Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zápisnica
zo 6. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce, konaného dňa 23.9.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1/Otvorenie
Starosta MČ JUDr. Betuš otvoril rokovanie miestneho zastupiteľstva,
privítal prítomných hostí a poslancov. Oboznámil poslancov MZ, že PaedDr.
Uršula Ambrušová, PhD. je od mája 2015 členkou MOST-HÍD.

Bod 2/ Procedurálne úkony a schválenie programu rokovania Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
Starosta MČ JUDr. Betuš určil:
zapisovateľku:

Jarmilu Repčíkovú

overovateľov zápisnice:

Ing. Ladislava Olexu, PhD.
Ing.RNDr. Emila Petrvalského, CSc.

MZ hlasovaním zvolilo návrhovú komisiu v tomto zložení:
Máriu Borovskú
Ing. Ladislava Olexu, PhD.
PaedDr. Uršulu Ambrušovú, PhD.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržalo

Program:
Ing. Ihnát navrhol, aby sme si pod bodom 3A/ vypočuli informáciu o činnosti
zástupcu starostu.
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Mgr. Slivenská navrhla doplniť bod
7A/ Kultúrne podujatia.
Hlasovanie za doplnenie bodu 3A/
10/za
2/proti
0/zdržalo sa
Hlasovanie za doplnenie bodu 7A/
12/za
0/proti

0/zdržalo sa

Hlasovanie za program ako celok:
12/za
0/proti

0/zdržalo sa

Bod 3/ Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
S informáciou vystúpil starosta MČ JUDr. Cyril Betuš, ktorý zodpovedal
na otázky poslancov MZ. /viď zvukový záznam z rokovania MZ/

Bod 3A/ Informácia o činnosti zástupcu starostu MČ.
S informáciou vystúpil zástupca starostu Ing. Emil Petrvalský. V krátkosti
sa zaoberal projektami – OPIS, Nadácia SPP, čakáme na EMŠ Košice.
Odpovedal potom na otázky poslancov. /viď zvukový záznam z rokovania
MZ/
Bod č. 4/ Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 85/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ KošiceSídlisko Ťahanovce
Hlasovanie:

11/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 5/ Monitorovacia správa k programovému rozpočtu MČ KošiceSídlisko Ťahanovce za 1.polrok 2015.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
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Diskusia:
Ing. Drotár – Finančná komisia odporúča materiál schváliť a doplniť, akých
školení sa zúčastnili zamestnanci MÚ.
Uznesenie č. 86/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu
MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.polrok 2015.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 6/ Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok
2015 - Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2015.
Materiál bol predložený v písomnej forme.
Diskusia:
Ing. Drotár – Finančná komisia odporúča schváliť tento materiál.
Uznesenie č. 87/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
čerpanie rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
za 1. polrok 2015.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 7/ Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok
2015 - 3. zmena rozpočtu.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Diskusia:
Ing. Drotár – finančná komisia prerokovala tento materiál a odporúča ho
schváliť. Zároveň predniesol pozmeňujúci návrh uznesenia k dotácii pre
gréckokatolícku cirkev:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce súhlasí
s výškou dotácie na II. polrok 2015 pre grécko-katolícku cirkev vo výške
1 300 eur na bežné výdavky.
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p. Janitor – predniesol pozmeňujúci návrh uznesenia k nevyčerpaným
dotáciam na I. polrok 2015 pre Divadlo hudby v znení:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce schvaľuje
zmenu v rozpočte mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2015
v Programe 8 – Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov –
v textovej časti, kde finančné prostriedky, ktoré k 23.9.2015 neboli
vyčerpané na podujatia:
a) Detský karneval – 150€, b) Červená čiapočka – rockový muzikál – 250€,
c) Hudobná súťaž O veľkonočné vajíčko – 60€, d) Hurá škola – 60€
sa nahradia podujatiami:
1) Ocko, mamka, nájdi si na mňa čas (v termíne október – november) – 200€
2) Babka, dedko, len pre teba (október) – 200€, 3) Šarkaniáda – 120€“.

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ing. Drotára:
Uznesenie č. 88/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
súhlasí
s výškou dotácie na II. polrok 2015 pre gréckokatolícku cirkev vo výške 1 300 eur na bežné
výdavky.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Janitora:
Uznesenie č. 89/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
zmenu v rozpočte mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na rok 2015 v Programe 8 – Podpora
a rozvoj duchovného a fyzického života občanov –
v textovej časti, kde finančné prostriedky, ktoré
k 23.9.2015 neboli vyčerpané na podujatia:
Detský karneval – 150€, Červená čiapočka – rockový
muzikál – 250€, Hudobná súťaž O veľkonočné vajíčko
– 60€, d) Hurá škola – 60€

sa nahradia podujatiami
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1) Ocko, mamka, nájdi si na mna čas (v termíne
október – november) – 200€, 2) Babka, dedko, len pre
teba (október) – 200€, 3) Šarkaniáda – 120€

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Uznesenie č. 90/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
3. zmenu programového rozpočtu MČ Košice –
Sídlisko Ťahanovce za rok 2015
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 7A/ - Kultúrne akcie
Poslankyňa MZ Mgr. Slivenská stiahla tento bod z rokovania MZ.

