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


Z Á P I S N I C A

z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa:  23.03.2015

Začiatok: 17,00 hod.   					                                                                            Ukončenie: 18,30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola  uznesení
Správa miestneho kontrolóra o svojej činnosti 
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Kavečany na roky 2015 – 2017
Zmena personálneho obsadenia komisii
	Návrh Smernice o prenájme kultúrneho  domu so zariadením v MČ Košice – Kavečany

Návrh Prevádzkového poriadku viacúčelového  ihriska v MČ Košice – Kavečany
Zmena organizačnej štruktúry MÚ MČ Košice - Kavečany 
Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Košice – Kavečany
SWAM, s.r.o. – Nájomná zmluva
Rôzne
Záver


K bodu 1
     Tretie zasadnutie MsZ otvoril starosta JUDr. Martin Balčík privítaním poslancov mestskej časti a ostatných prítomných. Starosta  skonštatoval, že  sú prítomní všetci traja poslanci, teda sme uznášania schopní. 
Za zapisovateľku  III. zasadnutia MsZ  starosta  určil JUDr. Boženu Hanudeľovú a za overovateľov  zápisnice poslancov  Michala Bradovku a Gabriela Hudáka. 
Program obdŕžal každý v pozvánke. Starosta sa spýtal 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 II. zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany. Uznesením č. 4 bola zobratá na vedomie informácia o plnení uznesení prijatých na ustanovujúcom zasadnutí.  Uznesenie č. 5 splnené. Poslankyňa Bc.  Agáta Šemráková poverená  zvolávaním a vedením  zasadnutí miestneho zastupiteľstva  v zákonom určených prípadoch. Uznesením č. 6 zobrali poslanci na vedomie poverenie  poslanca Michala Bradovku funkciou zástupcu starostu. Uznesením č. 7 boli zvolení predsedovia jednotlivých komisii pri miestnom zastupiteľstve. Týmto sa ujali svojich funkcií.  Uznesením č. 8  boli schválené nové Zásady odmeňovania poslancov v Mestskej časti  Košice – Kavečany.  Zásady sa realizujú v praxi.  Uznesením č. 9  miestne zastupiteľstvo navrhlo starostovi ukončiť zmluvu o poskytnutí právnej pomoci s advokátom  JUDr. Vladimírom Vrabľom.  Zmluva bola dohodou ukončená. Posledná platba  sa zrealizovala za mesiac február 2015.
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. 10
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  II. 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 I.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva a Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.  Okrem toho predkladá  aj Plán kontrolnej činnosti na obdobie apríl – september 2015. Všetky materiály sú vypracované písomne a boli zaslané poslancom spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie.  Poslanci tak  mali  možnosť si správy a návrh plánu kontrolnej činnosti  preštudovať. Starosta odovzdal slovo miestnemu kontrolórovi Ing. Priesterovi.
Ing. Ľudovít Priester – správy sú vypracované podrobne. Ak má niekto otázky,  rád ich zodpovie. 
Opravuje v oboch správach informáciu o plnení uznesenia č. 106. V texte má  uvedené, že uznesenie je splnené. Má byť, že uznesenie sa plní. 
Starosta JUDr. Martin Balčík  otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta ukončil diskusiu

a predniesol návrh  dvoch uznesení o ktorých dal hlasovať.
Uznesenie č. 11
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 kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014, 

Správu  o činnosti miestneho  kontrolóra  MČ Košice – Kavečany od I. zasadnutia MsZ.

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

Uznesenie č. 12
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej  časti     Košice - Kavečany  v súlade s 11 ods. 4 písm. a) a § 18d  v zmysle §    18f ods. 1 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 Plán  kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie 04/2015 –  09/2015.

