Zápisnica
z 3. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko,
konaného dňa 18. marca 2015.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1) Otvorenie.
Starosta MČ JUDr. Betuš otvoril rokovanie miestneho zastupiteľstva, privítal
prítomných.
Prezentácia: 12 poslancov, Ing. Olexa - ospravedlnený.
Bod 2) Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce a procedurálne úkony.
Starosta MČ JUDr. Betuš určil:
Zapisovateľku:
Zuzanu Janoščákovú
Overovateľov zápisnice: Ing. Milana Drotára
MVDr. Jozefa Figeľa
Návrhovú komisiu:

Ing. Bc. Miloša Ihnáta
Ing. Milana Drotára

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

Pozmeňujúci návrh Mgr. Slivenskej, program rokovania rozšíriť o 2 body:
1. Určenie platu zástupcu starostu
2. Schvaľovanie investičných zámerov

bod 7a
bod 7b

Hlasovanie za 1. pozmeňovací návrh 7a:

8/za

0/proti

3/zdržalo sa

Hlasovanie za 2. pozmeňovací návrh 7b:

9/za

0/proti

3/zdržalo sa

Hlasovanie za program ako celok:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa
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Bod 3) Informácia o činnosti starostu od ostatného rokovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
JUDr. Betuš informoval poslancov o svojej činnosti.

4) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej forme, uviedla ho JUDr. Slunečková - hlavná
kontrolórka.
Diskusia:
Ing. Kozáková
- Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia odporúča správu
o činnosti hlavnej kontrolórky zobrať na vedomie.

Uznesenie číslo 59/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce.

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej forme aj s dôvodovou správou, uviedol ho
JUDr. Betuš - starosta mestskej časti.
Diskusia:
Ing. Bozogáň
- čo má písomná žiadosť obsahovať, je tam rozšírenie o veľmi veľa vecí, a niektoré
požiadavky sú aj duplicitné, /je uvedené je tam toho veľa a myslí si že ak v bode a/ je uvedený
štatutárny zástupca tak bod c/ je možno úplne zbytočný, aj výpisy zo živnostenského registra
majú platnosť 3 mesiace, a stále chodiť po nový, či to nie je zbytočné.
Navrhuje bod b a c dať preč.
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Ing. Drotár
- Finančná komisia materiál prerokovala a odporúča ho s doplnkami - par. 2 ods. 4 doplniť "voči Mestu Košice" a v par. 3 ods. 2 písm. b/ tiež "voči mestu Košice."
Ing. Kozáková
- Komisiu výstavy, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia odporúča materiál
prerokovať a schváliť na miestnom zastupiteľstve, ale komisia navrhuje odstrániť
§ 2 a 3 doplniť to isté ako navrhoval Ing. Drotár.
Mgr. Olšinárová
- štatutárny zástupca nie vždy musí konať, stávalo sa nám, že je síce výpis z obchodného
registra kde je štatutár, ale prinesie ho niekto úplne iný a povie, že on koná za tú spoločnosť,
čiže ak nastane takýto prípad, treba predložiť výpis, že dotyčný je oprávnený konať za túto
spoločnosť. Z tohto dôvodu sa zdá, že je to duplicitné, ale nie je to celkom duplicitné.
Čo sa týka výpisov z obchodného registra, nie je tam uvedené, že musia byť overené
s kolkom, stačí ak sa vytlačí z internetu. Stačí tiež čestné vyhlásenie že organizácia nie je
v konkurze a nemá pozdĺžnosti.
Ing. Bozogáň
- sťahuje svoj návrh.

Uznesenie číslo 60/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou
Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod 6) Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej forme aj s dôvodovou správou, uviedol ho
JUDr. Betuš - starosta mestskej časti.
Mgr. Slivenská
- pozmeňujúci návrh dostali poslanci v elektronickej forme.
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Ing. Kozáková
- Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia odporúča materiál na
prerokovanie a schválenie v miestnom zastupiteľstve.
Ing. Bereš
- predkladá pozmeňujúci návrh do predloženého materiálu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
zmenu Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce tak, že vypúšťa v § 3 časť 3.3.:
Poslancovi patria ďalšie príplatky a to:
- za členstvo v miestnej rade mestskej časti patrí príplatok vo výške 17 € mesačne, pokiaľ
miestna rada v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát,
- predsedom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti patrí príplatok vo výške 17 €
mesačne, pokiaľ daná komisia v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát,
- členom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti patrí príplatok vo výške 14 €
mesačne, pokiaľ daná komisia v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát,
a v § 3 časť 3.4.:
Odmena v komisiách a v miestnej rade sa priznáva len za jednu najvyššiu funkciu.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ing. Bereša: Uznesenie číslo 61/2015
1/za

