poslankyňa Mg. L. Gurbáľová predniesla potrebu prijať etický kódex pre volených predstaviteľov MČ Poľov . Poslanci materiál obdŕžali ako pracovný materiál. Poslanec Ing. M.
Výrostko vzniesol pripomienku, že etický kódex nič nerieši, zákony platia pre každého.
hlasovanie: za 4, proti: 1 /Ing.Výrostko/
11/ Starosta Ing. Brada predniesol potrebu zabezpečiť verejné obstarávanie. Na základe výberu uchádzačov bola doporučená firma STARK CONSULTING, sro, Kopanice 6, BA.
hlasovanie: za 5 poslanci
12/ Starosta uviedol potrebu vykonania pasportizácie osadených reklamných panelov v katastri MČ a následné prehodnotenie nájomných zmlúv.
hlasovanie: za 5 poslanci
13/ Rôzne. Poslankyňa Mgr. L. Gurgáľová konštatovala 100 dní fungovania novej samosprávy,
zhodnotila doterajšie akcie, t.j. tanečné zábavy, zabíjačka, marcová kvapka krvi – ako
vydarená akcia, je potreba dať baličky všetkých aj tým, ktorým nebola odobratá krv,
uviedla potrebu dopredu zverejniť plánové odbery, aby občania o nich vedeli. MČ
vydala 1. číslo miestnych novín „Poľovčan“ ktorý bude vychádzať štvrťročne, ako šefredaktorka prijíma všetky pripomienky na návrhy na jeho vylepšenie.
- starosta uviedol požiadavku dodržiavania poriadku a čistoty v rámci MČ,
- Ing. M. Výrostko – upozornil na znečisťovanie verejných priestorov – vyhadzovanie
PVC fliaš a cigaretových obalov, upozornil na nízku účasť na akcií „zabíjačka“, potrebu
dopracovania internetovej stránky, uviedol potrebu zverejnenia pozvánky na rokovanie MZ na internetovej stránke MČ,
- starosta upozornil na poškodený podhľad na objekte Domu nádeje, ktorý bude potrebné
opraviť a uplatniť si škodové plnenie cez poisťovňu Alianz,
- Ing. S. Múdry –upozornil na časté znečisťovanie komunikácií, a potrebu ich čistenia,

- 3 - starosta MČ – predniesol požiadavku Marcela Gurbáľa na finančnú dotáciu „pešia púť
do Levoče“ vo výške 250 €. Finančná čiastka bude čerpaná v rámci výdavkov na akcie,
hlasovanie: za 5 poslanci
- starosta uviedol žiadosť pani Márií Kukuľovej na finančnú podporu pre osvojeného vnuka,
hlasovanie: proti 5 poslanci
- Dušan Lacko – upozornil na skládky krovia, potrebu ich zhromaždenia na jednom mieste,
a po uschnutí zapáliť,
- starosta upozornil na možnosť obstarania drtičky krovia s tým, že je potreba zabezpečiť jej
obsluhu zo strany MČ, uviedol, že platí zákaz vypaľovania,
- Jolana Múdra – za klub kresťanských dôchodcov – predniesla plán činnosti na rok 2015
a požiadala o spoluprácu so starostom a miestnym zastupiteľstvom,
- Helena Pirošková – uviedla, že prehodnotila faktúry za asfaltovanie v roku 2013 a 2014,
konštatovala, že faktúry neobsahujú podrobnú kalkuláciu o vykonaných dodávkach prác,
- starosta uviedol, že predmetná fakturácia bude riešená na finančnej komisií MČ,
- Terézia Pištejová – že kontrolná správa kontrolóra MČ neobsahuje dôležité zistenia,
o ktorých sa hovorí t.j. neplatné zmluvy atď., upozornila na neporiadok v ovocnom sade,
- Ing. J. Hospodár – kontrolór – uviedol, že jeho kontrola nebola vykonaná v celom rozsahu
výkonu prác, nakoľko má úväzok vo výške 0,10%.
14/ Starosta MČ Ing. Ladislav Brada ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva, poďakoval
poslancom a občanov mestskej časti za účasť, zaželal im Krásne Veľkonočné sviatky.
Overovatelia zápisnice: Mg. Lucia Gurbáľová .........................
Ing. Marek Výrostko ..........................

Ing. Ladislav B r a d a
starosta

Košice Poľov, 1.4.2015
Zapísala: Ing. Matiová