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



K bodu 4
     Starosta otvoril ďalší bod rokovania. Predkladá na rokovanie a tým aj na schválenie MsZ  Návrh  Programového rozpočtu MČ Košice – Kavečany na rok 2015 a osobitne výhľadový program na roky 2015 – 2017. Ide o najdôležitejší bod rokovania v roku.  Materiály boli zaslané poslancom spolu s pozvánkou.  Tvorí ich tabuľková časť  programového rozpočtu na rok 2015,  textová časť  programového rozpočtu na rok 2015,   programový rozpočet MČ Košice – Kavečany  na roky 2015 – 2017 a stanovisko miestneho kontrolóra  k návrhu rozpočtu MČ Košice – Kavečany na rok 2015.  Materiály mali poslanci možnosť v predstihu preštudovať. 
     Štruktúra tvorby rozpočtu je stále tá istá.   Tvorbu rozpočtu na rok 2015  najviac ovplyvnil úver na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý je potrebné splácať. Tým sa objem finančných prostriedkov na správu verejných vecí a chod úradu  značne znížil a na realizáciu ďalších zámerov v mestskej časti ostáva minimum finančných prostriedkov. Keď sa splácajú dlhy,  tak ide vždy o ťažké obdobie. Mesto Košice za vykonanú rekonštrukciu verejného osvetlenia  v roku 2013 mestskou časťou Košice – Kavečany   na  komunikáciách,  ktoré patria Mestu Košice,  doposiaľ neuhradilo 28 044,80 €. Prerozdelením podielových daní mestom Košice MČ Košice – Kavečany na rok 2015 obdŕžala   podielové dane vo výške  137 163,- €.  MZ Košice schválilo okrem toho účelové prostriedky  na verejnoprospešné služby a investičné akcie pre všetky MČ spolu  380 000,- €, z toho je MČ Košice – Kavečany  určených  10 000,- €.  Tieto účelové prostriedky budú v súlade s uznesením MZ prerozdeľované na základe žiadosti mestských častí s uvedením účelu použitia a po akceptácii primátorom. Navrhovaný  rozpočet MČ Košice – Kavečany je na  príjmoch spolu (bežné a kapitálové) 197 222,- €;  na výdavkoch spolu (bežné a kapitálové) 191 645,- €. Výsledok hospodárenia:  5 577,- € prebytok.
Starosta požiadal miestneho kontrolóra, aby sa vyjadril k návrhu rozpočtu.
Ing. Ľudovít Priester, miestny kontrolór – v písomnom stanovisku uviedol všetko.
JUDr. Martin Balčík, starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu.
Bc. Agáta Šemráková – v programe 5 vzdelanie, kultúra a šport  sú kapitálové výdavky 13 278,- €. Aké sú to výdavky ?
JUDr. Balčík -  sú to finančné prostriedky ktoré budú použité na technické zhodnotenie prevádzkovej budovy. Prakticky ide o vecné plnenie nájomného za už firmou SWAM, s.r.o. (nájomcom LA) uskutočnené technické zhodnotenie  prevádzkovej budovy.
Michal Bradovka  -  v rozpočte výdavkov na verené osvetlenie je oproti predchádzajúcemu roku len 1 000,- € rozdiel.  Nemala byť väčšia úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia?
JUDr. Martin Balčík -  rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2013. Už minulý rok sa prejavila úspora, takže  plánované náklady na rok 2015 sa nemôžu veľmi odlišovať od r. 2014.
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 13
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) s c h v a ľ u j e 

rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015 + finančné operácie
Príjmy 
Výdavky
Prebytok/Saldo
Bežný rozpočet
197 222
170 210
27 012
Kapitálový rozpočet
0
21 435
-21 435
Spolu
 197 222
191 645
5 577
Finančné operácie
30 611
36 188
-5 577
Celkom vrátane FO
227 833
227 833
0






b) b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočet  na roky  2016 a 2017 v €

Rozpočet na rok 2016 + finančné operácie
Príjmy 
Výdavky
Prebytok/Saldo
Bežný rozpočet
183 045
146 281
36 764
Kapitálový rozpočet
0
13 278
-13 278
Spolu
183 045
159 559
23 486
Finančné operácie
0
19 536
-19 536
Celkom vrátane FO
183 045
179 095
3 950


