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


Z Á P I S N I C A

zo VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa:  17.12.2015

Začiatok: 16,10 hod.   					                                                                            Ukončenie: 16,55 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola  uznesení
Správa miestneho kontrolóra o svojej činnosti 
Vyhodnotenie činnosti poslancov a komisií pri MsZ MČ Košice – Kavečany 
Priznanie odmien poslancom v zmysle čl. 3 odsek 4 Zásad odmeňovania poslancov MsZ MČ Košice – Kavečany a neposlancom – členom komisií
Priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi
Prerokovanie platu starostu
Úprava rozpočtu na rok 2015
Návrh VZN MČ Košice - Kavečany č.2/2015 o používaní miestnych erbov  
Informácia o Programe rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 
Rôzne
Záver

K bodu 1
     Šieste 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  VI. zasadnutia MsZ  starosta  určil Ing. Ingrid Simeonovú a za overovateľov  zápisnice poslancov  Bc. Agátu Šemrákovú a Michala Bradovku. 
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 V. zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany. Uznesením č. 25, bola zobratá na vedomie informácia o plnení uznesení prijatých na IV. zasadnutí MsZ, uznesením č.26 správa o činnosti miestneho kontrolóra od IV. zasadnutia MsZ a Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie 10/2015-03/2016.  Uznesením č. 27 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu  za obdobie k 30.06.2015. Uznesením č. 28 MsZ zobralo na vedomie II. a III. úpravu programového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 opatrením starostu. Uznesením č. 29 MsZ bolo schválené VZN MČ Košice – Kavečany č.1/2015 - O zavedení a poskytovaní elektornických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení.  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. 31
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  V. 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 predložená poslancom. Starosta JUDr. Martin Balčík dal slovo miestnemu kontrolórovi. 
Ing. Ľudovít  Priester – kontrola bola zameraná hlavne na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ďalej na čerpanie položky „repre“, ktoré je mimoriadne nízke a kontroloval som úpravy a čerpanie rozpočtu. Čerpanie je ukážkové a ako perličku môžem uviesť, že ani jedna položka nie je časovo prekročená.
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. 32
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  V. zasadnutia MsZ.

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


K bodu 4
     Starosta uviedol bod rokovania. Máme tri komisie a troch poslancov. Keďže každý je v každej komisii, poprosil predsedov jednotlivých komisií aby v krátkosti zrekapitulovali činnosť jednotlivých komisií.
Michal Bradovka, predseda komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ Košice-Kavečany – uviedol, že komisia vznikla v decembri 2014. Na svojom zasadnutí 23.1.2015 zhodnotila, že volení funkcionári MČ Košice – Kavečany riadne a včas splnili povinnosti súvisiace s podávaním oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.
Bc. Agáta Šemráková, predsedníčka komisie školstva, kultúry, športu a miestnej tlače – boli splnené všetky úlohy v oblasti kultúry, športu aj pri vydávaní Kavečianskeho spravodaja. Na jednotlivé akcie boli aj dobré ohlasy.
Gabriel Hudák, predseda komisie   finančnej, výstavby, dopravy a verejného poriadku – komisia sa zaoberala problémami, ktoré sa prejednávali na jednotlivých MsZ. Sledovala aj prácu aktivačných pracovníkov. Pracujú dobre ale veľa sa s nimi nedá urobiť lebo je ich málo.
JUDr. Martin Balčík, starosta – poďakoval predsedom komisií za zhodnotenie činnosti komisií a  otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 33
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –Kavečany  podľa § 15 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov berie na  vedomie:
Správu o činnosti  komisie  na ochranu verejného záujmu pri  výkone funkcií funkcionárov MČ Košice Kavečany  za rok 2015 prednesenú jej predsedom Michalom Bradovkom,
Správu o činnosti komisie   finančnej, výstavby, dopravy a verejného poriadku pri MsZ Košice  - Kavečany za rok 2015, prednesenú p.Gabrielom Hudákom, predsedom komisie,
Správu o činnosti komisie školstva, kultúry, športu a miestnej tlače pri MsZ Košice - Kavečany za rok 2015, prednesenú  jej predsedníčkou Bc.Agátou Šemrákovou.

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


K bodu 5
          Starosta uviedol bod programu konštatovaním, že práca poslancov bola v r. 2015 viac ako vzorová. Poslanci sa podieľali na všetkých aktivitách, ktoré mestská časť organizovala. Navrhol preto odmenu za ich mimoriadnu iniciatívu vo výške 200,- € pre každého poslanca. Pre neposlancov – členov FS Kavečianka navrhol 500,- €, ktoré budú vyplatené vedúcej súboru p. Márii Amrichovej a pre neposlancov – členov kultúrnej komisie p. Hrabinskú a p. Draganovú po 50,- €.
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. 34
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –Kavečany    na základe § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a podľa Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Kavečany   schvaľuje odmeny  za mimoriadne aktivity poslancov v prospech mestskej časti v roku 2015 nasledovne: 

	Michal Bradovka		         							                  vo výške        200,- €

Gabriel Hudák                               vo výške        200,- €
Bc. Agáta Šemráková                    vo výške        200,- €

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 2,   proti - 0,   zdržali sa - 1            Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 35 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice –Kavečany    v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  schvaľuje  odmeny  za obdobie roka 2015 členom – neposlancom  komisie ŠKaŠ :

1. Mária Amrichová                          500,- €
2. Daniela Draganová  	                       50,- €
3. Margita Hrabinská		                          50,- €	

	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 2,   proti - 0,   zdržali sa - 1            Uznesenie bolo schválené.