Bod č. 8/ Určenie platu starostu mestskej časti podľa zákona číslo
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 91/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
A/prerokovalo
plat starostu mestskej časti v súlade s § 4 odsek
4
zákona
číslo 253/1994 Z.z. o právnom
postavení
a platových
pomeroch
starostov
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a v súlade s §14 odsek 3 písm. j) zákona číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov a s prihliadnutím na § 4 odsek 1 a 2
zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
B/určuje
plat starostu mestskej časti
Ťahanovce na 2,89 násobok

Košice-Sídlisko
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priemerného
mesačného
platu
pracovníka
v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok zvýšený o 2,25%. S účinnosťou od
1.1.2015 plat starostu mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce podľa vyššie uvedeného je
2 536 eur.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 9/ Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania
volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2.štvrťrok 2015.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 92/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 2. štvrťrok
2015 vo výške 30% zo súčtu platov za toto
obdobie.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2015 o
zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 93/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
VZN č.2/2015 O zavedení a poskytovaní
elektronických služieb.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 11/ Návrh na Cenu KSK resp. predsedu KSK na rok 2015.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe. Materiál uviedol zástupca
starostu MČ Ing. Emil Petrvalský.
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Uznesenie č. 94/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
návrhy na Cenu KSK, resp. predsedu KSK na rok
2015 nasledovne:
1, Ing. Jozef Bomba
2, PaedDr. Uršula Ambrušová PhD.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 12/ Informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu
pri
výkone funkcií o činnosti komisie.
Informáciu predniesol predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
MZ Ing. Emil Petrvalský, ktorý zdôraznil, že poslanci majú povinnosť zo
zákona predkladať tlačivá. Plnili sa na 3x. Všetci poslanci splnili všetky
náležitosti v stanovenom termíne.
Uznesenie č. 95/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
informáciu predsedu Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií o činnosti
komisie
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 13/ Interpelácie
Ing. Bc. Ihnát
1. Aké relevantné kroky vykonala naša MČ v problematike realizácie
uzamykateľných kontajnerov? Využila naša MČ možnosť Ministerstva
životného prostredia čerpanie financií z eurofondov? Sú určené
pozemky, kde by realizácia uzamykateľných kontajnerovísk mohla byť
uskutočnená?
2. Aké kroky boli vykonané k doriešeniu problematiky s ťahanovským
lesom?
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3. Má mestská časť prehľad o odpade nachádzajúcom sa na miestach
vybagrovaného bahna z vyčisteného rigola nad Hanojskou ulicou? Aké
kroky vykoná naša MČ k dočisteniu priestranstva?
4. Aký jasný zámer má naša mestská časť s priestorom Sadu mládeže?
Má sa vyčistiť od odpadu, ktorý vznikol pôsobením nelegálnej osady?
Očakáva sa súčinnosť poslaneckého zboru v realizáciách a činnostiach
v spojení
s povoleniami
a v čistení
územia?
Aká
súčinnosť
s pomenovaním potrieb od poslancov sa očakáva?
5. Ako postupuje mestská časť v problematike opráv chodníkov
a schodísk? Mesto Košice je správcom a zaujíma ma stanovisko mesta
Košice.
6. Prechodový chodník pri Európskej č. 11 – požiadavka na zrealizovanie
prechodového chodníka.
7. Riešiť nelegálne chatrče nad Demetrom. Ležia v našom priestore MČ +
jednoduché detské ihrisko /pieskovisko/.
Ing. Drotár
1. Rád by som sa spýtal, či mestská časť má v pláne kultivovane opraviť
zastávky MHD. Ide o zastávky Madridská, Aténska. Iné zastávky na
sídlisku Ťahanovce sú pekne vymaľované, iba tieto dve zastávky nie.
2. Žiadam mestskú časť, aby s firmou Eltodo s.r.o. zorganizovala
pracovné jednanie v problematike osvetlenia chodníka zo zastávky
MHD Aténska na ulicu Aténska.
3. Bolo by možné urobiť jednosmerku na ulici Helsinská?
4. Je možné osadiť viac preliezok pre deti v parku pri fontáne?
5. Venujete sa reklame na sídlisku Ťahanovce? Imidžu akcií? Akým
spôsobom?
6. Kto schvaľuje a vydáva povolenie na podnikanie vo vchode v bytovke?
Kde a komu sa môžu občania sťažovať ak nie sú spokojní s tým, že sa
tieto priestory využívajú na podnikanie? Jedná sa o podnikateľský
subjekt Tetovacie štúdium na Budapeštianskej ulici 26, kde je vchod
do prevádzky z opačnej strany, nie z pasáže, ale z parkoviska.
7. Prosím o odbornú kontrolu a ošetrenie stromov v parku /pri fontáne/
a líp popri ceste – ulica Bruselská, Aténska. Sú plné chrobákov, čo
môže znamenať, že sú choré alebo napadnuté nejakou hubou.
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Ing. Bereš
1. Sklad INMEDIA, či existujú dohody písomné, ústne ohľadom
navážania tovaru kamiónmi resp. malými autami, pracovných miest
pre ťahanovčanov, parkovacích miest. Ktorú cestu budú používať
kamióny obsluhujúce tento sklad?
2. Kedy sa začne výstavba parkoviska na pozemkoch TH Stavbyt
určených pre obytný súbor Ťahanovce – IV. a V. stavba Košice.
Napriek tomu, že existuje súhlas majiteľa pozemkov už niekoľko rokov
t.j. od minulého volebného obdobia a zatiaľ bývalý ani súčasný
starosta nekonali.