Rozpočet na rok 2017 + finančné operácie
Príjmy 
Výdavky
Prebytok/Saldo
Bežný rozpočet
163 305
146 948
16 357
Kapitálový rozpočet
0
0
0
Spolu
163 305
146 948
16 357
Finančné operácie
3 179
19 536
-16 357
Celkom vrátane FO
166 484
166 484
0

Súčasťou tohto uznesenia sú tabuľky príjmov a výdavkov: bežných, kapitálových a finančných operácií na roky 2015 až 2017. 

c) b e r i e  n a  v e d o m i e odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu rozpočtu na rok 2015.

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



K bodu 5
     Starosta podal informáciu o tom, že  poslanec Bradovka a poslankyňa Bc. Šemráková prejavili záujem o zmenu  v zložení komisií a to v tom význame, že Bc. Šemráková sa chce ako predsedníčka komisie realizovať v oblasti  školstva, kultúry, športu a miestnej tlače a p. Bradovka   v komisii  na ochranu   verejného záujmu pri výkone  funkcií       funkcionárov   MČ Košice –  Kavečany. V podstate by si mali vymeniť  komisie v ktorých chcú byť  predsedami. S tým súvisí aj zmena členstva, v jednej komisii nemôžu byť členom aj predsedom.
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu.
Michal Bradovka – jeho postoj k zmene je taký, že nemusí byť zmena, ale   aj môže byť pokiaľ poslankyňa Bc. Šemráková chce zmenu.
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 14
Miestne zastupiteľstvo  MČ Košice – Kavečany
1.  o d v o l á v a 
	z funkcie predsedu komisie školstva, kultúry, športu  a miestnej tlače Michala Bradovku,

z funkcie predsedu komisie   na ochranu   verejného záujmu pri výkone  funkcií       funkcionárov   MČ Košice –  Kavečany Bc. Agátu  Šemrákovú, 
z funkcie člena komisie školstva, kultúry, športu  a miestnej tlače   Bc. Agátu  Šemrákovú, 
z funkcie  člena komisie na ochranu   verejného záujmu pri výkone  funkcií       funkcionárov   MČ Košice –  Kavečany Michala Bradovku. 

2.  v o l í 
za predsedu komisie školstva, kultúry, športu  a miestnej tlače Bc. Agátu Šemrákovú,
za predsedu komisie   na ochranu   verejného záujmu pri výkone  funkcií funkcionárov   MČ Košice –  Kavečany Michala Bradovku,
za  člena komisie školstva, kultúry, športu  a miestnej tlače   Michala Bradovku, 
za člena komisie na ochranu   verejného záujmu pri výkone  funkcií       funkcionárov   MČ Košice –  Kavečany Bc. Agátu Šemrákovú. 

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



K bodu 6     
     Starosta uviedol bod rokovania. Mestská časť má platnú Smernicu o prenájme kultúrneho domu so zariadením v MČ Košice – Kavečany. Po zmene slovenskej koruny na euro ostali sumy v nej uvedené aj s centami, čo je nepraktické.  Zároveň  po dlhšej dobe od schválenia smernice v roku 2007 sa javí potreba niektoré platby za krátkodobý nájom upraviť. Preto bol vypracovaný nový návrh Smernice o prenájme kultúrneho domu so zariadením v MČ Košice – Kavečany, ktorý predkladáme miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Starosta prečítal jednotlivé druhy platieb za krátkodobý prenájom aké platia doposiaľ a navrhované platby, čím bol jasný navrhovaný rozdiel v platbách.  Návrh bol zaslaný poslancom e-mailom pred pár dňami 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. 15
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    s ch v a ľ u j e  Smernicu o prenájme  kultúrneho domu so zariadením v MČ Košice – Kavečany.

