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z 21. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce, konaného dňa 13. júna 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1) Otvorenie.
Starosta MČ JUDr. Betuš otvoril rokovanie miestneho zastupiteľstva,
privítal prítomných, Mgr. Petra Geršáka -veliteľa MSP Stanice Ťahanovce.
Prezentácia:

10 poslancov

Bod 2) - Schválenie programu M iestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice- Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony
Starosta MČ JUDr. Cyril Betuš určil:
Zapisovateľku

Jarmila Repčíková

O verovateľov zápisnice:

Ing. Drotár Milan
Mgr. Horváthová Mária

Návrhovú komisiu:

MVDr. Jozef Figeľ
Ing. Štefan Bereš

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Starosta MČ JUDr. Cyril Betuš informoval o novelizovanom zákone č .
70/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /, ktorá
nadobudla účinnosť od 1. apríla 2018.
Hlasovanie za program:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Doplnenie bodov rokovania MZ:
Starosta MČ JUDr. Cyril Betuš navrhol doplniť bod č.
13/1 - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich
budú v o liť do MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce pre volebné obdobie
rokov 2018-2022
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Hlasovanie za program:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Ing. Peter Bozogáň navrhol doplniť na rokovanie bod č.
2/1 - Zrušenie výbežiska a je h o prem iestnenie na iné m iesto
Hlasovanie za program:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 2/1 - Zrušenie výbežiska pre psov na Helsinskej ulici a jeh o
prem iestnenie do vhodnejšej lokality
Tento bod uviedol Ing. Bozogáň. Návrh na uznesenie bol predložený
poslancom MZ. Povedal, že návrh uznesenia prerokovala Komisia
komunitného rozvoja, kultúry a športu,
prijala uznesenie a odporúčalo ho
schváliť. Je tu prítomná p. Hirková, požiadal, aby jej bolo udelené slovo.
Diskusia:
Ing. Mgr. Ihnát - povedal, nech venčovisko funguje, kým bude
venčovisko.

nové

Ing. Mgr. Ihnát - povedal, že materiál mal byť zaradený do programu, MÚ
ho nezaradil do programu rokovania.
Hlasovanie, aby mohla vystú piť p. Hirková
za/ 10
proti/0

zdržal sa/0

p. Hirková - hovorila o problémoch výbežiska od februára 2017, kedy
kontaktovala MÚ. Kde ho umiestniť. Opýtala sa, aký má MÚ problém
s premiestnením výbežiska.
JUDr. Betuš - povedal, že predkladateľom tohto materiálu je pán poslanec
Ing. Bozogáň. Požiadal MSP, aby odsledovali kamerovým systémom pohyb
psov v tejto lokalite.
Ing. Jesenský psov.

informoval o výsledkoch z kamerového systému o pohybe

V diskusii sa vyjadrili ďalej Ing. Mgr. Ihnát, Ing. Bozogáň, Petrvalský, Figeľ,
Ing. Jesenský, Mgr. Slivenská, Ing. Drotár.

Návrh uznesenia, predložený Ing. Mgr. Milošom Ihnátom
Uznesenie číslo 242/2018 - Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce
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od p o rúč a
MČ
Košice-Sídlisko
Ťahanovce
hľadať
alternatívu preloženia výbehu pre psy do
termínu riadneho rokovania septembrového
MZ. Následne po splnení všetkých podmienok
vykonať opatrenia na zrušenie tohto výbehu
pre psy.
Hlasovanie:
6/za
Uznesenie bolo schválené

0/proti

4/zdržali sa

Návrh uznesenia, predložený Ing. Petrom Bozogáňom
Uznesenie číslo 243/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
ž i ad a
z dôvodu nespokojnosti občanov a písomnej
šťažnosti občanov Míestny úrad MČ KošiceSídlisko Ťahanovce o zrušenie výbežiska na
Helsinskej ulici a jeho premiestnenie do
v hodnejšej lokality. Navrhované lokality sú :
1/ za čerpacou stanicou Shell č. p. 2865, 2866
2/ za Gréckokatolícky kostol č. p. 3346/503,
3346/502
Hlasovanie:

2/ za

0/proti

zdržalo sa/8

Uznesenie nebolo schválené.

