Uznesenia
prijaté na XXV. rokovaní MZ MČ Košice - Západ konanom dňa 20.03.2014 v zasadacej
miestnosti MZ, 2. posch. MÚ MČ Košice - Západ Triede SNP č.39, Košice
so začiatkom o 15.00 hod.

č.uz.

Obsah

248.

Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca, správa mandátovej komisie

249.

Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca, vyhlásenie nastúpenia

250.

Personálne otázky - komisia komunálneho rozvoja

251.

Nájomná zmluva k stavbe „Obytný súbor Grot IV, Košice"

2

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 248 - 20/03 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ

berie na vedomie
1. zánik mandátu poslankyne Ing. Martiny Dutkovej, PhD., v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) a f)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Správu mandátovej komisie o overení mandátu náhradníka - kandidáta MVDr. Zdenka
Liptáka na uvoľnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ vo volebnom
obvode č. 3 MČ Košice - Západ v zmysle§ 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Overili:
Eva Trávniková
Ing. Peter Turák
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V Košiciach, 21.03. 2014
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Prednosta MÚ: Ing. R. Dlhý ~
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 249 - 20/03 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
podľa§ 25 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a f) zák. SNR 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a§ 51 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie
zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca miestneho zastupiteľstva MVDr. Zdenka Liptáka
vyhlasuje
nastúpenie náhradníka MVDr. Zdenka Liptáka na uprázdnený poslanecký mandát vo volebnom
obvode č. 3 po poslankyni Ing. Martine Dutkovej, PhD.
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 250 - 20/03 - 2014

Miestne zastupiteľstvo Mestskej

časti

Košice - Západ

volí
v súlade s ust. §15 zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení, v spojitosti s §3 ods. 17
Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Západ na návrh predsedu komisie komunálneho rozvoja za jej
člena poslanca MVDr. Zdenka Liptáka
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 251- 20/03 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
schvaľuje

v súlade s ust. § 9 ods.2 a § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v jeho
platnom znení uzavretie nájomnej zmluvy na parcelu č.4770/11,k.ú.Terasa výmera 214 metrov
štvorcových, určenej geometrickým plánom č.16/2013 /príloha č.1/ k stavbe „Obytný súbor Grot IV,
Košice - komunikácia M07 časť Al pre firmu P.A.F. Invest s. r. o Košice v súlade s ust.§9 ods.2 a § 9a
ods. 9 písm. c/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za 1.- €za celú výmeru za
rok z nižšie uvedených dôvodov hodných osobitného zreteľa:
- dielo bude slúžiť širokej verejnosti a bude verejne prístupné
- dielo bude po skolaudovaní bezodplatne odovzdané do vlastníctva MČ Košice - Západ
žiada
starostu MČ Košice - Západ, aby pred uzatvorením nájomnej zmluvy na vyššie vedenú parcelu
č.4770/11 dohodol so žiadateľom zmluvnú pokutu pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich z
Dohody o spoločnom postupe pri pokračovaní investičného procesu dokončenia výstavby OS GROT IV
Košice zo dňa 11.5. 2011
žiada
starostu MČ Košice - Západ predložiť plán dokončenia výstavby pozemnej komunikácie vetvy B
s prihliadnutím na časové hľadisko realizácie a dokončenia vetvy B v termíne najbližšieho rokovania
miestneho zastupiteľstva
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