Zápisnica
z 2. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce,
konaného dňa 28.1.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1/Otvorenie
Starosta MČ JUDr. Betuš otvoril rokovanie miestneho zastupiteľstva, privítal prítomných hostí
a poslancov.
Bod 2/ Procedurálne úkony a schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
Starosta MČ JUDr. Betuš určil:
zapisovateľku:
overovateľov zápisnice:

Zuzanu Janoščákovú
Máriu Borovskú
Ing. Petra Bozogáňa

Návrhovú komisiu:

Ing. Ladislava Olexu, PhD.
Mgr. Zuzanu Slivenskú
Máriu Borovskú

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

1/nehlasovala

Hlasovanie za program :

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

1/nehlasovala

Bod 3/ Zámena pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a
Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice-Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice
Dôvodová správa k zámene pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce požiadala mesto Košice
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny nehnuteľností, parciel evidovaných na
liste vlastníctva č. 1436, odčlenených podľa geometrického plánu č. 73/2012 zo dňa 27.11.2012
v celkovej výmere 33012 m2 v k. ú. Nové Ťahanovce za pozemky vo vlastníctve mesta Košice tvoriace
plochy lesa situovaného od Ázijskej triedy po Krematórium v Mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce vo výmere cca 177 ha.
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Podľa platného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie sa vymedzené územie vo
vlastníctve cirkvi nachádza v zastavanom území Sídliska Ťahanovce na plochách viacpodlažnej
obytnej zástavby a občianskej vybavenosti. Ide o časti zastavaných plôch – viacpodlažnými bytovými
domami, časti spevnených plôch – peších chodníkov, dopravných komunikácií / napr. Budapeštianska
ulica/, parkovísk a časti nespevnených plôch – detských ihrísk a parkov. Hodnota všetkých týchto
pozemkov predstavuje čiastku 1 536 794,80 EUR.
Adekvátna objemová náhrada lesných plôch podľa geometrického plánu č. 27/2014 zo dňa 5.8.2014
v nadväznosti na vyšpecifikovanie pozemkov zahrnutých do zámeny, mimo pozemkov pod bytovými
domami a predsadenej občianskej vybavenosti v ocenenej hodnote 1 298 121,10 EUR a výmere
28 001 m2 predstavuje výmeru 177,7861 ha lesa v hodnote 1 295 843,05 EUR .

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce v nadväznosti na neschválenie
majetkovoprávneho usporiadania predmetných nehnuteľností formou zámeny s mestom Košice na
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 8.9.2014 požiadala mesto Košice o opätovné
prerokovanie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na LV č. 1436 a súčasne ponúkla mestu
Košice na bezodplatný prevod pozemky v jej vlastníctve v celkovej výmere 3841 m2 , v ocenenej
hodnote 183 215,70 EUR, na ktorých sa nachádzajú bytové domy na Budapeštianskej a Sofijskej ulici
a na Americkej triede.

Referát ÚHA vo svojom stanovisku k navrhovanej zámene nemá námietky.

Referát dopravy voči navrhovanej zámene z hľadiska dopravnej situácie nemá námietky.

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce s predloženým zámerom v zásade súhlasí. Mesto Košice
však žiada, aby sa zámena týkala všetkých pozemkov vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi zapísaných
na LV č. 1436 bez ohľadu na vlastníctvo k budovám a technickej infraštruktúre. Osobitne upozorňuje
na pozemky pod bytovými domami, nakoľko v súčasnosti medzi obyvateľmi sídliska prebieha
znepokojujúca diskusia vyplývajúca z obáv z možných ekonomických požiadaviek vlastníkov
pozemkov pod bytovými domami namierených voči vlastníkom bytov tak, ako sa to už deje v rôznych
mestách Slovenska.
Ďalej mestská časť upozorňuje na svoj eminentný záujem na zachovaní mestského parku s fontánou,
ktorý taktiež stojí na pozemkoch rímskokatolíckej cirkvi.

Správa mestskej zelene v Košiciach k zámene nemá námietky.

Mestské lesy Košice a.s. podali súhlasné stanovisko.
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Referát ÚHA so zámenou vyjadruje súhlasné stanovisko.
Referát dopravy vyjadruje súhlas.
Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce so zámenou súhlasí.
Správa mestskej zelene nemá námietky.
Mestské lesy Košice a.s. podali súhlasné stanovisko.
Majetková komisia MZ dňa 22.9.2014 odporučila realizovať bezodplatný prevod a zámenu pozemkov
bez finančného vyrovnania.