Bod č. 3 -Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia
M iestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Informáciu o činnosti starostu MČ predniesol starosta MČ JUDr. Cyril
Betuš. Materiál bol predložený v elektronickej forme.
Ing. RNDr. Petrvalský, CSc. - povedal, že počas PN starostu ho zastupoval
v plnom rozsahu. Hovoril o nákladoch na prípadné vysekanie porastov diviaky. Vlani bolo odstrelených na našom území 800 diviakov.
K podzemným kontajnerom povedal, že na to musí byť stavebné povolenie.
MMK sme poslali 3 návrhy - Aténska, Belehradská 1, Varšavská ul. /ak
niektorý prejde, bude uhradený ako pilotný program/.
Ing. Drotár - opýtal sa na p. Zeleňáka, dostáva 331 eur za stráženie ihrísk.
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JUDr. Betuš - odpovedal Ing. Drotárovi.

Uznesenie číslo 244/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
berie na vedom ie
informáciu o činnosti starostu od ostatného
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice- Sídlisko Ťahanovce.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 4 - Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené
14.3.2018 poslancami M iestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta MČ
JUDr. Cyril Betuš.

Uznesenie číslo 245/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
berie na vedom ie
správu o odpovediach na interpelácie, ktoré
boli vznesené 14. 3. 2018 poslancami
miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 5 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta MČ
JUDr. Cyril Betuš.
Uznesenie číslo 246/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
a, berie na vedom ie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky
b, berie na vedom ie
stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu mestskej časti za rok
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2017
c, berie na vedom ie
stanovisko hlavnej kontrolórky
k Hodnotiacej správe programového
rozpočtu za rok 2017
d, berie na vedom ie
stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu
rozpočtu za 1.štvrťrok 2018
e, berie na vedom ie
stanovisko hlavnej kontrolórky k II. zmene
rozpočtu na rok 2018
f, berie na vedom ie
výsledky kontroly hospodárenia s majetkom
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Inventarizácia majetku MČ k 31.12.2017.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 6 - Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za
rok 2017
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedla ho
vedúca
ekonomického oddelenia MÚ Ing. Helena Badaničová. Povedala, že materiál
bol prerokovaný v komisiách MZ a odporúčajú ho schváliť.

Uznesenie číslo 247/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
a/ schvaľuje bez výhrad
záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
a celoročné hospodárenie za rok 2017
b/ schvaľuje vykázaný prebytok 50 886,88 €
c/ schvaľuje prevod vykázaného prebytku
v zmysle zákona 583/2004 do rezervného
fondu
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 7 - Výročná správa mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za
rok 201
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedla ho
vedúca
ekonomického oddelenia MÚ Ing. Helena Badaničová. Povedala, že materiál
bol prerokovaný v komisiách MZ a odporúčajú ho schváliť
Uznesenie číslo 248/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
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Košice - Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
výročnú správu mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce za rok 2017.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 8 - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017.
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedla ho
vedúca
ekonomického oddelenia MÚ Ing. Helena Badaničová. Povedala, že materiál
bol prerokovaný v komisiách MZ a odporúčajú ho schváliť
Uznesenie číslo 249/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
hodnotiacu správu k programovému rozpočtu
MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 9
- Program ový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na rok 2018 - Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018.
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedla ho
vedúca
ekonomického oddelenia MÚ Ing. Helena Badaničová. Povedala, že materiál
bol prerokovaný v komisiách MZ a odporúčajú ho schváliť
Uznesenie číslo 250/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 5050
Košice - Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
čerpanie rozpočtu MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce za l.štvrťrok 2018.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

Bod č. 10 - Program ový rozpočet mestskej
Ťahanovce na rok 2017 - 2.zm ena rozpočtu.

0/zdržalo sa

časti

Košice-Sídlisko
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Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedla ho
vedúca
ekonomického oddelenia MÚ Ing. Helena Badaničová. Povedala, že materiál
bol prerokovaný v komisiách MZ a odporúčajú ho schváliť

Uznesenie č. 251/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
2.zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na rok 2018.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 11 - Prerokovanie návrhu odm ien v zm ysle Poriadku
odm eňovania volen ých
orgánov
mestskej
časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce za 1.štvrťrok 2018

Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta MČ JUDr.
Cyril Betuš.
Uznesenie č. 252/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti za 1.
štvrťrok 2018 vo výške 30% zo súčtu platov za
toto obdobie.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 12 - Doplnok číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej
časti číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku.
Diskusia:
Mgr. Geršák - v e lite ľ MSP - sú problémy s kontajnermi - problémy
KOSITu.
Doc., Ing. Kozáková, PhD. informovala o tom, že Komisia výstavby,
dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia
materiál prerokovala a
odporúčala
MZ materiál schváliť.
Uznesenie č. 253/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
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schvaľuje
doplnok číslo 2 k všeobecne záväznému
nariadeniu mestskej časti číslo 4/2009 o čistote
a verejnom poriadku.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 13 - Rozsah výkonu funkcie starostu MČ K ošice-Sídlisko
Ťahanovce na funkčné obdobie 2018 - 2022.
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta
MČ JUDr. Cyril Betuš.