Bod č. 14/ Otázky poslancov
Ing. Bereš – chcel vedieť, či prešli nejaké návrhy k Plánu rozvoja mesta
Košice, ktoré dával p. JUDr. Betuš, Olexa, Janitor a či bude niektorý aj
zapracovaný.
JUDr. Betuš oznámil, že dá písomnú odpoveď na danú otázku, k danej
problematike bude ešte rokovanie dňa 25.9.2015 na Magistráte mesta
Košice.
MVDr. Figeľ chcel vedieť či sa bude riešiť problematika infokanálov,
teletextov.
JUDr. Betuš odpovedal, že zistí odpoveď na Bytovom družstve a pod.
Bod č. 15 Rôzne
p. Metenko oboznámil zúčastnených s tým, že za pomoci poslancov
miestneho zastupiteľstva pred dvoma rokmi urobili seminár „Ťahanovce
fragmenty dejín“, ktorého výstupom boli štyri dokumenty, ktoré sú aj na web
stránke mestskej časti. Štvrtá časť označená ako „Dobrovoľníci slovenského
národného vojska v Košiciach a pri Ťahanovciach“ sa týkala postavenia
pamätníka, a preto p. Metenko požiadal poslancov o podporu pri jeho
realizácii. Poďakoval za snahu poslancovi p. Janitorovi a Ihnátovi.
Ing.
-

Bc. Ihnát informoval o:
vyčistení rigola,
ceste na Aničku,
ceste na Rozvojovej ulici – bude vyasfaltovaná.

Ing. Drotár sa vyjadril k stretnutiu p. Metenka s poslancami. Bolo mu
oznámené len deň vopred, že sa stretnutie uskutoční, vyjadril sa za všetkých
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poslancov, že sú pracujúci alebo podnikajú a je im ťažké sa tak rýchlo
prispôsobiť a prísť.
JUDr. Betuš vysvetlil, že vstup do daného objektu bol p. riaditeľom
umožnený len v uvedenom čase. Prisľúbil, že v budúcnosti, ak by bol takýto
zámer, upozorní p. riaditeľa na danú skutočnosť.
Ing. Bc. Ihnát - technická poznámka
Navrhol urobiť pracovné stretnutie k Sadu mládeže – zástupca, starosta, p.
Ihnát a poslanecký zbor a rozdeliť kompetencie.
Ing. Bereš upozornil na chýbajúci prechod pre chodcov oproti Metru,
navrhol doplniť detské ihrisko na Hanojskej ulici, navrhuje uzamykateľné
kontajneroviská umiestniť pod les kvôli znečistenému Ťahanovskému lesu.
V závere chcel vedieť, či tých 15 000,- Eur, ktoré mali byť vynaložené na
nového zamestnanca sa nedá použiť na inú oblasť.
Ing. Olexa poďakoval organizátorom akcie „Varenie guláša“ p. Repčíkovej,
p. Janitorovi a celému kolektívu. Oboznámil prítomných, že za klub
poslancov skončili na 3. mieste.
Ing. Drotár poďakoval za akciu „Ťahanovský kotlíkový guláš“ a upozornil na
tému nového zamestnanca, prečo sa otvárala, má pocit, že je to výčitka pre
poslancov, podľa jeho názoru, to nebolo potrebné spomínať, keďže daný bod
bol odstránený z programu MZ, alebo sa to malo nechať a rokovať o tom.
JUDr. Betuš vysvetlil dôvod stiahnutia daného bodu, a to preto, že sa
dozvedel, že v Komisii komunitného rozvoja, kultúry a športu sa vyjadrili, že
dané činnosti budú robiť poslanci sami.
Bod č. 16/

Záver

Starosta MČ Cyril Betuš poďakoval prítomným poslancom za účasť a
rokovanie MR ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Olexa Ladislav
Ing. Emil Petrvalský

.... . ..............................
. ....................................

JUDr. Cyril Betuš
starosta MČ
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