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Mestská časť Košice - Kavečany, Široká 17/A , 040 01  Košice


Z Á P I S N I C A

z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa:  26.01.2015

Začiatok: 17,00 hod.   					                                                                            Ukončenie: 19,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola  uznesení
Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení s neskorších predpisov) 
Voľba zástupcu starostu
Voľba predsedov a členov komisii zriadených pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice - Kavečany 
Návrh Zásad odmeňovania poslancov v MČ Košice – Kavečany
Ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci č. 2/AK/2007 zo dňa 02.05.2007
Rôzne
Záver


K bodu 1
     Druhé zasadnutie MsZ otvoril starosta JUDr. Martin Balčík privítaním prítomných poslancov mestskej časti. Starosta  skonštatoval, že  sú prítomní všetci traja poslanci, teda sme uznášania schopní. Svoju neúčasť ospravedlnil  miestny kontrolór Ing. Ľudovít Priester
Za zapisovateľku  II. zasadnutia MsZ  starosta  určil JUDr. Boženu Hanudeľovú a za overovateľov  zápisnice poslancov Bc. Agátu Šemrákovú a Michala Bradovku. 
Program obdŕžal každý v pozvánke. Starosta navrhol zmenu v programe dnešného zastupiteľstva a to zmenu názvu bodu 4. – namiesto „Voľba zástupcu starostu“ nové znenie  „Poverenie zatupovaním starostu“.  
Starosta sa spýtal či má ešte niekto nejaké návrhy k programu rokovania,  ak by mal,  nech sa vyjadrí.  Nikto sa neprihlásil. 

Starosta dal hlasovať o zmene programu v bode 4. - namiesto „Voľba zástupcu starostu“ nové znenie  „Poverenie zatupovaním starostu“:
 
hlasovanie: prítomní - 3, za - 3,  proti - 0, zdržali sa - 0    Nové znenie bodu 4. v programe                        
                                                                                                  MsZ  bolo schválené.                

Starosta dal hlasovať o programe ako celku:

	hlasovanie: prítomní - 3, za - 3, proti - 0, zdržali sa - 0	      Program bol schválený.



K bodu 2    
     Starosta podal informáciu o plnení  uznesení  prijatých na I. zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany. Uznesením č. 1 pod bodom A.  miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky volieb starostu, volieb poslancov miestneho zastupiteľstva  a vystúpenie novozvoleného starostu.  Pod bodom B. miestne zastupiteľstvo skonštatovalo, že starosta a poslanci zložili zákonom  predpísaný sľub. Uznesením č. 2 pod bodom A.  boli zriadené 3 komisie pri miestnom zastupiteľstve a pod bodom B.  bola zobratá na vedomie náplň práce týchto komisií. Uznesením číslo 3  bol určený plat novozvoleného starostu. Uznesenie sa realizuje. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta ukončil diskusiu

a  predniesol návrh uznesenia o ktorom dal následne hlasovať.
Uznesenie č. 4
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  čl. 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku  Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany  berie na vedomie informáciu o plnení  uznesení  prijatých na I.  zasadnutí MsZ.

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0	      Uznesenie bolo schválené.



K bodu 3
     Starosta v úvode vysvetlil prečo je potrebné poveriť jedného poslanca  oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Vyplýva to  z ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Podľa § 12 ods. 2  prvá veta citovaného zákona  „Ak starosta nezvolá zasadnutie  obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“ Týka sa situácie, že starosta nezvolá obecné zastupiteľstvo najmenej raz za tri mesiace.   
Podľa § 12 ods. 3 tretia veta „Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu;  ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“  Týka sa situácie,  keď starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období nezvolá ustanovujúce zasadnutie do 30 dní od vykonania volieb. 
Podľa § 12  ods. 5 tretia veta   „Ak zástupca starostu nie je prítomný  alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec  poverený obecným zastupiteľstvom.“  Týka sa situácie,  ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia  obecného zastupiteľstva alebo jeho zmene, čím starosta stráca právo  viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Podľa § 12  ods.  6 tretia veta  „Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne  viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“  Týka sa situácie,   ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva  požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec a starosta mu neudelí slovo, čím starosta stráca  právo viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva.
     Starosta  navrhol do tejto funkcie Bc. Agátu Šemrákovú. Starosta sa spýtal či má niekto iný návrh. Tým otvoril k danému  bodu diskusiu. Iné návrhy neboli prednesené. 
Starosta následne ukončil diskusiu

a predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať.
Uznesenie č. 5
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Kavečany  p o v e r u j e  poslankyňu Bc. Agátu Šemrákovú zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0	      Uznesenie bolo schválené.



