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


Z Á P I S N I C A

zo IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa:  22.06.2015

Začiatok: 17,00 hod.   					                                                                            Ukončenie: 17,30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
	Kontrola  uznesení
Správa miestneho kontrolóra o svojej činnosti 
Návrh Smernice o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
Záverečný účet MČ Košice-Kavečany a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za r.2014
Úprava rozpočtu na rok 2015
Rôzne
Záver

K bodu 1
     Štvrté zasadnutie MsZ otvoril starosta JUDr. Martin Balčík privítaním poslancov mestskej časti a ostatných prítomných. Starosta  skonštatoval, že  sú prítomní všetci traja poslanci a teda MsZ je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku  IV. zasadnutia MsZ  starosta  určil Ing. Ingrid Simeonovú a za overovateľov  zápisnice poslancov  Bc. Agátu Šemrákovú a Gabriela Hudáka. 
Program obdŕžal každý v pozvánke. Starosta sa opýtal, či má  niekto nejaké návrhy k programu rokovania,  ak by mal,  nech sa vyjadrí.  Nikto sa neprihlásil. 

Starosta dal hlasovať o programe:

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



K bodu 2    
     Starosta podal informáciu o plnení  uznesení  prijatých na III. zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany. Uzneseniami č. 10, 11, 12 bola zobratá na vedomie informácia o plnení uznesení prijatých na II. zasadnutí MsZ, správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za r. 2014, správa o činnosti miestneho kontrolóra od I. zasadnutia MsZ a Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie 04/2015-09/2015. Uznesením č. 13 sa schválil rozpočet MČ Košice-Kavečany na r. 2015, ktorý sa mestskou časťou realizuje. Zobral sa na vedomie rozpočet na roky 2015 a 2016 a odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2015. Uznesením č. 14 boli vykonané personálne zmeny v zložení komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ MČ Košice-Kavečany, ktoré sa realizujú. Uznesením č. 15 sa schválila nová Smernica o prenájme kultúrneho domu so zariadením v MČ Košice-Kavečany, uznesením č. 16 bol schválený Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska, ulica K ihrisku, Kavečany a uznesením č. 17 bola zobratá na vedomie ústna informácia starostu o zmene organizačnej štruktúry miestneho úradu MČ Košice-Kavečany. Všetky uznesenia sa realizujú. 
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. 20
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Kavečany podľa  čl. 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku  Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Kavečany  b e r i e  n a  v e d o m i e informáciu o plnení  uznesení  prijatých na III. zasadnutí  MsZ.

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


K bodu 3
    Starosta JUDR. Martin Balčík uviedol, že miestny kontrolór predkladá na rokovanie MsZ   Správu  o kontrolnej činnosti  od posledného zasadnutia MsZ. Správa bola vypracovaná písomne a bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie.  Poslanci tak  mali  možnosť si správu  preštudovať. Starosta odovzdal slovo miestnemu kontrolórovi Ing. Priesterovi.
Ing. Ľudovít Priester – správa je vypracovaná podrobne. Ak má niekto otázky,  rád ich zodpovie. 
Starosta JUDr. Martin Balčík  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. 21
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej  časti     Košice - Kavečany  podľa  §  11 ods. 4   písm. b)   v súlade s § 18d a   18f ods. 1 písm. e) a d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  predpisov  b e r i e   n a  v e d o m i e správu  o činnosti miestneho  kontrolóra  MČ Košice – Kavečany od III. zasadnutia MsZ.

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


K bodu 4
     Starosta uviedol bod rokovania. V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu  v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať vnútorný predpis, ktorý od 1.7.2015 upraví postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti ako aj práva zamestnancov  oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 22
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  b e r i e  n a  v e d o m i e Smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v MČ Košice – Kavečany.    

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




K bodu 5
     Bod rokovania uviedol starosta JUDr. Martin Balčík. V zmysle zákona o obecnom zriadení bol záverečný účet zverejnený 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.  Správa bola všetkým poslancom doručená v písomnej forme. Pozostáva z troch častí – Záverečný účet MČ Košice – Kavečany za rok 2014	, vyhodnotenie  čerpania príjmov a výdavkov za rok 2014 tabuľkovou formou a  hodnotiaca správa programového rozpočtu MČ Košice Kavečany za rok 2014 – textová časť. Zároveň k týmto materiálom bolo priložené stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu MČ Košice – Kavečany za r. 2014. Všetky materiály sú priložené k zápisnici.
     K dispozícii poslancov je aj Správa nezávislého audítora z uskutočneného auditu pripojenej  účtovnej závierky za rok 2014. 
Záverečné stanovisko audítora  je takéto: „ Podľa nášho názoru, účtovná závierka  poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti  Košice – Kavečany k 31.12. 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa  § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,  platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Košice – Kavečany konala v súlade s § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.“
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 23
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa § 11 ods. 4 písm. b) v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  