4/proti

7/zdržalo sa

Ing. Drotár
- finančná komisia odporúča materiál prejednať a schváliť na miestnom zastupiteľstve.
MVDr. Figeľ
- chce počuť právny názor právnikov k pozmeňujúcemu návrhu Mgr. Slivenskej, lebo
hlasoval za to len aby sa rozprúdila táto diskusia, ale nie je isté, že bude hlasovať za, lebo
niečo iné bolo rozprávané na minulom zastupiteľstve, a teraz je tu iný výklad, chcel by dostať
relevantnú odpoveď.
Mgr. Olšinárová
- návrh zásad je identický s tým, čo teraz platí, avšak tento návrh vychádza zo zákona 369/
o obecnom zriadení. V meste Košice platí zákon 401/, čiže ak je niečo upravené v zákone
401, nemôžeme použiť zákon 369/, je to uvedené aj v § 24 zákona o meste Košice, čiže ak je
upravená funkcia, konkrétne postavenie zástupcu starostu, ktoré je vo vašom § 2 platy,
odmeny volených orgánov, nedá sa používať zákon o obecnom zriadení, musí sa použiť
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zákon o meste Košice. Postavenie zástupcu starostu je upravené v § 15 v zákone o meste
Košice, kde je uvedené, že zástupcu starostu z radov poslancov poverí starosta mestskej časti.
Patrí mu aj primeraný plat od mestskej časti a je to v kompetencii starostu.
V návrhu p. poslankyne Slivenskej je uvedené v § 2 ods. 2 nad rámec oboch zákonov,
že plat zástupcu starostu schváli miestne zastupiteľstvo. Ak zoberieme § 13 bez zákona o
obecnom zriadení aj samotné ustanovenie § 15, nedáva ani jeden z týchto zákonov
kompetenciu miestnemu alebo obecnému zastupiteľstvu schvaľovať plat zástupcu starostu.
Technická poznámka - Mgr. Slivenská
- v návrhu upravila nie ukladá ale žiada starostu a čo sa týka zákona o obecnom zriadení, tam
nie je zmienka o plate zástupcu starostu,
Ing. Bereš
- p. poslankyňa mala dobrý úmysel, tiež sa mu nepozdával plat zástupcu starostu, ale v tomto
prípade platí zákon 401 a s tým sa nedá nič robiť.

Uznesenie číslo 62/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
schvaľuje
Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce

Hlasovanie:

11/za 1/proti

0/zdržalo sa

Bod 7) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 1. zmena rozpočtu.
Materiál bol predložený v elektronickej forme aj s dôvodovou správou, uviedla ho
Ing. Badaničová - vedúca ekonomického odd.
Diskusia:
Mgr. Slivenská
- predkladá pozmeňujúci návrh: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce uznesením č. 63/2015 prijatom na svojom rokovaní dňa 18.3.2015
schvaľuje zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti, kde boli výdavky zvýšené o 15 000 € v
programe 6 v kapitole 06.2.0 pri položke 635006 na úpravu plôch verejného priestranstva.
Zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti, kde boli výdavky znížené o 5 000 €
pri položke 717001 v kapitole 6.3 v programe 6 a znížené o 10 000 € pri položke 717001 v
kapitole 6.4 v programe 6.
- detské ihriská nepovažuje za prioritný problém, prioritné v našej mestskej časti je
parkovanie.
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Technická poznámka - Ing. Bc. Ihnát
- oponuje názoru Mgr. Slivenskej, čo sa týka detských ihrísk treba ich renovovať, mládež to
potrebuje.
Technická poznámka - Ing. Petrvalský
- hráme sa tu s číslami, ale detské ihriská sú v kritickom stave, treba ich riešiť.
- situácia s parkovaním je alarmujúca, prejazd záchrannej techniky je zlý.
Ing. Kozáková
- Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia odporúča materiál
prerokovať a schváliť na miestnom zastupiteľstve.
Technická poznámky - Ing. Béreš
- detské ihrisko Pekinská je v zlom stave, obyvatelia žiadajú zmenu. Nebude hlasovať za
pozmeňujúce návrhy Mgr. Slivenskej.
Ing. Jesenský
- z evidencie dal vybrať počty detí - na Pekinskej je 56 detí do 8 rokov, na Bruselskej je 60
detí do 8 rokov a 112 detí od 8-12 rokov.
Ing. Petrvalský
- parkovanie na sídlisku by malo riešiť mesto Košice, mestská časť nemá na to prostriedky.
Technická poznámka - Mgr. Slivenská
- prioritne by sme mali riešiť parkovanie v mestskej časti a nie detské ihriská - nie sú
atraktívne, sú v neporiadku.
JUDr. Betuš
- na adresu Mgr. Slivenskej - na pracovných poradách ktoré sa uskutočnili pred rokovaním
miestneho zastupiteľstve riešila len plat zástupcu starostu a nič iné.
Ing. Jesenský
- urobili sa kroky, zafinancujeme do Bruselskej, detské ihrisko Pekinská bude oplotené a
bude ho spravovať mestská časť.
Technická poznámka - Ing. Béreš
- na pracovnej porade sa riešilo aj parkovanie.
Ing. Drotár
- stanovisko finančnej komisie - materiál prerokovala a odporúča schváliť na miestnom
zastupiteľstve.
- na adresu Mgr. Slivenskej - pozmeňujúce návrhy ktoré predložila mala predložiť skôr.
p. Janitor
- predseda Komisie komunitného rozvoja - komisia materiál prejednala, odporúča ho schváliť
na miestnom zastupiteľstve.
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Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Mgr. Slivenskej

