Zápisnica
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa 5.3. 2015
o 16.00 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na 1. Úpravu rozpočtu MČ
3/1. Prevod nehnuteľnosti
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny boli všetci poslanci a kontrolórka MČ.
K bodu č.2:
Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená p. poslankyňa Mirosla Makajiová
Overovatelia zápisnice : p. Ing. Kiszel Martin, Čižmárová Anna
Návrhová komisia : Ľ. Matyášová a M. Košťanská
Pred schválením programu bol navrhnutý jeden doplňujúci bod starostkou MČ číslo 3/1.
Potom bol program rokovania schválený jednohlasne. Hlasovanie číslo 1.
K bodu č.3:
Starostka MČ uviedla bod programu v ktorom oboznámila poslancov s materiálom tak, ako to bolo uvedené
v dôvodovej správe.
Uznesením č. 16 schválený rozpočet mesta Košice, v ktorom boli v programe 7,
podprogram 6 Mestské časti - schválené účelové finančné prostriedky pre MČ vo výške 10 000 €.
Uvedené finančné prostriedky budú v súlade s uznesením MZ prerozdelené na základe žiadosti
mestských častí s uvedením účelu ich použitia po akceptácii primátorom mesta Košice. Mesto
požiadalo mestskú časť listom číslo A/2015/09109 dňa 18.2.2015 o predloženie žiadosti
o poskytnutie uvedených účelových prostriedkov. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť účel
využitia finančných prostriedkov, aby sa následne mohli čerpať na základe predložených dokladov.
Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť položku rozpočtu granty a transfery.
Využitie finančných prostriedkov účelového transferu z rozpočtu mesta Košice vo výške 10. 000 €
schválilo zastupiteľstvo bez pripomienok a ďalších pozmeňujúcich návrhov na údržbu, opravu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov, dokončenie exteriéru a fasády na budove domu
smútku, a prípravu projektovej dokumentácie. Po doručení akceptácie od MK sa výška použitia
finančných prostriedkov určí podľa jednotlivých účelov. Hlasovanie číslo 2.
K bodu č.3/1:
Predkladateľom materiálu k tomu to bodu bola starostka Monika Puzderová.
Pri riešení lokality „Kríže „ došlo k prerozdeleniu parciel vlastníkov, ktorí sa dohodli, že časť parcely bude určená
na budúcu komunikáciu. Nakoľko je potrebné uzatvoriť zmluvu kúpe nehnuteľnosti, bol tento materiál predložený
na základe už zapísaného GP a prerozdelenia parciel. Miestne zastupiteľstvo schválilo odkúpenie jednotlivých
podielov od spoluvlastníkov za 1€. Uznesenie bolo schválené jednohlasne. Hlasovanie číslo 3.
K bodu č.4:
Starostka uviedla pripomienky k jednotlivým komisiám, k ich plánom práce a k termínom, ktoré je potrebné
zosúladiť tak, aby boli materiály spracované v termínoch a včas.
Komisie sa budú pravidelne stretávať, tak ako si určili v plánoch práce, v prípade potreby aj viac krát.
Komisia kultúry a športu sa zíde 17.3.2015 o 16,00 hodine aby sa dohodol podrobný program a príprava najbližšie
pripravovaných akcií. K tomu to bodu nebol podaný žiadny návrh uznesení.
K bodu č.5:
Starostka poďakovala poslancom za účasť a rokovanie ukončila o 17,00 hodine.
Zapisovateľ: Miroslava Makajiová
Overovatelia : Anna Čižmárová, Ing. Martin Kiszel

