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


Z Á P I S N I C A

zo VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa:  23.03.2016

Začiatok: 16,00 hod.   					                                                                            Ukončenie: 18,00 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 2016 – 2018
Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Košice – Kavečany
Rôzne
Záver

K bodu 1
     Siedme zasadnutie MsZ otvoril starosta JUDr. Martin Balčík privítaním poslancov mestskej časti a ostatných prítomných. Starosta  skonštatoval, že  sú prítomní všetci traja poslanci, teda MsZ je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku  VII. zasadnutia MsZ  starosta  určil Ing. Ingrid Simeonovú a za overovateľov  zápisnice poslancov  Gabriela Hudáka a Bc. Agátu Śemrákovú. 
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 VI. zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany. Uznesením č. 31 bola zobratá na vedomie informácia o plnení uznesení prijatých na V. zasadnutí MsZ, uznesením č. 32 správa o činnosti miestneho kontrolóra od V. zasadnutia MsZ. Uznesením č. 33 sa zobrali na vedomie správy o činnosti komisií pri MsZ za rok 2015. Uzneseniami č. 34, 35 a 36 sa schválili odmeny pre poslancov miestneho zastupiteľstva, pre členov – neposlancov komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ a pre miestneho kontrolóra. Uznesenia boli splnené vyplatením všetkých odmien. Uznesením č. 37 sa starostovi MČ určil s účinnosťou od 01.12.2015 mesačný plat, ktorý  sa v danej výške vypláca. Uznesením č. 38 bola zobratá na vedomie V. úprava programového rozpočtu MČ Košice – Kavečany na rok 2015 opatrením starostu. Úpravy rozpočtu boli zapracované do rozpočtu na rok 2015, podľa ktorého sa plnil rozpočet príjmov a výdavkov v danom roku. Uznesením č. 39 bolo schválené VZN MČ Košice-Kavečany č.2/2015 – O symboloch MČ Košice - Kavečany  a uznesením č. 40 bol zobratý na vedomie Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 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. 41
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  VI. 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 VI.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva a  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.  Okrem toho predkladá  aj Plán kontrolnej činnosti na obdobie apríl – september 2016. 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 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. 42
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 2015, 

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

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

Uznesenie č. 43
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 04/2016 –  09/2016.

	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 2016 a osobitne výhľadový program na roky 2016 – 2018. Ide o najdôležitejší bod rokovania v roku.  Materiály boli zaslané poslancom spolu s pozvánkou.  Tvorí ich tabuľková časť  programového rozpočtu na rok 2016,  textová časť  programového rozpočtu na rok 2016,   programový rozpočet MČ Košice – Kavečany  na roky 2016 – 2018 a stanovisko miestneho kontrolóra  k návrhu rozpočtu MČ Košice – Kavečany na rok 2016.  Materiály mali poslanci možnosť v predstihu preštudovať. 
     Štruktúra tvorby rozpočtu je stále tá istá. Tvorbu rozpočtu na rok 2016  ovplyvnil úver na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý MČ spláca už druhý rok. Navrhovaný  rozpočet MČ Košice – Kavečany je na  príjmoch spolu (bežné a kapitálové) 187 001,- €;  na výdavkoch spolu (bežné a kapitálové) 181 185,- €. Výsledok hospodárenia:  5 816,- € prebytok. 
Finančná komisia podala návrh na zmenu návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorá bola do návrhu programového rozpočtu na rok 2016 zapracovaná a takto upravený rozpočet bol schválený.
JUDr. Martin Balčík, starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu.
JUDr. Balčík -  s otázkami sa môžete obracať na p. kontrolóra a p. ekonómku
Nakoľko sa ale do diskusie nikto neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 44
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  

s c h v a ľ u j e zmenu v návrhu rozpočtu na r. 2016 podľa návrhu finančnej komisie:

Výdavková časť

Bežné výdavky						                     																											                                		            + 	500 €
Program 3:   Služby občanom
	                     7./ Finanč.príspevky nešt.subjektom			          +	 500 €	
Program 7:   Prostredie pre život	
                     2./ Manažment ochrany ŽP			
	                          - Nelegálne skládky - tabule   			               -   20 €
	                     3./ Verejná zeleň
		                          - Obnova trávnikov					                               -    20 €
	                     4./ Odpadové hospodárstvo
		                         - Odpadkové koše					                                  +   40 €

Finančné operácie - príjmy     						
Prevod z fondu výstavby						                                        +         500 €     

s c h v a ľ u j e
rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016 + finančné operácie
Príjmy 
Výdavky
Prebytok/Saldo
Bežný rozpočet
187 001
167 907
19 094
Kapitálový rozpočet
0
13 278
-13 278
Spolu
 187 001
181 185
5 816
Finančné operácie
7 228
13 044
-5 816
Celkom vrátane FO
194 229
194 229
0

     c)    b e r i e  n a  v e d o m i e
rozpočet  na roky  2017 a 2018 v €
Rozpočet na rok 2017 + finančné operácie
Príjmy 
Výdavky
Prebytok/Saldo
Bežný rozpočet
168 520
161 808
6 712
Kapitálový rozpočet
0
0
0
Spolu
168 520
161 808
6 712
Finančné operácie
6 332
13 044
-6 712
Celkom vrátane FO
174 852
174 852
0

Rozpočet na rok 2018 + finančné operácie
Príjmy 
Výdavky
Prebytok/Saldo
Bežný rozpočet
170 385
164 193
6 192
Kapitálový rozpočet
0
0
0
Spolu
170 385
164 193
6 192
Finančné operácie
6 852
13 044
-6 192
Celkom vrátane FO
177 237
177 237
0

Súčasťou tohto uznesenia sú tabuľky príjmov a výdavkov: bežných, kapitálových a finančných operácií na roky 2016 až 2018. 

d) b e r i e  n a  v e d o m i e odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu rozpočtu na rok 2016.

