Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 153/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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: Mgr.Lucia Gurbáľová
- overovateľov zápisnice: Ing.Stanislav Múdry, Ing.Marek Výrostko
- zapisovateľku: Ing. Marcela Vojtašková

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 154/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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

zmenu programu 15.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov, a
to doplnenie bodu č.13 písm. a) Doplnenie sadzobníka poplatkov za
poskytovanie služieb občanom.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 155/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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 a niektoré sú ešte v plnení.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice – Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 156/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 157/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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) schvaľuje
zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu “Zníženie energetickej
náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v Mestskej časti
Košice-Poľov“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-201719, prioritná os 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov
vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania,
špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

b) schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov v zmysle
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický
cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených
v EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška

celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na
vykurovanie je: 30 500,- EUR bez DPH.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

c) berie na vedomie

nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu
žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-201719 neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie
žiadosti, verejné obstarávanie a odborný autorský dozor.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

d) poveruje
starostu MČ na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich
k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-201719, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov
vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania,
špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov.
.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 158/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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 hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti KošicePoľov na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 2025 vrátane Akčného plánu, ako
konkretizácia rozvojových zámerov mestskej časti k Programu rozvoja mesta
Košice na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice – Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 159/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

Miestne zastupiteľstvo 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

odborné stanovisko kontrolóra MČ k Záverečnému účtu MČ Košice-Poľov za
rok 2016

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice – Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 160/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

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) schvaľuje
celoročné hospodárenie MČ Košice-Poľov v roku 2016 bez výhrad

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

b) schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2610,86 € na krytie
kapitálových výdavkov spojených s výstavbou oplotenia cintorína

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 161/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

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

odborné stanovisko kontrolóra MČ k 1. zmene rozpočtu MČ Košice-Poľov na
rok 2017
Hlasovanie: za 5

b)

proti 0

zdržal sa 0

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Poľov podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 162/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

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

plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Poľov na II. polrok 2017 podľa
predloženého návrhu s doplnením bodu č.4 Kontrola účtovania pohybov
majetku MČ Košice-Poľov

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 163/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 23.06.2017

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

poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.4/2015 pre OZ Aktovka vo výške 350,-€

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 164/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

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

návrh na doplnenie sadzobníka poplatkov za poskytovanie služieb občanom,
a to:
a) požičanie pivného setu:
3,- €/ deň
b) nájom traktora s príslušenstvom:
20,- €/ motohodina
c) nájom traktora na mulčovanie:
25,- €/ motohodina
MČ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby - nájom traktora za
účelom mulčovania v prípade, že by hrozilo riziko poškodenia stroja a zariadení,
resp. ak by bolo ohrozené zdravie a život obsluhy traktora.

Hlasovanie: za 4

proti 0

zdržal sa 1
(Ing.M.Výrostko)

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 165/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

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 Košice-Poľov za I.polrok 2017 podľa
predloženého návrhu v súlade so zásadami odmeňovania poslancov.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

Miestne zastupiteľstvo MČ KOŠICE-POĽOV

Uznesenie č. 166/2017
z 15. riadneho zasadania MZ MČ Košice - Poľov konaného dňa 22.06.2017

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

poskytnutie bezplatného prenájmu priestorov kultúrneho domu za účelom
stretnutia účastníkov pešej púte z Poľova do Levoče v rámci 20. výročia
podujatia.

Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice - Poľov
podpísal dňa: 23.06.2017

Zapisovateľka: Ing. Marcela Vojtašková