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



K bodu 7     
     Starosta otvoril bod rokovania. Koncom minulého roku bola ukončená výstavba viacúčelového ihriska v MČ Košice - Kavečany.  V záujme   zabezpečenia jeho  prevádzkovania  bol  spracovaný návrh  Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska v MČ Košice – Kavečany. Tento sa predkladá miestnemu zastupiteľstvu na schválenie.
Aj tento návrh bol zaslaný poslancom e-mailom pred pár dňami takže mali možnosť sa s ním oboznámiť. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu.
Gabriel Hudák -  bolo by potrebné upozorniť  účastníkov, aby nenosili na ihrisko  nevhodnú obuv, lebo sa zničí  umelá tráva - plocha ihriska.
JUDr. Martin Balčík, starosta – je to v návrhu poriadku zapracované.
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 16
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa  § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    s ch v a ľ u j e  Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska, ulica K ihrisku, Kavečany.    

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



K bodu 8
     V tomto bode podal starosta informáciu o zmene organizačnej štruktúry MÚ MČ Košice – Kavečany. Zmena spočíva v tom, že  ubudne jeden zamestnanec a to prednosta – odborné agendy. 
Funkcia prednostu nemusí na úrade byť. Odborné agendy budú rozdelené medzi troch doterajších zamestnancov úradu. 
Starosta otvoril k bodu  rokovania diskusiu.
Michal Bradovka -   s akým termínom? Je dobre, že v rámci šetrenia finančných prostriedkov dôjde k úspore rozpočtu výdavkov.
JUDr. Martin Balčík, starosta – v priebehu roka. Finančné prostriedky sú na dané miesto ešte plánované.
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 17
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  ústnu informáciu starostu o zmene organizačnej štruktúry Miestneho úradu MČ Košice – Kavečany.

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



K bodu 9
     Starosta JUDr. Martin Balčík  otvoril bod rokovania. Uviedol,  že o dotáciu z rozpočtu MČ Košice – Kavečany požiadali tieto subjekty:
	TJ Mladosť Kavečany  požiadala o dotáciu vo výške 8 000,- €     na  realizáciu projektu  „Športová činnosť v roku 2015“. Projekt je zameraný na činnosť futbalového klubu, na úpravu športového areálu, ale aj zapojenie  čo najširšieho počtu obyvateľov obce do športových aktivít v rámci športového dňa obce,  Malého kavečianskeho maratónu a ďalších športových akcií.
	Rodičovské združenie pri MŠ  Kavečany požiadalo o dotáciu  vo výške 500,- € na       zabezpečenie pomôcok na rozvoj ľudových tradícií a zvykov v regióne.

Základná škola, Polianska 1 v Košiciach požiadala o dotáciu  vo výške 266,- € na realizáciu projektu „Prestávky hravo a zdravo“. Realizácia projektu spočíva v zakúpení spoločenských hier a didaktických pomôcok na pohybovú činnosť do tried na I. stupni, tým pripraviť deťom vhodné prostredie pre oddych a relax počas prestávok.
	Folklórna skupina Bombaľe  požiadala o dotáciu  vo výške 600,- €  na zabezpečenie kultúrnych podujatí v roku 2015 a zakúpenie harmoniky.
	Občianske  združenie TÝM ŠPORT KAVEČANY požiadalo o dotáciu vo výške 1 500,- € na zrealizovanie aktivity „Seriál Endurošprint cup“, ktorá sa ma uskutočniť v auguste/septembri 2015 v lokalite Pod Lazy v Kavečanoch.
	Občianske združenie detská železnica Košice požiadalo o poskytnutie príspevku bez uvedenia  výšky príspevku na podporu podujatí, ktoré sa budú konať  pri príležitosti 60. výročia zrodu  detskej železničky.