A. berie na vedomie
1. Hodnotiacu správu programového rozpočtu  MČ Košice – Kavečany za rok 2014
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu MČ Košice – Kavečany za rok 2014
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky vyhotovenej  k 31.12.2014

B. schvaľuje
Záverečný účet  MČ Košice – Kavečany za rok 2014 a  súhlasí s  celoročným hospodárením    bez  výhrad;
	Schodok rozpočtu obce vo výške 56.399,08 €;
	Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v zmysle § 16 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. finančnými operáciami a to prevodom z rezervného fondu a z fondu výstavby.

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


K bodu 6     
     Starosta podal informáciu o vykonanej I. úprave rozpočtu a to rozpočtovým opatrením starostu.  Uskutočneným  presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemení výška celkového upraveného rozpočtu na rok 2015 oproti pôvodnému rozpočtu. Úpravu vykonal starosta  dňa 04.05.2015. Materiál obdržali poslanci osobne pred týždňom takže mali možnosť sa s ním oboznámiť. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov   neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 24
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov   b e r i e  n a  v e d o m i e
I. úpravu programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany na rok 2015 opatrením starostu v zmysle § 14, ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe splnomocnenia starostu MČ vykonávaním nevyhnutých zmien v rozpočte takto:

Príjmová časť

Bežné príjmy								                 		                                                                                                 0 €
Poplatky a platby za stravné						                                                                                   - 	    50 €
Refundácie – príjem od záhradkárov za úhr.fa za štrkodrvinu 	                             +	     50 €

Kapitálové príjmy								                                                                                                         0  €

P r í j m y  s p o l u                                                                                                       0 € 

Výdavková časť

Bežné výdavky						                    		                                                                                          0 €
Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola
	                    1./ Výkon funkcie starostu		
 		                        - Ohodnotenie práce					                                                                 +    	500 €		
		                         -  Vzdelávanie, školenia, semináre                                    				       -     200 €		
	                    2./ Výkon funkcie prednostu
		                         - Ohodnotenie práce                                                              						   -   1 000 €
	                    3./ Kontrola činnosti samosprávy
		                         - Ohodnotenie práce						                                                                +       100 €
Program 2:   Interné služby MČ
                    2./ Zapezpečenie úkonov spojených s referendom			     
		                         - Materiálové výdavky		                                                            		-             3 €
		                         - Občerstvenie, stravovanie					                                                     -         	  10 €
		                         - Odmeny členom komisie                                                      					-         110 €
		                         - Odmeny na DoVP                                                                 						-           41 €
		                         -  Vratka nevyčerpaných finanč.prostriedkov		                         +        164 €
Program 5:   Vzdelávanie, kultúra, šport
	                    3./ Dohody o vykonaní práce					                                                       +           80 €	
	                    4./ Organizácia kultúrnych podujatí				
 		                       - Májové slávnosti-stavanie mája                                            				+          	 450 €
		                        - Športové popoludnie pre deti, MDD			                                     +          	 150 €
		                        - Kavečianska kvapka krvi					                                                      +          	   30 € 	
Program 7:   Prostredie pre život	
                     3./ Verejná zeleň			
	                         - Nákup krovinorezu                                                              					+            500 €
Program 8:   Podporná činnosť  		
	                     1./ Podporná činnosť - správa MČ
	                         - Stravovanie-príspevok				 	                                                         -           390 €
                    2./ Ostatná podporná činnosť MČ
		                         - Dane-DPH z leasingu					                                                          -	            170 €
 		                       - Splátka úrokov z leasingu					                                                     -          	    50 € 	  
	

Kapitálové výdavky								                                                                                                          0 €

V ý d a v k y  s p o l u                                                                                                    0 € 

Finančné operácie - príjmy     						
Prevod z fondu výstavby														 						                                                                                         -	  840 €     
Finančné operácie – výdavky
Kosačka – splátka istiny leasingu										                                                                             						-	  840 €     

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


K bodu 7     
   Starosta, JUDr. Martin Balčík  otvoril bod rokovania rôzne. Spýtal sa poslancov či majú nejaké veci na prerokovanie.
Nakoľko sa nikto z poslancov   neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil.

K bodu 8
     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:  23.06.2015
Zapísala:  Ing. Ingrid Simeonová										                    ...........................................................        


 Overovatelia zápisnice:      
1. Bc. Agáta Šemráková                                 ............................................................      
                                 
2. Gabriel Hudák                                             ............................................................                                               
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