Zápisnica
z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce konaného dňa
15.02. 2018 o 16,30 hod. v zasadačke miestneho úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
5. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
6. Nájomná zmluva na pozemok – Jana Hertelý
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018
8. Informácia – „Deň Mestskej časti Košice - Šebastovce
9. Návrh na verejné ocenenie – „Cena MČ“
10. Rôzne

K bodu č.1:
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny, uznášania schopní v počte – štyri. Program schválený.
K bodu č.2 :
Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená Eva Balogová.
Overovatelia zápisnice : Košťanská Monika, Anna Čižmárová
Návrhová komisia : Matyášová Ľubica a Mgr. Makajiová Miroslava
Tento bod bol po hlasovaní jednoznačne schválený.
K bodu č.3 :
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obsahovala stanovisko k rozpočtu na roky 2018 – 2020, 2017 2015. Hlasovanie : 4 – za, vzatý na vedomie.
K bodu č. 4 :
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 obsahoval podrobný prehľad
o rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch. Tento bod bol vzatý na vedomie bez pripomienok v počte 4
– za.
K bodu č. 5 :
V tomto bode sa rokovalo o rozpočte MČ na roky 2018 – 2020, 2017 – 2015. A taktiež o použití
finančných prostriedkov z transferu Mesta Košice.
Schválené a vzaté na vedomie bez pripomienok v počte 4 – za.
K bodu č. 6 :
Miz schválilo nájomnú zmluvu na pozemok – Jana Hertelý. Prenajímateľom je MČ, ktorá je
vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 255/3 o výmere 880 m² - orná pôda, zapísanej
na LV 750 kat. územia Šebastovce a parcely registra „C“ 259/13 o výmere 93 m² - orná pôda
zapísanej na LV 953.

Predmetom nájmu je vstup nájomcovi na pozemok pešo, motorovým vozidlom a za účelom
pripojenia stavby RD na inžinierske siete (prípojky elektr. vedenia, verejného vodovodu
a kanalizácie z Ďatelinovej ulice. )
Cena za prenájom je stanovená vo výške 10,00 € za rok, pričom nájomné je splatné v jednej
splátke najneskôr do 15. 12. bežného roka.
Aj tento bod bol jednohlasne schválený v počte 4.

K bodu č. 7 :
V tomto bode sa rokovalo o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018.
Schválené – v počte 4.
K bodu č. 8 :
V tomto bode bola rozprava k príprave Dňa MČ Košice – Šebastovce k 770. výročiu prvej
písomnej zmienky našej obce.
Vzaté na vedomie – v počte 4.
K bodu č. 9 :
Na ocenenie – „Cenou Mestskej časti Košice Šebastovce in memoriam Margita Sedláková.
Schválené v počte – 4.

Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Košice – Šebastovce, dňa 19. 02. 2018

Zapisovateľ: Balogová Eva
Overovatelia :
Košťanská Monika
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Anna Čižmárová

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