K bodu 4
    Starosta uviedol ďalší bod rokovania.  Podľa § 13b  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. 
Starosta sa následne vyjadril, že po neformálnom rozhovore s poslancami a svojom zvážení sa rozhodol poveriť funkciou zástupcu starostu poslanca Michala Bradovku. 
JUDr. Martin Balčík, starosta  otvoril  k bodu rokovania diskusiu.
Nikto z poslancov sa neprihlásil do diskusie, ale  bolo zjavné, že prijali dané oznámenie starostu  so súhlasom.
Starosta ukončil diskusiu 

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 6
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Kavečany   b e r i e  n a  v e d o m i e  poverenie starostu MČ Košice – Kavečany, ktorým podľa  § 13b  ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,  poveruje  za zástupcu starostu poslanca Michala Bradovku.

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0	      Uznesenie bolo schválené.



K bodu 5
     Starosta prečítal ustanovenia § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré právne upravujú postavenie komisii pri obecnom zastupiteľstve. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať  komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené  z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisii vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
Starosta vyzval poslancov, aby navrhli z pomedzi seba   poslancov  na funkciu predsedov jednotlivých komisií.
Po diskusii poslanci navrhli  za predsedov komisií týchto poslancov: 
	za predsedu finančnej, výstavby, dopravy a verejného poriadku Gabriela Hudáka,

za predsedu komisie   školstva, kultúry, športu a miestnej tlače Michal Bradovku,
      -     za predsedu komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií    funkcionárov 
            MČ Košice –  Kavečany Bc. Agátu  Šemrákovú.                                                                                        
Starosta vyzval poslancov na ich návrhy na členov jednotlivých komisií. 
Po diskusii poslanci navrhli  za členov jednotlivých komisií týchto poslancov: 
	za členov  komisie finančnej, výstavby, dopravy a verejného poriadku poslancov Michala Bradovku a Bc. Agátu Šemrákovú,

za členov komisie školstva, kultúry, športu a miestnej tlače poslancov  Gabriela Hudáka a                                     Bc. Agátu Šemrákovú,
za členov komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií    funkcionárov MČ 
         Košice –  Kavečany poslancov Michal Bradovku a Gabriela Hudáka.
Všetci poslanci sa vyjadrili v tom význame, že odborníkov doplnia do komisií neskôr.
     Starosta JUDr. Martin Balčík   podal informáciu, že v komisii školstva, kultúry a športu  v predchádzajúcom volebnom období  sme mali za členov komisie ako neposlancov zvolených všetkých členov Kavečianky, riaditeľku MŠ  Danielu Draganovú  a  za miestnu orgnizáciu ČK  Margitu Hrabinskú..  Dáva na zváženie  takéto riešenie aj v tomto novom volebnom období. Komisia je v tomto volebnom období rozšírená o mediálnu oblasť   - doplníme  do komisie členov – neposlancov,  ktorí budú mať záujem a schopnosti pre tvorbu Kavečianskeho spravodaja ?  
Starosta uviedol, že aj keď  diskusia prebehla už počas  zostavovania návrhov, predsa sa pýta,  či ma ešte niekto  k uvedenému  bodu čo povedať do diskusie.
Nikto z prítomných  sa neprihlásil,  starosta preto ukončil diskusiu

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal následne  hlasovať.
Uznesenie č. 7
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Kavečany podľa   § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  

v o l í
1/  
    a)  predsedu komisie finančnej, výstavby, dopravy a verejného poriadku: Gabriel Hudák
    b)  členov komisie  - poslancov: Mihal Bradovka, Bc. Agáta Šemráková

2/
    a)  predsedu komisie   školstva, kultúry, športu a miestnej tlače: Michal Bradovka                                              
    b)  členov komisie – poslancov:  Gabriel Hudák, Bc. Agáta Šemráková
                       
3/
    a)  predsedu komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií    funkcionárov MČ 
         Košice –  Kavečany: Bc. Agáta  Šemráková                                          
    b)  členov komisie – poslancov: Michal Bradovka, Gabriel Hudák

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0            Uznesenie bolo schválené.



