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Zápisnica 

zo IV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, 

konaného dňa 25. mája 2015 

 

Prítomní:  Ing. Milan Lesňák, Ján Pažin, PhDr. Mária Balková, 

Bc. Michaela Spišiaková, Bc. Tomáš Ondruš (do bodu 11), Milan Baláž 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   Ing. Rastislav Mester – ekonóm 

   Eva Spišiaková 

   Ing. Eva Orosová - kontrolór 

 

Program rokovania MiZ:  

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania 

6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného MiZ konaného dňa 03.03.2015 

7. Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež 

8. Správa činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a podnikateľská 

9. Prerokovanie žiadosti o finančnú a sociálnu výpomoc 

10. Zavkladovanie kúpnych zmlúv na rozšírenie cintorína z roku 2009 

11. Zavkladovanie kúpnych zmlúv na rozšírenie cintorína z roku 2015 

12. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2015 

13. Návrh 2. Zmeny rozpočtu MČ na rok 2015 

14. Nominácia člena do Rady školy MŠ Poľná 

15. Návrh dodatku k Smernici o hláseniach v miestnom rozhlase 

16. Návrh dodatku k prevádzkovému poriadku cintorína 

17. Návrh zmeny účelu využitia Sociálno-prevádzkovej budovy a budovy Miestneho 

úradu 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 
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1.  Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 17:00 hod. otvoril a viedol starosta mestskej 

časti Ing. Milan Lesňák. 

 

2.  Schválenie programu zasadnutia  

 

Starosta MČ navrhol zmenu programu a to: 

12a Stanovisko kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.3.2015 

13a Stanovisko kontrolóra k 2. zmene rozpočtu MČ na rok 2015 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

MiZ schvaľuje rozšírenie a zmenu  programu rokovania MiZ. 

 

Hlasovanie o schválení programu: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 

 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje: 

 

Zapisovateľ:   Ing. Rastislav Mester 

Overovatelia zápisnice: Bc. Michaela Spišiaková 

    Ján Pažin 

 

4.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov: 

Predseda komisie:  PhDr. Mária Balková 

Členovia komisie:  Milan Baláž 

 

MiZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

Hlasovanie: 

Za: 3      proti: 0    zdržali sa: 2 
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5.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania 

 

Starosta informoval poslancov o splnení predchádzajúcich uznesení. Všetky uznesenia zo 

strany MČ boli splnené.  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie.  

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z III. rokovania MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 

 

6.  Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti 

 

Doplniť starosta 

 

MiZ berie na vedomie správu o činnosti starostu od konania posledného MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 

 

7. Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež 

 

Predseda komisie Bc. Tomáš Ondruš predniesol MiZ správu o činnosti, kde vyjadril 

spokojnosť s organizáciou súťaže vo varení kotlíkového guláša. Taktiež informoval o kladení 

venca dňa 7. mája pri pomníku v Košickej Novej Vsi. Mestská časť si taktiež pripomenula 

Deň matiek odovzdávaním karafiátov mamičkám pri kostole Sv. Ladislava. Denné centrum 

seniorov si taktiež pripomenulo tento sviatok vo svojich priestoroch. Predseda komisie 

informoval aj o pripravovanej akcii Deň detí. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti komisie pre Kultúru, školstvo, 

šport a mládež. 

Hlasovanie: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 
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8.  Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a podnikateľská 

 

Predseda komisie Ján Pažin predniesol správu zo dňa 19.5.2015, kde prerokovala zmenu 

účelu využitia sociálno-prevádzkovej budovy a budovy MÚ a rekonštrukciu Domu smútku. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U29: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti komisie finančnej, výstavby, 

dopravy a podnikateľská. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 

 

 

9. Prerokovanie žiadosti o finančnú a sociálnu výpomoc 

 

Predsedníčka komisie Bc. Michaela Spišiaková predniesla správu, v ktorej informovala 

o splnení všetkých podmienok zo strany žiadateľov. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U30: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje jednorazovú sociálnu výpomoc 

pre: 

 Eva Poradová, Poľná 1, 040 14 Košice vo výške 20,- € 

 Emília Gažovská, Agátová 33, 040 14 Košice vo výške 20,- € 

 Janette Wojčická, Herlianska 79, 040 14 Košice vo výške 40,- € 

 Mária Duždová, Herlianska 85, 040 14 Košice vo výške 40,- € 

 Blanka Pohlodková, Sv. Ladislava 62, 040 14 Košice vo výške 40,- € 

 