Uznesenie číslo 63/2015 -

Hlasovanie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti, kde boli výdavky zvýšené
o 15 000 € v programe 6 v kapitole 06.2.0 pri položke 635006
na úpravu plôch verejného priestranstva. Zároveň schvaľuje
zmenu rozpočtu vo výdavkovej
časti, kde boli výdavky
znížené o 5 000 € pri položke 717001 v kapitole 6.3 v programe
6 a znížené o 10 000 € pri položke 717001 v kapitole 6.4 v
programe 6.

2/za

7/zdržalo sa

3/proti

Návrh hlasovaním nebol schválený.

Uznesenie číslo 64/2015 -

za rok

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
2015 - 1. zmena rozpočtu.

Hlasovanie:

11/za

0/proti

1/zdržalo sa

Bod 7a) Určenie platu zástupcu starostu.
Mgr. Slivenská predložila návrh v ktorom žiada ustanoveného zástupcu starostu Ing.
RNDr. Emila Petrvalského, CSc., aby v období od 19.3.2015 vypracovával plán svojej
vykonanej činnosti a to k záveru každého pracovného dňa.
Diskusia:
Ing. Bc. Ihnát
- na odmeňovacom poriadku sme ušetrili, ale tieto peniaze idú na plat zástupcu starostu.
- tiež očakáva odpoveď na eurofondy,
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Mgr. Slivenská
- Ing. Petrvalský je tiež projektový manažér, pýta sa na koľko výziev ako mestská časť sme
reagovali.
Uznesenie číslo 65/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
žiada
ustanoveného zástupcu starostu Ing. RNDr. Emila Petrvalského,
CSc., aby v období od 19.3.2015 vypracovával plán svojej
vykonanej činnosti a to k záveru každého pracovného dňa.

.
Hlasovanie:

1/za

6/proti

5/zdržalo sa

Návrh hlasovaním nebol schválený.

Bod 7b) Schvaľovanie investičných zámerov.
Materiál a návrh uznesenia predložila Mgr. Slivenská na rokovaní miestneho
zastupiteľstva.

Uznesenie číslo 66/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
sa uznáša
na určení povinnosti, že v prípade akéhokoľvek investičného
zámeru, je nevyhnuté oboznámiť miestne zastupiteľstvo s
konkrétnym zámerom a následne je potrebné jeho schválenie
formou uznesenia v miestnom zastupiteľstve ešte pred
vypracovaním jeho projektovej dokumentácie.

Hlasovanie:

2/proti

3/za

7/zdržalo sa

Návrh hlasovaním nebol schválený.
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Bod 8/ Rozšírenie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu pri Miestnom
zastupiteľstve Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce o poslanca a jedného
neposlanca.
Návrh na rozšírenie komisie podal predseda komisie Miroslav Janitor.
Návrh prerokovala aj miestna rada.

Uznesenie číslo 67/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
rozšírenie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu
pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce o jedného poslanca a jedného neposlanca.

