Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 112/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

schvaľuje

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Lucia Gurbáľová
- overovateľov zápisnice: Lukáš Čonka, Roland Lacko
- zapisovateľku: Ing. Marcela Vojtašková

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 113/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

schvaľuje

program 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Košice – Poľov so zámenou
bodov č.5 a č.6 a doplnením bodu č.9 – prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve o odkúpení verejného vodovodu na Kameničnej ulici, HDPE 90x5,4
dĺžky 47,7 metra medzi Jozefom Polákom, Máriou Polákovou, Jánom
Majeríkom a MČ Košice – Poľov a bodu č.10 – schválenie odmien poslancom
MČ za účasť na zasadnutiach komisií a za účasť na aktivitách.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 114/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva s konštatovaním,
že prijaté uznesenia boli splnené.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 115/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie
stanovisko kontrolóra MČ k 1. zmene rozpočtu na rok 2016
b) schvaľuje
predložený návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 – príjmy a výdavky celkom
v celkovej výške 186 340,-€

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 116/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

berie na vedomie

informáciu o činnosti starostu MČ Košice - Poľov.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 117/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

a) berie na vedomie
informáciu starostu MČ Košice – Poľov Ing. Ladislava Bradu o pretrvávajúcom
záujme občanov mestskej časti o výstavbu dvoch 16 b.j. – nájomných bytov, a to
na pozemkoch – parcela reg.C č. 984/2, č. 987/7 a č. 1187/10, všetko zapísané
na LV č. 689 k.ú. Poľov, vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti

Hlasovanie: za 3

proti 1

zdržal sa 1

b) súhlasí
s pokračovaním výstavby nájomných bytov v dvoch 16 b.j. a prislúchajúcej
technickej vybavenosti v mestskej časti Košice - Poľov

Hlasovanie: za 3

proti 1

zdržal sa 1

c) žiada
starostu MČ Košice – Poľov:
1. o preverenie spôsobu financovania výstavby dvoch 16b.j. nájomných bytov
a technickej vybavenosti

2. o zabezpečenie dodávateľského prieskumu trhu týkajúceho sa výstavby dvoch
16 b.j. nájomných bytov a technickej vybavenosti v MČ Košice – Poľov
z hľadiska cien a požadovať preukázanie spôsobilosti podnikateľov týmto
spôsobom:
- osobným postavením podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní alebo overenou fotokópiou potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov
- ekonomickým a finančným postavením formou vyjadrenia bánk, u ktorých
majú vedené účty a ich schopnosti plniť si finančné záväzky
- technickú a odbornú spôsobilosť poskytnutím zoznamu uskutočnených
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich 5
rokov a predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich
zamestnancov ich firiem
- doložením výpisu z obchodného registra – oprávnenie na realizáciu stavebných
prác
3. o zabezpečenie výberu vhodného dodávateľa na výstavbu dvoch 16 b.j.
nájomných bytov a technickej vybavenosti v MČ Košice – Poľov
4. o možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu technickej
vybavenosti, t.j. elektrifikácie, plynofikácie, kanalizácie, vody a prístupovej
cesty

Hlasovanie: za 3

proti 1

zdržal sa 1

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 118/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

a) vyhlasuje
voľby kontrolóra MČ Košice – Poľov na deň 13.12.2016.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

b) určuje
podmienky pre podanie prihlášky na kontrolóra MČ Košice – Poľov:
1. Vzdelanie : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (ekonomické
alebo právnické vzdelanie výhodou)
2. Prax: minimálne 3 roky (v oblasti ekonomickej, právnickej alebo
v samospráve výhodou)
Kandidát uchádzajúci sa o post kontrolóra MČ Košice – Poľov k prihláške
priloží tieto náležitosti:
- profesijný životopis
- doklad o dosiahnutí najvyššieho vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Náležitosti prihlášky pre voľbu kontrolóra MČ Košice-Poľov:
1. Osobné údaje: - meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
3. Prax
4. Informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
6. Výhodou je osvedčenie o absolvovaní kurzov pre HK
Súčasťou prihlášky je:
1. profesijný životopis
2. overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

c) schvaľuje
úväzok kontrolóra MČ Košice – Poľov v dĺžke 0,20 mesačného pracovného času

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 119/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

schvaľuje

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Jozefom Polákom, Máriou
Polákovou, Jánom Majeríkom a MČ Košice – Poľov o odkúpení verejného
vodovodu na Kameničnej ulici, HDPE 90x5,4 dĺžky 47,7 metra za dohodnutú
kúpnu cenu 1,-€ bez DPH.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 120/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

schvaľuje

vyplatenie odmien poslancom MČ za účasť na zasadnutiach komisií, miestneho
zastupiteľstva a za účasť na aktivitách.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov

V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 121/2016
z 11. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 13.10.2016

Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice – Poľov, podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov a zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov

a) žiada
finančnú komisiu na najbližšom zasadnutí zaoberať sa otázkou cenníka pre
využívanie novej spoločenskej miestnosti v budove kultúrneho domu

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

b) schvaľuje
do prijatia nového sadzobníka využívať sadzbu za prenájom sály.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada,v.r.
starosta MČ Košice - Poľov
V Košiciach, dňa: 13.10.2016
Vyhotovila: Ing. Marcela Vojtašková