Táto zámena podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Košiciach ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzhľadom k tomu, že zámenou mesto Košice v súlade s verejným záujmom
nadobudne do majetku pozemky pod verejnými stavbami a súčasne dôjde k majetkovoprávnemu
usporiadaniu pozemkov na území s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, čo prospeje v konečnom
dôsledku ďalšiemu rozvoju mestskej časti.

Vyjadrenie Mgr. Patrika Vojteka prišlo v písomnej forme /v materiáloch/.

Diskusia:
JUDr. Kováčik - zástupca mesta Košice
- RKC požiadala mesto Košice o majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov. Zámenou týchto
pozemkov nadobudne mesto Košice pozemky pod verejnými stavbami /Budapeštianska, Sofijská,
Americká trieda/. Podrobnosti sú na zvukovom zázname.
Do diskusie sa ďalej prihlásili občania MČ:
p. Labaš, p. Bartečková, p. Jarkovský, p. Stanichovič, p. Rovinský, p. Špak.
MVDr. Figeľ navrhuje udelenie slova diskutujúcim odobriť hlasovaním.
Hlasovanie:

13/za
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Ing. Ihnát predložil svoj návrh uznesenia v ktorom uviedol:
- MZ nesúhlasí s predloženým návrhom zámeny pozemkov,
- ruší súhlas so zámenou pozemkov, ktorý MČ KE - Sídl.Ťahanovce poskytla mestu Košice bez jeho
schválenia miestnym zastupiteľstvom,
- žiada mesto Košice, aby v súlade s § 8 ods. 3) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 predložilo na
zámenu pozemkov inú, cenovo aj plošne primeranú alternatívu ponúkaného pozemku vo vlastníctve
mesta.
Návrh uznesenia odovzdal návrhovej komisii.

p. Labaš
- vyjadril sa k tejto problematike. Podrobný diskusný príspevok je na zvukovom zázname.
p. Bartečková
- uviedla, že nechápe význam zámeny, neupiera nárok cirkvi na vysporiadanie pozemkov, ale nie za
tieto lesné pozemky. Podrobný diskusný príspevok je na zvukovom zázname.

p. Jarkovský
- je prítomný ako zástupca ÚBD Sídlisko Ťahanovce, súhlasí so zámenou pozemkov, pokiaľ sa
vysporiadajú pozemky pod bytovými domami. Upozornil, že les je v zlom stave, je zanedbaný, je plný
diviakov, čo spôsobuje problémy občanom bývajúcim pod lesom. Prosí poslancov, aby hlasovali za
zámenu pozemkov. Podrobný diskusný príspevok je na zvukovom zázname.

p. Stanichovič
- je zástupcom bytového domu na Sofijskej ulici, nie je zástancom predaja pozemkov za pozemky
s neadekvátnou rozlohou, no ako majiteľ takéhoto bytu má záujem na vysporiadaní pozemkov.
Podrobný diskusný príspevok je na zvukovom zázname.

p. Rovinský
- ako člen PV položil otázku, či je toto vysporiadanie výhodné pre cirkev, vyjadril názor, že pokiaľ má
cirkev záujem o les, určite by sa našiel iný hospodársky využiteľnejší pozemok. /les/. Je potrebné
pozemky vysporiadať, ale les na Ťahanovciach by mal byť zachovaný.
Podrobný diskusný príspevok je na zvukovom zázname.

p. Špak
- uviedol skutočnosť, že len 4 ulice z 24 sú ako tak vysporiadané, je prekvapený, že mesto Košice
doteraz nebolo schopné vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by vypracovala nejaké návrhy a viac
alternatív na riešenie tohto problému.
Je proti zámene pozemkov.
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Ing. Ihnát
-uviedol, že mestskí poslanci hlasovali v minulom roku za zámenu lesa, kde bolo navrhnuté, aby sa
našla iná alternatíva zámeny. Položil otázku na pána JUDr. Kováčika, či sa rokovalo o inej
alternatíve.
JUDr. Kováčik - odpovedal, že nie je kompetentný odpovedať na túto otázku.

MVDr. Figeľ
- podal procedurálny návrh na 5 minútovú prestávku pred hlasovaním o pozemkoch.
Hlasovanie:
13/za

Ing. Bereš
- vyjadril názor, že náhrada sa mu zdá neadekvátna a to aj kvôli benefitom bývania na sídlisku
Ťahanovce, apeluje na poslancov mesta, aby odložili hlasovanie za zámenu týchto pozemkov.

