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


Z Á P I S N I C A

z V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa:  16.09.2015

Začiatok: 16,00 hod.   					                                                                            Ukončenie: 16,45 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola  uznesení
Správa miestneho kontrolóra o svojej činnosti 
Správa o plnení rozpočtu MČ Košice-Kavečany za I. polrok 2015
Úprava rozpočtu na rok 2015
	Návrh VZN MČ Košice-Kavečany č.1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
      a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení.
	Informácia o možnej redukcii počtu mestských častí v Košiciach
	Rôzne

Záver

K bodu 1
     Piate zasadnutie MsZ otvoril starosta JUDr. Martin Balčík privítaním poslancov mestskej časti. Starosta  skonštatoval, že  sú prítomní všetci traja poslanci a teda MsZ je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku  V. zasadnutia MsZ  starosta  určil Ing. Ingrid Simeonovú a za overovateľov  zápisnice poslancov  Michala Bradovku 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 IV. zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany. Uznesením č. 20, bola zobratá na vedomie informácia o plnení uznesení prijatých na III. zasadnutí MsZ, uznesením č.21 správa o činnosti miestneho kontrolóra od III. zasadnutia MsZ a uznesením č. 22 Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v MČ Košice - Kavečany. Uznesením č. 23 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie hodnotiacu správu programového rozpočtu  MČ Košice – Kavečany za rok 2014, stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 a správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky vyhotovenej  k 31.12.2014, schválilo záverečný účet za rok 2014, schodok rozpočtu a spôsob vysporiadania schodku. Schodok bol vysporiadaný tak ako bolo schválené uznesením. Uznesením č.24 MsZ zobralo na vedomie I.úpravu programového rozpočtu mestskej časti na rok 2014 opatrením starostu. 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. 25
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  IV. 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 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. 26
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej  časti     Košice - Kavečany  podľa  §  11 ods. 4   písm. a) a b) v súlade s § 18d a   18f ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  predpisov  
a) b e r i e   n a  v e d o m i e správu o činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice – Kavečany od  
    IV. zasadnutia MsZ,
b) b e r i e  n a v e d o m i e  Plán  kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie 10/2015 –  03/2016.

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


K bodu 4
     Starosta uviedol bod rokovania. Správa o plnení rozpočtu MČ Košice – Kavečany za I.polrok 2015 je predložená na rokovanie v tabuľkovej forme a ako monitorovacia správa v textovej forme. Bola zaslaná všetkým poslancom spolu s pozvánkou a mali si ju teda možnosť preštudovať.
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. 27
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 správu o plnení rozpočtu za obdobie k 30.06.2015.    

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


K bodu 5
          Starosta podal informáciu o vykonanej II. a  III. úprave rozpočtu a to rozpočtovými opatreniami starostu.  Uskutočnenými  presunmi rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemení výška celkového upraveného rozpočtu na rok 2015 oproti pôvodnému rozpočtu. II. úpravu vykonal starosta  dňa 18.06.2015 a III. úpravu dňa 24.8.2015. Materiál obdržali poslanci písomne spolu s pozvánkou 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. 28
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  
a)  b e r i e  n a  v e d o m i e II. 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						           	                                                       - 100 €
Príjmy z náhrad poistného plnenia                                         	               -   50 €
Iné príjmy - obnova evidencie pozemkov				                                             - 100 €
Príspevky a dary							                                                                                    + 250 €		

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
	                     2./ Výkon funkcie prednostu		
 		                         - Ohodnotenie práce		                                          			          -	 300 €		
Program 2:   Interné služby MČ
                     4./ Vzdelávanie zamestnancov MČ                                  				+	100 €	
Program 3:   Služby občanom
	                     2./ Evidencia obyvateľstva
		                          - všeobecný materiál					                                                    -	170 € 
		                          - údržba výpočtovej techniky			                                     	 +	170 €
3./ Miestny rozhlas		     
		                             - Údržba rozhlasu  			                                                   +100 €
Program 8:   Podporná činnosť  		
	                     1./ Podporná činnosť - správa MČ
	                          - Potraviny – voda pre AČ				                                         	 +  20 €
		                           - DoVP							                                                                       +  80 €

Kapitálové výdavky								                                                                                    0 €

V ý d a v k y  s p o l u                                                                               0 € 
	      	
b)  b e r i e  n a  v e d o m i e III. 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 €