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod 9) Doplnenie členov Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu pri Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Materiál uviedol predseda komisia Miroslav Janitor. Komisia bude doplnená
o poslankyňu Mgr. Horváthovú a neposlanca - predsedu Klubu seniorov p. Totha.
Diskusia:
Ing. Béreš
- zaujímal sa kto je p. Toth.
Uznesenie číslo 68/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
volí
za členku Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce Mgr. Máriu Horváthovú s účinnosťou od 19.3.2015.

Hlasovanie:

11/za

0/proti
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1/zdržalo sa

Uznesenie číslo 69/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
volí
za člena Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu pri
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko
neposlanca Bc. Jána Totha s účinnosťou od 23.3.2015.

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod 10) Prerokovanie prerušeného bodu Miestneho zastupiteľstva "Prerokovanie
petície občanov za vybudovanie ihriska a venčoviska pre psov v mestskej časti" z 20.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 17.9. 2014 bod 5b.
Materiál bol predložený v písomnej forme, uviedol ho JUDr. Betuš - starosta mestskej
časti.
Tento dokument má právnu a vecnú rovinu. Prokurátor túto vec odložil. Bod je zaradený z
dôvodu, aby sa doriešil.
Ing, Bc. Ihnát by to mal doriešiť v komisii.
Diskusia:
Ing. Bc. Ihnát
- v komisii sa sedelo, navrhovali sa určité veci,
-trus sa nemá hádzať do kontajnerov, je to nebezpečný odpad. Túto petíciu by malo miestne
zastupiteľstva vziať na vedomie.
Ing. Kozáková
- Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia odporučila tento
materiál prerokovať.
- Komisia pripravuje odborné stanovisko k tejto problematike.
JUDr. Betuš
- je to spoločenská objednávka, musíme na to reagovať.
Uznesenie číslo 70/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
Petíciu občanov za vybudovanie ihriska
a venčoviska pre psov v mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce.

Hlasovanie:

12/za

0/proti
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0/zdržalo sa

Bod 11) Návrhy na Cenu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na rok 2015.
Materiál uviedol Ing. Petrvalský - predseda komisie.
Navrhnutý kolektív:

- TOP ANKA

Jednotlivci:

- Mons. Alojz Tkáč - Emeritný arcibiskup Košickej
rímskokatolíckej arcidiecézy
- Vladyka Mons. Mgr. Milan Chautur - Košický grékokatolícky
Eparcha
- Ing. Martin Jalč

Diskusia:
Ing. Béreš
- navrhoval Ing. Labaša, za dlhoročné aktivity.
JUDr. Betuš
- stotožňuje sa s výberom, komisia týchto ľudí odporučila.
Technická poznámka - Ing. Bc. Ihnát
- tiež navrhoval Ing. Labaša.

Na Cenu starostu mestskej časti bol navrhnutý Štefan Forrai.
Na Plaketu mestskej časti bol navrhnutý František Varga - darca krvi
a p. Vargušová - žeriavnička v US Steel.
Uznesenie číslo 71/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
návrhy na Cenu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na
rok 2015 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

12/za

0/proti
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0/zdržalo sa

12) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za 4. štvrťrok 2014.
Dôvodová správa je priložená v materiáloch.
Diskusia:
Ing. Kozáková
- Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia materiál odporučila
schváliť na miestnom zastupiteľstve.
Ing. Drotár
- Finančná komisia materiál odporučila schváliť na miestnom zastupiteľstve.
p. Janitor
- Komisia komunitného rozvoja materiál odporučila schváliť na miestnom zastupiteľstve.

Uznesenie číslo 72/2015 -

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti
za 4. štvrťrok 2014 vo výške 30% zo súčtu platov
za toto obdobie.

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo sa

13) Interpelácie.

Ing. Bc. Miloš Ihnát
1.
2.
3.
4.

