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Dôvod predloženia

V zmysle Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice - Západ

II. návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
berie na vedomie Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice –
Západ za obdobie do 25.6. 2013

Prehľad
plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ za obdobie do
25.6. 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Na rokovaní MiZ MČ Košice – Západ konanom dňa 26.2. 2013 poslanci odsúhlasili
uznesenia evidované v zozname uznesení miestneho zastupiteľstva pod č. 170 – 185 a na
rokovaní konanom dňa 16.4. 2013 poslanci miestneho zastupiteľstva odsúhlasili uznesenia
evidované v zozname uznesení pod č. 186 - 188.
Podrobnejšie o stave plnenia uznesení v nasledujúcej tabuľke (vyhodnocujeme len úlohy
vyplývajúce z uznesenia s časťou ukladá resp. žiada, ostatné úlohy vzhľadom na znenie
uznesenia sú vyhodnotené ako splnené). Úlohy uložené miestnej kontrolórke sú predmetom
samostatného bodu rokovania MiZ.
A. SPLNENÉ ÚLOHY
B. NESPLNENÉ ÚLOHY
C. ÚLOHY V ŠTÁDIU RIEŠENIA
D. POZASTAVENÝ VÝKON UZNESENIA

A. SPLNENÉ ÚLOHY
Číslo
Obsah uznesenia
uznesenia
165 - 11/12- 2012

180 - 26/02- 2013

186 - 16/04 - 2013

Stanovený termín
splnenia úlohy/
Nositeľ úlohy
prizýva na základe §24 zákona NR neurčený/neurčený
č.502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov, na vykonanie kontroly
plnenia rozpočtu príjmov Mestskej
časti Košice - Západ, schváleného
na rok 2012, JUDr. Miroslava
Štrkolca, za účelom odborného
právneho posúdenia zámeru MČ
Košice - Západ, postúpiť agendu
vymáhania daňových nedoplatkov
Mestu Košice, ako bol uvedený
zámer oznámený pri kontrole
vymáhania pohľadávok Mestskou
časťou Košice - Západ. Zároveň
udeľuje súhlas na uzatvorenie
dohody o účasti prizvanej osoby a
na úhradu nákladov, ktoré vzniknú
v súvislosti s touto kontrolou, z
rozpočtu Mestskej časti Košice Západ
žiada starostu mestskej časti
Košice - Západ prijať opatrenia
voči výhradám, ktoré odzneli v
správe kontrolórky MČ Košice Západ voči záverečnému účtu MČ
Košice - Západ za rok 2011
žiada starostu mestskej časti v

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z
uznesenia
Posudok vypracovaný JUDr. M. Štrkolcom je
súčasťou dokumentácie kontroly plnenia rozpočtu
príjmov Mestskej časti Košice - Západ schváleného
na rok 2012.

Opatrenia boli prijaté a sú súčasťou dokumentácie
príslušných kontrol.

V zmysle záverov správy miestnej kontrolórky boli

súlade so závermi správy miestnej
kontrolórky predložiť na najbližšie
rokovanie MZ návrh opatrení
vyplývajúcich z nesprávneho
nakladania
s
finančnými
prostriedkami

opatrenia prijaté a sú súčasťou dokumentácie z
kontroly. Jedným z opatrení bola aj aktualizácia
príslušnej smernice, ktorá je predložená na
rokovanie miestneho zastupiteľstva

B. NESPLNENÉ ÚLOHY
C. ÚLOHY V ŠTÁDIU RIEŠENIA
Číslo
Obsah uznesenia
uznesenia
49 – 14/06 - 2011

1. iniciovať združenie finančných
prostriedkov za účelom
realizácie projektov
(rekonštrukcia rondela,
spoločný prístrešok pre
kontajnery, rekonštrukcia
existujúceho parkoviska)
v spoločnom ekumenickom
a zdravotníckom území na
Toryskej ulici
2. predložiť návrh spôsobu
financovania predmetnej
stavby za účasti MČ Košice –
Západ a subjektov pôsobiacich
v danom území

D. POZASTAVENÝ VÝKON UZNESENIA
V Košiciach dňa 12.6. 2013
Vypracoval: Ing. Richard Dlhý

Stanovený termín
splnenia úlohy/
Nositeľ úlohy
neurčený/starosta

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z
uznesenia
Mestskej časti bol v auguste 2012 doručený projekt.
Po vzájomných rokovaniach bolo dohodnuté, že
financovanie bude zabezpečené zo strany mestskej
časti a mesta v pomere 50:50 v budúcom roku.
V súčasnosti prebieha spracovanie podkladov
nevyhnutných pre začatie stavebného konania.

