
                                           Zápisnica 

zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa 28.10. 2015 
 o 17.00 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia.  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.  Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 a úpravy v rámci rozpočtových opatrení. 
4.  Správa o činnosti  kontrolóra od posledného zastupiteľstva. 
5. Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov 
    a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Šebastovce 
6. Rôzne  

 
K bodu č.1: 
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 17,00 hod. 
Prítomní podľa prezenčnej listiny boli 5 poslanci a kontrolórka MČ 
K bodu č.2: 
Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená p. poslankyňa Anna Čižmárová. 
Overovatelia zápisnice : Monika Košťanská a Ing. Martin Kiszel 
Návrhová komisia : Ľubica Matyášová  a Miroslava Makajiová 
K bodu č.3: 
Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. 
K predloženému bodu neboli žiadne pripomienky.  
Poslanci zobrali na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 a schválili presun v položkách podľa 
predloženého návrhu. 
Tento bod  poslanci schválili a  na vedomie hlasovaním č.1. 

K bodu č.4: 
Správu  kontrolórky dostali poslanci v písomnej podobe. 
Otázku na kontrolórku mal poslanec Ing. Kiszel ohľadom uzavretej DOVP ( p. Balog) na základe ktorej sa 
vykonáva  zastupovanie účtovníčky počas dlhodobej nemoci. 
Tento bod zobrali poslanci na vedomie hlasovaním č.2. 

K bodu č.5: 
Tento bod zobrali poslanci na vedomie hlasovaním č.3. 

Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov    a poskytovania   
služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Šebastovce poslanci schválili bez pripomienok 
a pozmeňujúcich návrhov. 

K bodu č.6: 
V bode rôzne poďakovala starostka poslankyniam (p. Matyášovej,  Makajiovej, Čižmárovej a  Košťanskej                  
za pomoc pri natieraní plota na cintoríne a reprezentovaní MČ na oslavách 800. výročia písomnej zmienky o  Barci. 
Ďalej  v bode rôzne mal otázku p. poslanec Ing. Kiszel o možnosti hrať stolný tenis v sále na základe požiadavky od 
občanov. Odpovedala starostka MČ, že je dôležitý termín resp. deň preto že sála sa väčšinou prenajíma na svadobné 
a iné hostiny a jediný  možný deň je iba streda.  Stolný tenis je možné hrať ale v prvom rade by to malo byť pre 
dostatočný počet ľudí (nie 2-3), ale najdôležitejšie je kto bude zodpovedný za priestor počas  jeho využívania. Ten kto 
to bude preberie na seba zodpovednosť za priestor, čistotu, bezpečnosť .... voda, elektrika, uzamknutie  atď. Ďalej 
starostka ponúkla na hru miestnosť bývalej knižnice, ktorý je voľný a môžu ho užívať na tento účel kedykoľvek. 

Po tomto bode starostka ukončila rokovanie  o 18,00 hodine a požiadala členov komisie pre otváranie obálok 
výberového konania pre nájom priestorov bývalého bistra, aby sa zúčastnili pri ich otváraní. 
 
Zapisovateľ: Anna Čižmárová 
Overovatelia : 
 
 Monika Košťanská  ................................... 
 
 Ing. Martin Kiszel    ................................... 