V akom stave máme realizáciu kamerového systému?
Zberný dvor - realizácia?
Uzamykateľné kontajneroviská a ich realizácia?
Informácia o možnosti vytvorenia priestorov pre našich seniorov?
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Ing. Béreš
1. Interpelácia na p. starostu: Mesto Košice sa snaží stať európskym hlavným mestom športu,
aké sú aktivity aby rástlo, neobišlo ako EHMK, hlavne projektmi športovísk?
2. Interpelácia na p. starostu: na faktúry zverejnené na webe pod č. 154010 a 154079, faktúry
sa týkajú preplatenia členského poplatku APUMS resp. účastníckeho poplatku APUMS
a interpeláciu na kontrolórku, či to bolo v súlade so zákonom č. 583 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Táto organizácia je dobrovoľná a z Košíc je členom len 5
mestských častí a žiadam preto vrátenie týchto prostriedkov späť do rozpočtu mestskej časti.
4. Interpelácia na p. kontrolórku mestskej časti: bol zástupcovi starostu udelený plat v súlade
so zákonom č. 401 o meste Košice s ohľadom na § 15a a bod 2 ?
- Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej vecnej odmeny v zamestnaní primeraný plat od
mestskej časti. Plat zástupcovi starostu určuje starosta, najmä vzhľadom na náročnosť úloh a
rozsah výkonu funkcie zástupcu.

5. Interpelácia na p. starostu: Pochôdzky mestských policajtov, ak sú v povinnostiach, koľko
bolo uskutočnených peších pochôdzok v roku 2015, ak nie prečo, či sú v pláne a kedy?
6. Interpelácia na p.starostu: Verejnoprospešní resp. aktivační pracovníci, koľko ich je v
našej mestskej časti, aké sú ich povinnosti?
7. Interpelácia na p. starostu: Aké konkrétne kroky ste p. starosta so zástupcom starostu
urobili v oblasti zlepšenia parkovania na našom sídlisku?
8. Interpelácia na starostu mestskej časti, potrubie nad pohostinstvom Pod lesom je v zlom
stave, podmýva pohostinstvo, prebehli rokovania s VVK o oprave resp. rekonštrukcii tohto
potrubia?

MVDr. Jozef Figeľ
l. Položil otázku prečo nie sú aktualizované údaje - Info kanál, resp. Teletext mestskej časti ?

14) Dopyty.
Ing. Bc. Ihnát
1. Kedy obdržíme poslanecké preukazy?
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15) Rôzne.
Ing. Béreš
1. Web - stránka - strany za poslancami, záverečný účet, zoznam psov na Ťahanovciach.
2. ZŤP občania ma požiadali o predloženie ich návrhu na zriadenie jedného parkovacieho
miesta pri poliklinike.
3. Kontajnery, označenie zákazu ukladania hromadného odpadu a zoznam zberných dvorov.
4. Autobus č. 25, aby chodil ráno od zastávky Bruselská.

Ing. Bc. Ihnát
1. Vyjadril spokojnosť s akciou - Lovena - hon na diviaky.
2. V sade mládeže je neporiadok, z mesta požadujú, aby sme zabezpečili prístup techniky do
Sadu mládeže. Je tam 312 spoluvlastníkov a to sa nedá zvládnuť. Vyzýva poslancov k
spolupráci. Je potrebné získať povolenie týchto ľudí.

Mgr. Slivenská
1. Má dotaz na na p. zástupcu ohľadom výziev eurofondov, či z 15 výziev sme niektoré
využili.
p. Špak - hlasovanie za vystúpenie:

11/za

0/proti

0/zdržalo sa

- 9.3.2015 interpeloval na mestskom zastupiteľstve v akom zložení bude pracovná skupina k
problematike zámeny pozemkov. Mesto nehľadá alternatívy.
JUDr. Betuš
- k zámene pozemkov - rokovanie mesta bolo prerušené na základe procedurálneho návrhu
poslanca JUDr. Cyrila Betuša, je potrebné hľadať riešenie ako dospieť k nejakému výsledku.
Naša mestská časť nie je majiteľom pozemkov. Je to na meste Košice a Rímskokatolíckej
cirkvi.
p. Špak
- zdá sa mu, že mesto Košice nemá žiadny záujem o hľadanie iných alternatív.
Ing. Jesenský
- Rímskokatolícka cirkev je v tomto prípade malý hráč /3,3 ha/. Sú tu ešte iné pozemky,
žiadame mesto Košice, aby vstúpilo do jednania s ministerstvami.
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p. Dudáš Ladislav - občan - hlasovanie za vystúpenie:
10/za 0/proti
- zachytil tento problém, je nejaká alternatíva na riešenie tohto problému?

0/zdržalo sa

JUDr. Betuš - v júni 2015 na miestnom zastupiteľstve sa Ing. Olexa k tomuto problému
vyjadrí.

16) Záver.
Starosta mestskej časti poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Drotár.......................................................
MVDr. Jozef Figeľ .....................................................

JUDr. Cyril Betuš
starosta MČ
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