
Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce konaného dňa  

13. 10. 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. II. úprava rozpočtu MČ Košice – Šebastovce na rok 2022 

4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 – v prevádzkovom poriadku o rozdelení  

    pohrebiska a spôsobe ukladania ľudských pozostatkov pre pohrebisko na území  

    MČ Košice - Šebastovce 

5. 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 - 5. Bod programu bol 

jednohlasne  schválený.  

K bodu č.2 : 

Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená Eva Balogová. 

Overovatelia zápisnice : Ing. Marek Kozák, Mgr. Miroslava Makajiová 

Návrhová komisia : PhDr. Lucia, Sedláková, Marianna Kováčová, Mgr. Zuzana Olexová 

Tento bod bol po hlasovaní jednoznačne schválený.  

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

Starostka Mestskej časti Košice – Šebastovce predniesla II. úpravu rozpočtu z dôvodu zmien za 

obdobie II. polroka 2022, s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Hlasovanie  : 5 – za, schválené 

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

V tomto bode sa schvaľoval návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 , ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 

mestskej časti 15 dní. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Šebastovce sa uznieslo na tomto dodatku 

VZN v prevádzkovom poriadku o rozdelení pohrebiska a spôsobe ukladania ľudských pozostatkov pre 

pohrebisko na území MČ Košice – Šebastovce.  

 

 

Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

Košice – Šebastovce, dňa 17. 10. 2022 

 

 

Zapisovateľ:  Balogová Eva 

 

Overovatelia :     

Ing. Marek Kozák    .........................................................  

 

 

Mgr. Miroslava Makajiová   .......................................................... 

 



     
 