Hlasovanie: 

Za: 4      proti: 1    zdržali sa: 0 
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10.  Zavkladovanie kúpnych zmlúv na rozšírenie cintorína z roku 2009 

 

Na základe odporúčania JUDr. Romana Nižníka starosta informoval poslancov o potrebe 

zavkladovania kúpnych zmlúv z roku 2009. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U31: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje zavkladovanie na kataster 

podľa kúpnych zmlúv. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 

 

 

11.  Zavkladovanie kúpnych zmlúv na rozšírenie cintorína z roku 2009 

 

Na základe odporúčania JUDr. Romana Nižníka starosta informoval poslancov o potrebe 

zavkladovania kúpnych zmlúv z roku 2015. 

 

U31: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje zavkladovanie na kataster 

podľa kúpnych zmlúv 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5      proti: 0    zdržali sa: 0 

 

12.  Čerpanie rozpočtu k 31.3.2015 

 

Ekonóm MČ predložil čerpanie rozpočtu k 31.12.2015. Stanovisko predložila kontrolórka 

MČ. 

 

MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie správu ekonóma MČ Košice 

– Košická Nová Ves, Ing. Rastislava Mestera, o plnení rozpočtu k 31.3.2015. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 
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13.  Návrh 2. zmeny rozpočtu MČ na rok 2015 

 

Starosta MČ predložil poslancom návrh II. zmeny programového rozpočtu v roku 2015. 

Poslanci sa k návrhu vyjadrili. Na všetky dopyty bolo podané vysvetlenie ekonómom, resp. 

starostom. Stanovisko podala kontrolórka MČ. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

MiZ schvaľuje II. zmenu programového rozpočtu MČ Košická Nová Ves na rok 2015 

rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia §14 od. 2 písmeno a) zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu a použitie prostriedkov rezervného 

fondu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

 

14. Nominácia člena do Rady školy MŠ Poľná 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo nomináciu člena do Rady školy MŠ Poľná. Starosta 

navrhol PhDr. Máriu Balkovú. 

 

MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje nomináciu PhDr. Máriu Balkovú do 

Rady školy pri MŠ Poľná. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3   proti: 0  zdržali sa: 1   neprítomný: 1 
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15. Návrh dodatku k Smernici o hláseniach v miestnom rozhlase 

 

Starosta MČ predložil poslancom návrh dodatku k smernici o hlásenia v miestnom rozhlase 

na základe podnetov od obchodných spoločností na zverejnenie reklamných informácií. 

Poslanci k návrhu mali pripomienky a žiadali prepracovanie. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

MiZ neschvaľuje návrh dodatku k smernici o hláseniach v miestnom rozhlase. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

 

 

16. Návrh dodatku k prevádzkovému poriadku cintorína v MČ Košická Nová Ves 

 

Starosta MČ predložil poslancom návrh dodatku k prevádzkovému poriadku cintorína v MČ 

Košická Nová Ves. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

MiZ schvaľuje dodatok k prevádzkovému poriadku cintorína v MČ Košická Nová Ves 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 
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17. Návrh zmeny účelu využitia Sociálno-prevádzkovej budovy a budovy MÚ 

 

Starosta MČ Košická Nová Ves na základe diskusií a odporúčaní stavebnej komisie finančnej, 

výstavby, dopravy a podnikateľskej a na základe diskusií s denným centrom seniorov 

predniesol návrh zmeny účelu využitia budovy miestneho úradu a sociálno-prevádzkovej 

budovy.  

Poslanec Ján Pažin vyjadril rozhorčenie nad konečnou cenou sociálno-prevádzkovej budovy. 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

 

MiZ schvaľuje zmenu využitia budovy miestneho úradu na Sociálno-prevádzkovú budovu 

a zmenu využitia sociálno-prevádzkovej budovy na budovu miestneho úradu  

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

 

18. Rôzne 

 

Na základe zdokladovania vyúčtovania finančných prostriedkov od FK KNV starosta 

požiadal o možnosť čerpania finančných prostriedkov pre FK KNV na základe schváleného 

rozpočtu na rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 
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20. Záver 

 

Na záver starosta mestskej časti Košická Nová Ves Ing. Milan Lesňák poďakoval poslancom 

a prítomným občanom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

 

   

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

Overovatelia zápisnice:  

Ján Pažin   ....................... 

 

Bc. Michaela Spišiaková ....................... 