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


K bodu 5
     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 9 910,- €     na  realizáciu projektu  „Športová činnosť v roku 2016“. 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 učebných pomôcok.
	Folklórna skupina Bombaľe  požiadala o dotáciu  vo výške 500,- €  na zabezpečenie kultúrnych podujatí v roku 2016.
	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kavečany, požiadalo o poskytnutie dotácie vo výške 500,-  na vybudovanie odvodňovacieho žľabu 


JUDr. Martin Balčík, starosta otvoril k prejednávanému bodu diskusiu.
JUDr. Martin Balčík, starosta – na stretnutí s poslancami došli k záveru, že pre TJ 6.000,- € a pre ostatné subjekty tak ako žiadali po 500,-€.
Bc. Agáta Šemráková – plánuje sa z tej dotácie pre TJ aj motokros? Súťaží aj niekto z Kavečian? 1.200,- € je podľa nej veľa za 1 deň pretekov. Zdá sa jej to neprimerané ak je tam 1 účastník a na športový deň kde je veľa ľudí z obce dáme 200,- € a všetko si musia platiť (skákací hrad, guláš) a slabé ceny sú.
JUDr. Martin Balčík, starosta – také veci treba riešiť dopredu kvôli termínom, či chceme alebo nechceme už teraz na budúci rok. Motokros ale už má ale má tiež svoju tradíciu a zviditeľňuje Kavečany aj za hranicami. Treba ale urobiť športový deň lepšie.
Gabriel Hudák – FS Bombale nemajú v dotácii uvedené, že 10% z poskytnutej dotácie zabezpečia z vlastných zdrojov.
Ing. Ľudovít Priester, kontrolór – to bude uvedené v zmluve.   
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

a  predniesol návrh uznesenia  o ktorom dal  hlasovať.
Uznesenie č. 45
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 
 s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie  pre:
	Telovýchovnú jednotu Mladosť Kavečany  vo výške 6 000,- € na  realizáciu projektu  „Športová činnosť v roku 2016“,   

Rodičovské združenie  pri MŠ Kavečany vo výške 500,-  €  na zabezpečenie učebných pomôcok,    
	Folklórnu skupinu Bombaľe  vo výške 500,- €  na zabezpečenie kultúrnych podujatí v roku 2016,
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kavečany vo výške 500,-€ na zrealizovanie projektu vybudovania odvodňovacieho žľabu. 
	hlasovanie: prítomní -  3,   za - 3,   proti - 0,   zdržali sa - 0            Uznesenie bolo schválené.


K bodu 6
     Starosta  dal slovo hosťovi p. Tomášovi Eichlerovi, ktorý je chatárom na Hrešnej. P. Eichler  prišiel porozprávať o Bike parku na Hrešnej. Chcel by sa pustiť do jeho oživenia. Vedel by zorganizovať chlapcov, čo by to prišli zrekonštruovať lebo je to dosť v zlom stave, skoro na zákaz. Má taký návrh, že jeden víkend v júni by sa urobila brigáda a odkomunikovať so Švecom za akú sumu by bol ochotný spustiť vlek. Kto príde brigádovať, dostane papier, že odrobil 8 hod. a má nárok zadarmo na vlek. Vlek by stačilo pustiť jeden týždeň v mesiaci. Záver: môžeme sa len porozprávať so Švecom a podporiť to. 
JUDr. Martin Balčík, starosta – na druhý týždeň budem mať stretnutie so Švecom, tak s ním budem aj o tom rozprávať.
Michal Bradovka – príde aj on.
Tomáš Eichler – pripravuje sa akcia „Lesný beh Kysak-Hrešná“ dňa 8.5.2016 ako aj ďalšie akcie. Harmonogram akcií donesie na MÚ. Poďakoval sa a odišiel.
JUDr. Martin Balčík, starosta – informoval poslancov o výsledkoch volieb do NR SR prečítaním zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Informoval aj o stave Vladimíra Urbana, u ktorého bolo 8.3.2016 vykonané sociálne šetrenie. Uviedol, že p. Urban mal byť dnes operovaný, po operácii pôjde na 21 dní na doliečenie. Potom mal byť umiestnený do útulku v Bernátovciach ale kedže je momentálne nechodiaci, tak to nebude možné a pošlú ho asi späť domov.
Gabriel Hudák – vraj sa nám tlačia na cintorín chatári.
Ing. Ľudovít Priester, kontrolór – ak dostane trvalý pobyt v MČ, tak podľa zákona môže.
Bc. Agáta Šemráková – komu patrí ten pozemok, s ktorým susedí MŠ lebo by ho odkúpili aby rozšírili dvor.
Nakoľko sa už nikto ďalší  neprihlásil, diskusiu starosta  ukončil

K bodu 7
     Starosta poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MsZ ukončil. 




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


Zápisnica vyhotovená  dňa:  07.04.2016
Zapísala:  Ing. Ingrid Simeonová                    ...........................................................        


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