   So žiadosťami o poskytnutie dotácie uvedeným pod bodmi1 až 4  počítal aj náš rozpočet na rok 2015, ktorý sme  na dnešnom rokovaní schválili, aj keď  nie vždy v žiadanej výške. V tom prípade môžeme dať len toľko, koľko je v rozpočte.  Žiadosť Občianskeho združenia TÝM Šport KAVEČANY navrhuje  starosta   zamietnuť. Aktivita na ktorej realizáciu žiadajú príspevok bude zabezpečená TJ Mladosťou Kavečany.  Aj žiadosť Občianskeho  združenia detská železnica Košice navrhuje starosta zamietnuť.  Občianskemu združeniu bolo mestskou časťou poskytnuté vecné plnenie a to boli jej odovzdané  zachované svietidla  po rekonštrukcií verejného osvetlenia v MČ Košice - Kavečany. 
Starosta JUDr. Martin Balčík  otvoril k prejednávanému bodu diskusiu.
Keďže sa  nikto nehlásil, starosta JUDr.  Martin Balčík  ukončil diskusiu

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 18
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany, podľa  § 4  ods. 4  Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Kavečany č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

A. s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie  pre:
	Telovýchovnú jednotu Mladosť Kavečany  vo výške 5 000,- € na  realizáciu projektu  „Športová činnosť v roku 2015“,   

Rodičovské združenie  pri MŠ Kavečany vo výške 500,-  €  na nákup  pomôcok na rozvoj ľudových tradícií a zvykov v regióne,    
	Základnú školu, Polianska č. 1, Košice  vo výške 266- €  na  realizáciu projektu „Prestávky hravo a zdravo“,
Folklórnu skupinu Bombaľe  vo výške 600,- €  na zabezpečenie kultúrnych podujatí v roku 2015 a zakúpenie harmoniky, 

B. z a m i e t a poskytnutie dotácií pre:
1.    Občianske  združenie TÝM ŠPORT KAVEČANY,
2.    Občianske združenie detská železnica Košice.

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


K bodu 10
     Starosta  uviedol, že daný  bod rokovania navrhol preto, že dňom 31.07.2016 končí platnosť aj účinnosť  zmluvy o nájme nehnuteľností, hnuteľných vecí a technológie zo dňa 30.07.2004 v znení jej neskorších dodatkov uzavretej medzi MČ Košice – Kavečany ako prenajímateľom – vlastníkom a SWAM, s.r.o. ako nájomcom. Je potrebné sa zaoberať v predstihu otázkou ďalšieho využívania majetku vo vlastníctve MČ Košice – Kavečany.  On  ako starosta ráta  s príjmom za nájomné aj  v ďalšom období. Hovoril už s konateľom spoločnosti SWAM, s.r.o.,  MVDr. Jánom Švecom, ktorá spoločnosť ma Lyžiarsky areál t.č. v nájme. Bolo by pre nás najjednoduchšie keby aj v ďalšom období ostal ten istý nájomca. Nájomca SWAM, s.r.o. je vlastníkom vlekov v areáli. MČ vlastní prevádzkovú budovu, ale s tým, že jej stavebné ukončenie nájomcom firmou SWAM spláca formou zápočtu na nájomnom. Po skončení nájmu pri riadnom plnení vzájomných povinnosti oboch strán (prenajímateľa aj nájomcu)  bude budova v celej jej hodnote naša. Ďalej vlastní chatu Hrešná a o vodnú nádrž sa vedie súdny spor.  Predpokladáme, že po rozhodnutí o odvolaní Krajským súdom  ostane  vodná nádrž vo vlastníctve mestskej časti Košice - Kavečany. 
Starosta JUDr. Martin Balčík otvoril k bodu rokovania diskusiu.
Michal Bradovka -  čo sa dáva do nájmu? Pozemok pod LA patrí urbariátu.
Gabgriel Hudák -  ako sme počuli dve budovy a vodná nádrž. Aj technológiu – skúter  a pasové vozidlo už vlastní SWAM, s.r.o. Vo vlekoch už obec Kavečany nič nemá. Reštauráciu v prevádzkovej budove  prevádzkuje živnostník Dzurik.  Nemohla by sa mestskou časťou dať do nájmu priamo jemu?
JUDr. Martin Balčík, starosta – netreba to rozdeľovať. Kto prevádzkuje LA má mať všetko. Jeho predstava  výšky nájmu v budúcom období je 25 000,- € ročne. Predstava konateľa MVDr. Šveca je 22 200,- € ročne. Starosta uviedol, že navrhol  MVDr. Švecovi ukončiť dojednanie ďalšieho uzavretia nájomnej zmluvy do 30.06.2015.
Gabriel Hudák – navrhol  platby nájomného v novej zmluve rozložiť na viac termínov  počas roka. 
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 19
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  plnenie Nájomnej zmluvy nehnuteľností, hnuteľných vecí a technológie zo dňa 30.07.2004 v znení jej neskorších dodatkov.