Ing. Olexa
- vyjadril súhlas s riešením tohto problému, rád by počul aké záruky ponúka cirkev
na ochranu tohto lesa tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu.

JUDr. Betuš
- uviedol, že je ťažké odpovedať na položenú otázku, keďže zástupca RKC nie je prítomný.
p. Poláček sa prihlásil do diskusie, prebehlo hlasovanie poslancov:
Hlasovanie: 13/za
- vyjadril sa k zámene pozemkov a uviedol, že bude hlasovať proti.

Diskusia ukončená, nasledovala 5 minútová prestávka.

Ing.Ihnát - technická poznámka:
Po porade poslancov sa rozhodol svoj návrh uznesenia z rokovania MZ stiahnuť.
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Uznesenie číslo 47/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce prerokovalo materiál mesta Košice „Zámena
pozemkov
v k.ú. Nové Ťahanovce medzi mestom
Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou
Košice-Sídlisko
Ťahanovce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre
mesto Košice v k.ú. Nové Ťahanovce“
a prijalo toto
stanovisko k predmetnému zámeru :
súhlasí
so zámenou pozemkov v kat. území Nové Ťahanovce
medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou
cirkvou farnosťou Košice - Sídlisko Ťahanovce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a bezodplatným prevodom
pozemkov
pre
mesto
Košice
v katastrálnom
území Nové Ťahanovce.

Hlasovanie:

1/za

2/proti

10/zdržalo sa

Návrh hlasovaním nebol schválený.

Bod 4/ Poverenie zástupcu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa §15a zákona
číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
Starosta MČ poveril funkciou zástupcu starostu Ing. RNDr. Emila Petrvalského, CSc.
Informoval o plate zástupcu starostu.

Od 28.1.2015 bude zástupca starostu vykonávať túto funkciu za odmenu poslanca vo výške
236,- € mesačne.
Od 1.4.2015 určuje plat zástupcu starostu vrátane poslaneckej odmeny vo výške 1 500,- €
v hrubom.
Toto je rozhodnutie starostu MČ, ktoré ukladá zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice.
Starosta MČ tiež oboznámil prítomných s okruhom činnosti zástupcu starostu.

6

Bod 5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k návrhu
programového rozpočtu MČ na roky 2015, 2016, 2017
Stanovisko predložené v písomnej forme, uviedla ho hlavná kontrolórka JUDr. Slunečková.
Programový rozpočet na rok 2015, 2016 a 2017 odporúča schváliť.
Ing. Ihnát - podal procedurálny návrh na vystúpenie p. Špaka poslanca MsZ.
Hlasovanie:

13/za

p. Špak
- položil otázku na Ing. Petrvalského, či si myslí, že v minulom volebnom období vykonával svoju
funkciu na 100%?
- Ing. Petrvalský odpovedal že "áno",
- taktiež mal otázku na p. starostu, či si myslí že Ing. Petrvalský pracoval na 100%?
- starosta odpovedal "áno" .
- či starosta MČ bude vykonávať svoju funkciu na 100%
- starosta upozornil na rešpektovanie rokovacieho poriadku, ako súvisí táto otázka s bodom
rokovania "Stanovisko HK..."?
- to súvisí s tým, či naozaj potrebujeme zástupcu starostu MČ s týmto úväzkom ktorý tu máme. Má
návrh a ponúka, že má osobu na funkciu zástupcu starostu s právnickým vzdelaním na 1/4 úväzok.
Uviedol skutočnosť, že 70% rozpočtu mizne na réžiu samosprávy.
Položil otázku, či je zástupca starostu naozaj potrebný a tiež podal návrh, že vie zabezpečiť zástupcu
starostu s právnickým vzdelaním na 1/4 úväzok.

Uznesenie číslo 48/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce k návrhu programového
rozpočtu MČ na roky 2015, 2016, 2017.

Hlasovanie:

13/za

0/proti

0/zdržalo sa
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Bod 6/ Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2015-2017 - návrh
Materiál bol predložený v písomnej forme, uviedla ho Ing. Badaničová - ved. ekonomického
oddelenia.

