
Z á p i s n i c a 

z 17. zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce konaného dňa  

21.09. 2022 o 16.00 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. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2021 

5. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu  

    komunikácie (Rozmarínová ul.  ) a chodníka (Repíková ul.) 

6. Zámena pozemkov katastrálnych území Šebastovce vo vlastníctve  

    MČ – Prasličková ul. bez finančného vyrovnania 

7. Rôzne 

 

K bodu č.1: 

Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,00 hod. Privítala prítomných 

poslancov. Prítomní podľa prezenčnej listiny, uznášania schopní v počte - 4. Bod programu bol 

jednohlasne  schválený.  

 

K bodu č.2 : 

Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená Eva Balogová. 

Overovatelia zápisnice : PhDr.Lucia Sedláková, Marianna Kováčová 

Návrhová komisia : Ing. Marek Kozák, Mgr. Miroslava Makajiová 

Tento bod bol po hlasovaní jednoznačne schválený.  

 

 

K bodu 3: ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme ) 

Hlasovanie  : 4 – za, vzatý na vedomie. 

 

 

K bodu č. 4 : ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme )  

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2021 

jednoznačne vzatý na vedomie v počte – 4. 

 

 

K bodu 5:  

V tomto bode miestne zastupiteľstvo schvaľovalo použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na opravu komunikácie (Rozmarínová ul.  ) a chodníka (Repíková ul.) 

 

Hlasovanie : 4 – za, schválený bod č. 5.   

 

 

 

 



K bodu 6: ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme ) 

V bode 6./ miestne zastupiteľstvo rokovalo o žiadosti Petra Ruščáka , ktorú podal na miestny úrad dňa 

16. 9. 2022. Vlastník parcely číslo 594/3 požiadal MČ o zámenu pozemku. Ide o parcelu, ktorá pri 

novom mapovaní bola zistená ako parcela zasahujúca do záhrady p. Ruščáka, ktorú  doteraz užíval bez 

zmluvného vzťahu. Zámena pozemkov je výhodná pre obe strany. Po zámene bude MČ  môcť riešiť 

opravu  časti komunikácie  a vjazd  a výjazd na hlavnú cestu 1/17.  

Aj tento bod bol jednohlasne schválený v počte 4. 

 

 

Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

Košice – Šebastovce, dňa 26. 09. 2022 

 

 

Zapisovateľ:  Balogová Eva 

 

Overovatelia :     

Marianna Kováčová      ............................................... 

 

PhDr. Lucia Sedláková     ............................................... 
 


