Zápisnica
z 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce konaného dňa
30.05. 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 a stanovisko k záverečnému účtu MČ
4. Záverečný účet MČ za rok 2017
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2017
6. Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2018
7. Žiadosť Jána Šoltésa – uloženie elektrickej prípojky pre záhradu
8.Rozsah výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie
r. 2018 – 2022
9. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie
r. 2018 – 2022
10. Rôzne
K bodu č.1:
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,30 hod. Privítala Luciu
Gurbáľovú – mestskú poslankyňu za MČ Barca, Šebastovce, Poľov, prítomných poslancov.
Pred schválením programu sa dopĺňa bod č. 9A – úprava textácie cintorínskych poplatkov.
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 : Ing. Martin Kiszel, Anna Čižmárová
Návrhová komisia : Matyášová Ľubica a Mgr. Makajiová Miroslava
Tento bod bol po hlasovaní jednoznačne schválený.
K bodu č. 3 : ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme )
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obsahovala kontrolu pokladničnej hotovosti a pokladničných
operácií v pokladni MÚ. Ďalej stanovisko k záverečnému účtu MČ za rok 2017 a správu cintorína
a poplatky z prenájmu hrobových miest. Hlasovanie : 4 – za, vzatý na vedomie.
K bodu č.4: ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme )
Starostka predniesla správu k záverečnému účtu Mestskej časti Košice – Šebastovce za rok
2017. Po hlasovaní v počte 4 – za, bol záverečný účet schválený bez výhrad a prebytok
rozpočtového hospodárenia bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 557,13
EUR.
K bodu č.5 : ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme )
V tomto bode sa rokovalo o Správe nezávislého audítora a o dodatku ku Správe audítora
k účtovnej závierke o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou kde sa uvádza, že
účtovné informácie poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. 12. 2017
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po hlasovaní v počte 4 – za, jednohlasne vzaté na vedomie.
K bodu č. 6 : ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme )
I. úprava rozpočtu bola zverejnená na stránke mestskej časti 15 dní pred zasadnutím miestneho
zastupiteľstva. Poslanci návrh uznesenia a dôvodovú správu obdržali v písomnej podobe. Tento bod
bol schválený bez pripomienok v počte 4 – za.
K bodu č. 7 : ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme )
V tomto bode sa rokovalo o žiadosti Jána Šoltésa ohľadne uloženia elektrickej prípojky pre
záhradu. Miestne zastupiteľstvo schválilo žiadosť vyššie menovaného a poverilo starostku
MČ Košice – Šebastovce o uzatvorenie nájomnej zmluvy za 10 €/ročne.
Aj tento bod bol jednohlasne v počte štyri schválený.
K bodu č. 8:
V tomto bode podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa schvaľoval výkon funkcie starostu MČ Košice – Šebastovce v rozsahu jedna
t. z. v plnom rozsahu.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Šebastovce podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr 90 dní pred voľbami určuje rozsah
výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nové volebné obdobie.
Hlasovanie : 4 - za
K bodu č. 9:
V tomto bode podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určilo, že Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Šebastovce bude mať 5 ( päť) poslancov, ktorí
budú zvolení v jednom volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa ul. : Šebastovská, Repíková,
Rozmarínová, Ďatelinová, Podbeľová, Levanduľová, Papradia, Prasličková, Harmančeková,
Šalviová.
Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr 90 dní pred
voľbami do orgánov samosprávy obcí určuje počet poslancov v mestskej časti.
Hlasovanie : 4 - za
K bodu č. 9A :
Pred schválením programu sa doplnil bod č. 9A – úprava textácie cintorínskych poplatkov, a to
nasledovne :
a/ v ods. 1 sa mení v znení : „ prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie hrobky na dobu
10 rokov pre občana , ktorý žije alebo žil a má, alebo mal trvalý pobyt v MČ alebo je rodákom a jeho
príbuzný v I. rade : rodičia, deti, manžel, manželka nebohého“
b/ v ods. 2 sa dopĺňa v znení : „ prepožičanie a obnova hrobového miesta na zriadenie hrobky na
dobu 10 rokov pre občana , ktorý nemá a nemal trvalý pobyt v MČ alebo je príbuzným v II. rade :
brat, sestra, švagor, švagriná, starý otec, stará mama nebohého“
Hlasovanie : 4 – za
K bodu č. 10 :
V bode rôzne sa otvorila rozprava ohľadne „Dňa MČ“, ktorá sa uskutočnila dňa 19. mája
2018. Podrobne rozobrali program, krst knihy - „Šebastovce úryvky z dejín“, pričom
starostka poďakovala poslancom za pomoc pri príprave a samotnej akcii.
Ďalej sa vzala na vedomie informácia o pripravovanom MDD na deň 01. júna 2018.

Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Košice – Šebastovce, dňa 05. 06. 2018

Zapisovateľ: Balogová Eva
Overovatelia :
Ing. Martin Kiszel

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

Anna Čižmárová

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