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce na roky 2015 až 2017 vychádza a je
zostavený v súlade s právnymi normami:
-

zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
s použitím opatrenia MF SR č. MF/010175/2004/42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
s použitím vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /ŠK COFOG/
ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto
materiálu

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu 2015 vychádzame zo súčasne platného rozpočtu
mestskej časti, mesta Košice, ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.
Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2015 je príjem z podielových daní. Navrhovaný je vo výške
príjmov roka 2014, záväzným sa stane po schválení rozpočtu mesta Košice.
V prípade schválenia odchylnej sumy sa uvedené bude riešiť rozpočtovým opatrením.

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2016-2017 je uvedený v tabuľkovej časti
Programového rozpočtu. Rozpočet na tieto roky v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je záväzný /v materiáloch/.
Rozpočet bol prerokovaný na pracovnej porade, v odborných komisiách, v miestnej rade, bol
vyvesený na webovej stránke miestneho úradu, všetky legislatívne postupy boli splnené.
V prípade schválenia Mestského rozpočtu dňa 9.2.2015 nám bude navýšený počet finančných
prostriedkov o sumu 44 000 €.
Starosta informoval o pripravovaných zmenách v doterajších poriadkoch a systémoch na miestnom
úrade, konkrétne odmeňovací systém a pod.

Ing. Drotár
- predseda finančnej komisie poznamenal, že boli zvýšené náklady na platy zamestnancov a zástupcu
starostu,
- vyjadril sa tiež k platom poslancov,
- materiál odporúča schváliť.
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Ing. Olexa
- uviedol, že rozpočet bol prerokovaný aj v komisii výstavby, dopravy, životného prostredia a
ochrany zdravia, komisia odporúča materiál schváliť.
Ing. Petrvalský - technická poznámka
- vyjadril sa k rozpočtu, informoval o ďalších možných príspevkoch do rozpočtu mestskej časti.
Prebehla Mestská rada, kde mestský rozpočet bol prerokovaný a posunutý do mestského
zastupiteľstva s tým, že tohto roku dostaneme o 1,5% viac ako sme dostali v minulom roku.
Dostaneme aj 30 tisíc na investície, niektoré úkony v MČ budeme môcť vykonávať za pomoci mesta
Košice a to bude ďalší príspevok do rozpočtu.

p. Janitor
- predseda komisie komunitného rozvoja a športu, komisia odporúča materiál schváliť.

Ing. Ihnát
- vyjadril sa k rozpočtu ako celku, s takýmto rozpočtom v zásade súhlasí, ale má námietky voči platu
zástupcu starostu. Tiež uviedol, že za ten čas, kedy bol Ing. Petrvalský zástupcom starostu na plný
úväzok nedošlo podľa neho k výraznejšiemu rozvoju sídliska. Poznamenal, že Ing. Petrvalský ako
starosta MČ po ukončení funkcie dostal odstupné.
Podá procedurálny návrh , aby sa o rozpočtovej položke platu zástupcu starostu hlasovalo osobitne.
K jeho návrhu sa vyjadrila Ing. Badaničová, že je možné hlasovať o každej položke zvlášť.

Ing. Ihnát podal procedurálny návrh o hlasovaní o rozpočtovej položke platu zástupcu starostu
návrhovej komisii.

Uznesenie číslo 49/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
súhlasí
s hlasovaním o programe 1 - plánovanie,
manažment a kontrola samostatne
a zároveň bude hlasovať o položke 611 a 620

Hlasovanie:

6/za

2/proti

5/zdržalo sa

Návrh hlasovaním nebol schválený.
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Do diskusie sa hlásil p. Špak.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

1/zdržalo sa

Citoval bod 10 z predvolebného programu p. starostu , narážal na "prebujnelú" samosprávu.
Navrhuje aktívne sa podieľať na znižovaní finančných nákladov. Vyjadril názor, že súhlasí s
rozpočtom, ale taktiež súhlasí s oddelením rozpočtovej položky platu zástupcu starostu.

Ing. Bereš - technická poznámka
- uviedol, že odmeny poslancov sa znižovali, je tam úspora.

Ing. Drotár - technická poznámka
- upozornil, že odmeny poslancov sa neznižovali, len sa znížil počet poslancov.
MVDr. Figeľ
- vyjadril názor, že zástupcu starostu si určuje starosta, je to jeho voľba s kým chce spolupracovať,
Poslanci by nemali do toho vstupovať.