K bodu 6     
Starosta uviedol, že podľa zákona o obecnom zriadení prislúcha MsZ aj schválenie odmeny pre miestneho kontrolóra. Ocenil jeho dlhoročný prínos a uviedol, že jeho spolupráca je veľmi dobrá a seriózna. Navrhol schváliť odmenu vo výške 20% z mesačných platov za január až december 2015, t.j. 530,27 € a otvoril diskusiu.
Nakoľko sa nikto z poslancov  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 36
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –Kavečany podľa § 11 ods. 4 písm. j v súlade  s  § 18c ods. 5   zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov,  schvaľuje odmenu  miestnemu kontrolórovi MČ Košice – Kavečany Ing. Ľudovítovi Priesterovi za rok 2015   vo výške 20 %  z mesačných platov za január až december 2015.    

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


K bodu 7     
Starosta otvoril bod rokovania. Uviedol, že podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov je potrebné raz ročne prerokovať plat starostu miestnym zastupiteľstvom. Plat starostu bol prejednaný na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 15.12.2014, na ktorom bol základný plat navýšený o 20%. 
Starosta sa opýtal aký je názor poslancov a otvoril diskusiu.
Bc.Agáta Šemráková – a Ty si čo myslíš?
JUDr.Martin Balčík – ja by som bol spokojný s 30%.
Gabriel Hudák – navrhujem 35%.
Ing.Ľudovít Priester, kontrolór – viete aký je rozdiel medzi starostom malej a veľkej MČ? Starosta malej MČ sa musí starať o všetko a starosta veľkej MČ má na všetko aparát a len reprezentuje. 
Keďže sa už nikto neprihlásil, starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať o zvýšení základného platu o 35 %, čo predstavuje celkovú výšku mesačného platu 2.294,- € 

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 37 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –Kavečany  podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 3 a 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje JUDr. Martinovi Balčíkovi, starostovi MČ Košice – Kavečany s účinnosťou od 01.12.2015 mesačný plat ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 1,98-násobku zvýšený o 35%.

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

K bodu 8
Starosta   dal slovo ekonómke ing. Ingrid Simeonovej, ktorá informovala o vykonanej V. úprave rozpočtu a to rozpočtovým opatrením starostu. Uskutočneným presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa nemení výška celkového upraveného rozpočtu na rok 2015 oproti pôvodnemu rozpočtu. Úpravu vykonal starosta dňa 5.10.2015. Úprava rozpočtu v tabuľkovej forme je súčasťou zápisnice.   
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nikto sa  neprihlásil, starosta preto diskusiu ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 38
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
V. 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 €

Správne poplatky 							                                                                                                -   	     50 €
Popl.a platby za predaj výrob.,tovarov a služieb		 	                                                +	         3 €
Cintorín poplatky								                                                                                                 +	     100 €
Popl.a platby – ostatné-refakt.VO                                                                        						-	       53 €

Kapitálové príjmy								                                                                                                           0 €

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

Výdavková časť

Bežné výdavky						                                                                                                     	-     	870 €

Program 5:   Vzdelávanie, kultúra, šport
	                     3./ Prevádz.stroje, prístroje, zariadenia			                                          -     280 €	
Program 6:   Miestne komunikácie a doprava	
                     1./ Správa, údržba a výstavba pozem.komunikácií			
	                          - Odmeny na DoVP   				                                                                	+    180 €
Program 8:   Podporná činnosť  		
	                    1./ Podporná činnosť - správa MČ
	                       - Prevádz.stroje, prístroje, zariadenia		 	                                          +    100 €
         4./ Informačný systém MČ
		                       - Výpočtová technika					                                                                   -	     870 €
	
Kapitálové výdavky								                                                                                            +    870 €

Program 8:   Podporná činnosť  		
	                    4./ Informačný systém MČ
		                         - Výpočtová technika					                                                                 +	   870 €

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

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


K bodu 9     
     Starosta otvoril bod rokovania. Uviedol, že zákonom č. 386/2014 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č.401/1990 Zb. o meste Košice, bolo upravené, že symboly MČ, ich vyobrazenie a opis, určuje nariadenie MČ. V zmysle § 27b ods. 3 tohto zákona majú všetky mestské časti v Košiciach povinnosť schváliť nariadenie MČ o symboloch, ich vyobrazení a opise. Na schválenie je potrebná 2/3-vá väčšina poslancov. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto diskusiu starosta ukončil

a  predniesol návrh uznesenia,  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 39
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  § 14 ods.3, písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice s ch v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Kavečany č.2/2015 – O symboloch Mestskej časti Košice - Kavečany.    

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


K bodu 10     
Starosta podal poslancom informáciu o Programe rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, ktorý mesto prijalo ako svoj dokument, v ktorom reprezentuje svoje ciele rozvoja mesta Košice cez osem programových oblastí. Uvedený Program je nástrojom na riadenie rozvoja mesta spolu s Územným plánom mesta  a Programovým rozpočtom mesta. Aj my by sme mali pouvažovať nad akčným plánom rozvoja našej mestskej časti. 
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. 40
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  § 11 ods. 4   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  Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 

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


K bodu 11
        Starosta, JUDr. Martin Balčík  otvoril bod rokovania rôzne. Spýtal sa poslancov či majú nejaké veci na prerokovanie. Nikto z poslancov sa neprihlásil.

K bodu 12
     Starosta poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MsZ ukončil. 






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



Zápisnica vyhotovená  dňa:  21.12.2015
Zapísala:  Ing. Ingrid Simeonová										                    ...........................................................        


 Overovatelia zápisnice:      			                                                              Podpísané dňa:

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