Uznesenie číslo 254/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce na základe ustanovenia §
14 ods. 3 písm. j) zákona SNR číslo 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a
predpisov
určuje
rozsah výkonu funkcie starostu mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na funkčné
obdobie 2018 - 2022 na plný úväzok.
Hlasovanie:

10/za

0/proti

1/zdržal sa

Bod č. 13/1 - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa
v nich budú v o liť do MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce pre volebné
obdobie rokov 2018-2022
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta
MČ JUDr. Cyril Betuš.
Uznesenie č. 255/2018 -Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-5
Sídlisko Ťahanovce
a/ podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona SNR číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov
ur č uj e
počet poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce pre volebné obdobie
rokov 2018 - 2022 na 13
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b) podľa § 166 ods. 1 zákona
NR SR číslo
180/2014 Z.z. o podmienkách výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
určuje
2 volebné obvody a počet 13 poslancov, ktorí
sa v nich budú v o liť nasledovne:
volebný obvod číslo 1:
7 poslancov
Volebný obvod číslo 2:
6 poslancov
c) podľa § 166 ods. 4 zákona NR SR číslo
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
určuje
pre voľby starostu mestskej časti jednomandátový
volebný obvod, ktorý bude vytvorený z volebných
okrskov 1 - 18
Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 14 - Inform ácia predsedu K om isie na ochranu verejného
záujmu pri výkon e funkcií pri M iestnom zastupiteľstve mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
pri MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
informoval, že všetci poslanci MZ si splnili zákonom stanovenú úlohu
a predložili v termíne majetkové priznania.

Uznesenie č. 256/2018 -

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
schvaľuje
harmonogram
zasadnutí
miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady a odborných
komisií mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce na 2. polrok 2018.

Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa
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Bod č. 15 - Návrh harmonogramu zasadnutí m iestneho zastupiteľstva,
m iestnej rady a odborných kom isií mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na 2.polrok 2018
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta
MČ JUDr. Cyril Betuš.
Uznesenie č. 257/2018 -

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
schvaľuje
harmonogram
zasadnutí
miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady a odborných
komisií mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce na 2. polrok 2018.

Hlasovanie:

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Bod č. 16 - Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov
m iestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na
2.polrok 2018.
Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta
MČ JUDr. Cyril Betuš.

Uznesenie č. 258/2018 - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce
schvaľuje
harmonogram
poslaneckých
dní
poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce na 2. polrok 2018.
Hlasovanie:

Bod č. 17 -

10/za

0/proti

0/zdržalo sa

Interpelácie

Ing., Mgr. Miloš Ihnát v interpeláciách predniesol:
1. Žiadam natrieť farbou zábradlie nad Hanojskou ulicou. Ak sa jedná
o majetok mesta Košice, žiadam súčinnosť MČ a práce zrealizovať.
2. Žiadam na športovom ihrisku Havanská 1 zrealizovať okolo obvodu
oplotenia tohto ihriska sieť. Loptička pri hrách ako je nohejbal
neustále uniká cez väčšie oká oplotenia.
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3. Prebiehajú s mestskou časťou aktívne alebo pasívne súdne spoiy
v súčasnosti?
4. Žiadam vykonať ohliadku stromu za budovou FRESHU Pekinská ul.,
kde sa ľudia sťažujú na výskyt bodavého hmyzu.
5. Žiadam pri plote
škôlky MŠ Juhoslovanská 4 zabezpečiť
prostredníctvom Správy mestskej zelene orez konárov stromov, ktoré
zakrývajú verejné osvetlenie. Detto okolo plotu ZŠ Belehradská 21

Bod č. 18 - Otázky poslancov
Bod č. 19 - Rôzne
Ing. Drotár - poďakoval Ing. Badaničovej - vedúcej ekonomického oddelenia
MÚ za dlhoročnú prácu na MU a za pomoc a prácu v ich komisii MZ
a ododvzdal jej kyticu kvetov.
Ing. Mgr. Ihnát - poďakoval p. Janitorovi za športové akcie

Bod č. 20 -Záver
Starosta mestskej časti
poďakoval prítomným za účasť, poprial
všetkým
príjemné prežitie dovoleniek
a
rokovanie
miestneho
zastupiteľstva ukončil.
Celé rokovanie MZ je na zvukovom zázname, ktoré je zverejnené na
webovom sídle MČ.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Drotár Milan
Mgr. Horváthová Mária

JUDr. Cyril Betuš
starosta M Č
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