K bodu 6     
     Starosta uviedol bod programu.  Miestnemu zastupiteľstvu  predkladá na schválenie  návrh Zásad odmeňovania poslancov v MČ Košice – Kavečany. Pokiaľ ho poslanci schvália,  prestanú platiť doposiaľ platné Zásady odmeňovania. Návrh Zásad a dôvodová správa boli priložené k pozvánke na dnešné zasadnutie, takže poslanci mali možnosť si návrh preštudovať. V článku 3 Odmeny poslancov je zásadná zmena. Výška odmeny  za každú účasť poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa zvýšila z  20,- € na 30,- €. Zástupca starostu má pravidelnú mesačnú odmenu 50,- € ako bolo doposiaľ a k tomu 30,- € za účasť na miestnom zastupiteľstve. V zásadách sa upravila aj možnosť vzdania sa odmeny, čo doposiaľ nebolo riešené. 
Starosta otvoril k prejednávanému bodu diskusiu.
Nikto sa neprihlásil, starosta preto ukončil diskusiu

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal následne  hlasovať.
Uznesenie č. 8
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany, podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  s c h v a ľ u j e  Zásady odmeňovania poslancov v Mestskej časti Košice – Kavečany.

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0            Uznesenie bolo schválené.



K bodu 7
     Starosta oboznámil zastupiteľstvo s návrhom na zrušenie  Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci č. 2/AK/2007 zo dňa 02.05.2007, uzavretej medzi MČ Košice – Kavečany a advokátom JUDr. Vladimírom Vrabľom.  Podľa uvedenej zmluvy bol advokát zaviazaný poskytovať klientovi (MČ Košice – Kavečany) právne informácie a právne rady podľa požiadaviek klienta,  spracovávať  a vykonávať právny rozbor v konkrétnej veci, spisovať právne listiny, podania a iné právne úkony a preberať právne prípady do úplného vybavenia veci, včítane právneho zastupovania pred súdmi, notárskymi úradmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami. Odmena za poskytovanie právnej pomoci bola paušálna  199,16- € mesačne včítane DPH. V zmluve bola dohodnutá možnosť ukončenia  zmluvy výpoveďou s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
V súčasnosti sú u advokáta 2 neukončené súdne spory. V jednom prípade ide o žalobu podanú na Okresnom súde Košice I dňa 26.06.2009 spoločnosťou VYTEZA, s. r.o., zast. Štefanom Haberlandom so sídlom Terchovská 7, Košice a Štefanom Lévay LEMONTA, so sídlom Tatranská 3, Košice proti MČ Košice – Kavečany o určenie vlastníckeho práva k rozostavanej stavbe – vodnej nádrži v Lyžiarskom areáli. V júni 2012 Okresný súd rozsudkom žalobu zamietol. Žalobcovia podali voči tomuto rozsudku odvolanie  dňa 04.07.2012. Krajský súd dňa 30.08.2013 rozsudok Okresného súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Toto nie je ukončené.
Starosta požiadal JUDr. Hanudeľovú,  aby oboznámila zastupiteľstvo s druhým prípadom.
JUDr. Hanudeľová, prednostka  – dňa 14.06.2013 bola na MÚ doručená z Krajského súdu žaloba zo dňa 29.05.2013, ktorou žalobca Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava,  zastúpené spoločnosťou Bardač, s.r.o., adv. kancelária  žalovala MČ Košice – Kavečany o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, teda MČ Košice – Kavečany.  Išlo o takúto vec: Advokátska kancelária Bardač s.r.o.  v mene Centra ekologických informácií požiadala  našu mestskú časť dňa 22.03.2013 elektronickou poštou (na adresu starostu)  a to listom v prílohe e-mailovej správy o sprístupnenie informácií. Príloha sa nedala otvoriť, k jej otvoreniu bol potrebný špeciálny softvér. MČ oznámila e-mailom zo dňa 25.03.2013 skutočnosť, že žiadosť v prílohe e-mailu nevie otvoriť, takže ju považuje  za nedoručenú. Zákon č. 211/2000 Z.z. neukladá povinným osobám mať k dispozícií špeciálne softvéry s akými disponovala spoločnosť Bardač, s.r.o. Zo samotnej správy bez možnosti otvorenia prílohy  nebolo ani zjavné, že ide o žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z..  Spoločnosť Bardač, s.r.o.  mohla na základe nášho oznámenia zaslať elektronickou poštou  žiadosť opätovne jednoduchším technickým spôsobom, ktorý by umožnil otvorenie e-mailu.  Nestalo sa tak.  V júni 2013 sme sa dozvedeli, že sme žalovaní. Advokátska kancelária Vrabeľ, zastupujúca MČ Košice - Kavečany zaslala v  júli 2013 Krajskému súdu v Košiciach vyjadrenie k žalobe. Vo vecí sa ďalej nič nedialo. Z médií vieme, že spoločnosť Bardáč, s.r.o., advokátska kancelária žalovala veľa obcí pre tu istú vec na Slovensku. 
     Starosta,  JUDr. Martin Balčík navrhuje ukončiť Zmluvu o poskytnutí právnej pomoci dohodou s tým, že advokát bude naďalej zastupovať MČ Kavečany v uvedených dvoch veciach až do právoplatného ukončenia sporu, pričom odmena za zastupovanie klienta (MČ Košice - Kavečany)  bude predstavovať trovy právneho zastúpenia, ktoré budú súdom priznané klientovi a tie  bude advokát požadovať priamo od protistrany.
Starosta otvoril k prejednávanému bodu diskusiu.
Nikto sa neprihlásil, starosta preto ukončil diskusiu