	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.
Gabriel Hudák, poslanec – vybrali kosačku na kosenie futbalového ihriska  v cene nad 3 000,- €. V jarnej akcií má ísť cena tejto kosačky na 2 500,- €.
JUDr. Martin Balčík, starosta – v rozpočte MČ sú plánované finančné prostriedky  na zakúpenie kosačky. Kúpovať kosačku nemôžme priamo v obchodnej sieti, ale cez elektronické trhovisko, čo je forma verejného zaobstarávania. Urobia sa technické parametre na naše požiadavky kosačky a zadajú sa na elektronické trhovisko. Môžeme si dať termín – do stredy budúceho týždňa dohodnúť technické parametre a do konca apríla  tieto zadať na elektronické trhovisko.
Gabriel Hudák –  p. František Tabačko ho požiadal  o riešenie cesty pri rodinnom dome jeho svokry  a to vysýpanie nejakým štrkom.
JUDr. Martin Balčík -  môže sa objednať štrkodrvina. 
Gabriel Hudák – keby sa to doviezlo v lete  a zavalcovalo,  tak sa to spojí s asfaltom a bude pevná vrstva cesty. 
JUDr. Hanudeľová – tento materiál obsahuje síru, nemal by sa dávať blízko k obydliu.
Bc. Agáta Šemráková – žiada o vysvetlenie predaja pozemkov pod základmi Domu smútku, ktorý sa začal stávať v akcií „Z“ ešte za existencie národných výborov.
Ing. Martin Balčík, starosta – pozemky pod základmi sú v súkromnom vlastníctve.
Bc. Šemráková – ona si to zisťovala a vie že pozemky boli súkromné. V danom mieste je a j cesta na cintorín. 
Ing. Priester, miestny kontrolór -  cestu zrušiť nikto nemôže.
JUDr. Hanudeľová – v danom mieste je podľa zákona o pohrebníctve  ochranné pásmo cintorína. 
Gabriel Hudák – v lokalite Pri cintoríne je uzavretá rampou cesta k rodinným domom. Otvára sa na kód. Cestu údajne uzavreli, lebo ju poškodzovali  motorové vozidla a technika smerujúce k stavbe  nového rodinného domu v blízkosti cintorína.
JUDr. Martin Balčík -  v mestskej časti je t. č.  problém súvisiaci  s komunikáciou na Nivkách, ktorej predaj vyhlásil správca konkurznej podstaty  JRD Družstevná nad Hornádom. Bol osobne za správcom konkurznej podstaty, aby táto komunikácia bola vyňatá z konkurznej podstaty,  nakoľko ide o verejnú komunikáciu. Správca chce predať komunikáciu mimo dražby.  Správca konkurznej podstaty sa pred ním vyjadril, že viackrát vyzval Mesto Košice k vyjadreniu sa ku komunikácií Na Nivkách.  Mesto Košice nereagovalo na jeho listy.


K bodu 12
     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:  07.04.2015
Zapísala:  JUDr. Božena Hanudeľová    ................................................        


 Overovatelia zápisnice:      
1. Michal Bradovka                                       zápisnicu podpísal  dňa 22.04.2015            
2. Gabriel Hudák                                            zápisnicu podpísal  dňa 22.04.2015                                                       
                                                             
	


             