Pokuty a penále za porušenie predpisov				                                                + 10 €
Poplatok za prenájom inventáru KD                                         	             -  20 €
Poplatok od účastníkov zájazdu do Maďarska			                                      +  10 €
Refundácie – príjem od záhradkárov					                                                     +  21 €  
Iné príjmy - obnova evidencie pozemkov				                                              -  21 €

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
	                     2./ Výkon funkcie prednostu		
 		                         - Ohodnotenie práce					                                                - 4 400 €		
Program 2:   Interné služby MČ
	                    3./ Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov
		                        - MÚ - prevádzka                                                      						+    400 €
		                        - KD – prevádzka						                                                      +    200 € 
                    4./ Vzdelávanie zamestnancov MČ                              				+       80 €	
Program 6:   Miestne komunikácie a doprava
	                    1./ Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií
		                         - zimná údržba MK 					                                                +      	600 € 
		                         - oprava, vysprávky MK     				                                     -   2 000 €
Program 8:   Podporná činnosť  		
	                     1./ Podporná činnosť - správa MČ
	                          - Potraviny – voda pre AČ				 	                                    +         20 €
		                          - DoVP							                                                                   +       200 €
		                          - Mzdový fond a odvody					                                       +    4 900 €

Kapitálové výdavky								                                                                                      0 €

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

Finančné operácie - príjmy     						
Prevod z fondu výstavby							                                                                  -    5 652 €     
Finančné operácie – výdavky
Splátka istiny bankového úveru na VO					                                            -     5 562 €     

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


K bodu 6     
     Starosta oboznámil poslancov s projektom elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a jeho časovou realizáciou, opísal on-line službu pre obyvateľov s elektronicky zaručeným podpisom.  
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Agáta Šemráková a Michal Papčo sa zaujímali ako konkrétne v praxi to bude vyzerať. Starosta im odpovedal.
Nakoľko sa už nikto neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 29
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov    s ch v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Kavečany č.1/2015 – O zavedení a poskytovaní elektornických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení.    

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


K bodu 7     
   Starosta podal poslancom informáciu o možnej redukcii počtu mestských častí v Košiciach. Oboznámil ich s rôznymi variantmi a modelmi riešení. O možnej redukcii má rozhodnúť referendum, ktoré bude spojené s parlamentnými voľbami na jar 2016. Referendum sa ale bude konať v samostatnej miestnosti a musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina voličov. Zatiaľ ešte nie je vyprofilovaná otázka. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.

	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.
Agáta Šemráková – Prečo sa odstránilo zábradlie v parku pri kostole?
JUDr. Martin Balčík, starosta – zábradlie bolo staré, v budúcnosti sa tam plánuje nová výsadba.
Michal Bradovka – Čo je nové s obchvatom?
JUDr. Martin Balčík, starosta – Práve tento týždeň išiel list na Mesto aby vyčlenili peniaze v rozpočte na výkup pozemkov pre obchvat, chcem aj aktuálny zoznam pozemkov, ktoré sú už vysporiadané a ktoré ešte nie. Chceme znovu naštartovať ten proces, pretože keď príde výzva a pozemky budú vykúpené, tak to vidím schodne. 
Agáta Šemráková – dobre by bolo urobiť prerezávky pri Budanovej a zišiel by sa tam aj chodník, aj okolo cintorína by trebalo zrezať, kopec pod škôlkou komu patrí lebo sa tam nikto o to nestará, či nemôžeme mať viacerých pracovníkov z ÚP lebo málo roboty je urobené a či záhradkári nemusia mať povolenie od MÚ na úpravu cesty štrkodrvinou.
JUDr. Martin Balčík, starosta – záhradkári povolenie mať nemusia, viac pracovníkov z ÚP mať nevieme lebo oni musia spĺňať určité podmienky a nemáme v obci takých.

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






 			                                                                                        ........................................................
				                                                	                                                     JUDr. Martin Balčík
                                                                                            starosta MČ Košice - Kavečany



Zápisnica vyhotovená  dňa:  17.09.2015
Zapísala:  Ing. Ingrid Simeonová										                    ...........................................................        


 Overovatelia zápisnice:      			                                                              Podpísané dňa:

1. Michal Bradovka              .......................................................      ..................................
                                 
2. Gabriel Hudák                  ........................................................     ...................................                                          
	

  Prílohy: 
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