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal následne  hlasovať.
Uznesenie č. 9
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany, podľa   § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  n a v r h u j e starostovi ukončiť Zmluvu o poskytnutí právnej pomoci č. 2/AK/2007 zo dňa 02.05.2007, uzavretú   s advokátom JUDr. Vladimírom  Vrabľom,  výpoveďou  prípadne dohodou.

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0            Uznesenie bolo schválené.



K bodu 8
Starosta, JUDr. Martin Balčík  otvoril bod rokovania rôzne. Spýtal sa poslancov či majú nejaké veci na prerokovanie.
Gabriel Hudák, poslanec – Na Hrešnej je potrebné odstrániť stĺpy  osadené na mieste,  kde bola pôvodne cesta. Ide o súkromný pozemok. Stĺpy osadil Pampúrik v čase keď jemu patril Lyžiarsky areál. 
JUDr. Martin Balčík, starosta – podal informáciu o tom, že bol na stretnutí s primátorom mesta MUDr. Raššim. Verí, že sa bude konečne  riešiť Kavečianska cesta a obchvatová cesta k ZOO.
V roku 2016 by malo byť mesto Košice Mestom športu. Starosta navrhol primátorovi  v danom roku využiť aj multifunkčné ihrisko v Kavečanoch   v prospech organizovania mestských podujatí športu. 
Michal Bradovka, poslanec -  počul od niektorých občanov z Kavečian,  že Kavečiansky spravodaj by bolo potrebné oživiť. Novozriadená komisia školstva, kultúry, športu a miestnej tlače sa by sa mala tomu venovať. 
Bc. Agáta Šemráková, poslankyňa – v istom období bol Kavečiansky spravodaj  oživený receptami a príspevkami o živote známych ľudí z Kavečian.
JUDr. Martin Balčík, starosta  – možno aj farebná tlač by bola oživením  štvrťročníka.
Gabriel Hudák, poslanec – občania sa pýtajú či  nebude verejné zhromaždenie.
JUDr. Martin Balčík, starosta – môže byť niekedy v marci. Rozpočet na tento rok sa bude schvaľovať koncom februára, prípadne začiatkom marca. Mestské zastupiteľstvo sa bude konať dňa 09.02.2015. Starosta vyzval poslancov, aby podali svoje návrhy na zapracovanie do rozpočtu. Chce sa s poslancami  stretnúť k prerokovaniu rozpočtu do 15.02.2015.  Návrh rozpočtu musí byť zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením, teda pred konaním miestneho zastupiteľstva. Šport v Kavečanoch by sa mal zastrešiť pod jedným občianskym združením.   
Gabriel Hudák – korčuľovanie na novom multifunkčnom ihrisku bola veľmi dobrá aktivita pre občanov. Ľadovú plochu využilo veľa detí, mládež aj dospelých občanov rôzneho veku. Jednoducho stalo to zato.  


K bodu 9
     Starosta poďakoval prítomným za účasť a   zasadnutie MsZ ukončil. 





 ...............................................................                       .........................................................
        JUDr. Božena Hanudeľová				                                                JUDr. Martin Balčík
prednostka MÚ  MĆ Košice – Kavečany                         starosta MČ Košice - Kavečany



Zápisnica vyhotovená  dňa:  10.02.2015
Zapísala:  JUDr. Božena Hanudeľová    ................................................        


 Overovatelia zápisnice:      
1. Michal Bradovka                                        podpísal dňa 19.02.2015                                       
2. Bc. Agáta Šemráková                                 podpísala dňa 19.02.2015                                               
	