Ing. Ihnát
- uviedol, že má dilemu, ako zahlasovať za rozpočet MČ kvôli platu zástupcu starostu .
Ing. Petrvalský
- vyjadril sa k svojej práci zástupcu starostu , vyjadril sa k europrojektom, k práci IT, ktoré počas
svojho pôsobenia bude vykonávať.
Ing. Ihnát - technická poznámka - položil otázku na Ing. Petrvalského : Koľko projektov bolo
dotiahnutých do konca počas jeho pôsobenia vo funkcii zástupcu starostu od r. 2002.

Mgr. Slivenská - zaujíma ju taktiež počet europrojektov, ktoré boli zrealizované počas doby
pôsobenia Ing. Petrvalského vo funkcii zástupcu starostu a starostu.

Ing. Petrvalský - technická poznámka
- reagoval na položené otázky na svoju osobu, vyjadril sa k eurofondom, vymenoval projekty, ktoré sa
riešili počas jeho pôsobenia a dôvody, kvôli ktorým neboli niektoré z nich úspešné , konkrétne
spomenul bezpečnostný projekt s kamerami.
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Ing. Bereš - technická poznámka
Vyjadril sa, že ho znepokojila výška odstupného odchádzajúceho starostu a nie výška platu zástupcu
starostu, je to neetické a neprimerané.
Vyjadril sa k projektom, konkrétne sa pýtal prečo v rámci EHMK neboli na sídlisku realizované žiadne
kultúrne projekty.

Do diskusie sa prihlásil p. Kokinda
Hlasovanie:

13/za

Vyjadril sa k europrojektom, vyjadril názor, že nie je proti tomu, aby tu bol človek ktorý sa bude
venovať europrojektom, navrhuje, aby Ing. Petrvalský venoval len tejto činnosti.

Ing. Bereš Požiadal o vysvetlenie nárastu položky o 34 tisíc € - platy zamestnancov + plat zást. starostu

Ing. Badaničová - odstupné starostu bolo vyplatené v zmysle zákona
Navýšil sa plat zamestnancov o 1% - od 1.1.2015, o 1,5 % od 1.7.2015 + odmeny pre zamestnancov,
ktoré ani nemusia byť vyplatené. Plat starostu sa odvíja od koeficientu 2,89 zo zákona a plat
zástupcu starostu je tam tiež narozpočtovaný.

JUDr. Betuš - navrhuje v budúcnosti urobiť pracovné stretnutie k takýmto problémom.

Uznesenie číslo 50/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na roky 2015-2017

Hlasovanie:

12/za

0/proti

1/ zdržalo sa

11

Bod 7/ Plán práce hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko -Ťahanovce na rok 2015
Materiál bol predložený v písomnej forme, uviedla ho hlavná kontrolórka MČ.

Uznesenie číslo 51/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2015

Hlasovanie:

13/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod 8/ Personálne doplnenie Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

JUDr. Betuš - starosta MČ oznámil, že Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc, sa dnešným dňom
/28.1.2015/ stáva zástupcom starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Personálne doplnenie komisie:
Materiál bol predložený v písomnej forme.

Uznesenie číslo 52/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí poslanca
Ing. Štefana Bereša
za člena Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia

Hlasovanie:

12/za

0/proti

1/zdržalo sa
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Uznesenie číslo 53/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
JUDr. Alexandra Jesenského
za člena Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia

Hlasovanie:

13/za

Uznesenie číslo 54/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
MVDr. Danicu Nagyovú
za členku Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia

Hlasovanie:

13/za

Uznesenie číslo 55/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
Ing. Petra Želinského
za člena Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia

Hlasovanie:

13/za

0/proti

0/proti

0/proti

0/zdržalo sa

0/zdržalo sa

0/zdržalo sa
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Bod 9/Personálne doplnenie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu

Materiál bol predložený v písomnej forme.

Uznesenie číslo 56/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
Štefana Forraia
za člena Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu

Hlasovanie:

13/za

Uznesenie číslo 57/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
Ing. Petra Šimona
za člena Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu

Hlasovanie:

13/za

Uznesenie číslo 58/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
volí
JUDr. Jána Cáfala
za člena Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu

Hlasovanie:

13/za

0/proti

0/proti

0/proti

0/zdržalo sa

0/zdržalo sa

0/zdržalo sa
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Bod 10/ Záver

Starosta MČ poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie MZ ukončil.

Overovatelia zápisnice: Mária Borovská ..................................................

Ing. Peter Bozogáň ..............................................

JUDr. Cyril Betuš
starosta MČ
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