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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 24.9. 2013

Prehľad
plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ za obdobie do
24.9. 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Na rokovaní MiZ MČ Košice – Západ konanom dňa 25.6. 2013 poslanci odsúhlasili
uznesenia evidované v zozname uznesení miestneho zastupiteľstva pod č. 189 – 209 a na
rokovaní konanom dňa 16.7. 2013 poslanci miestneho zastupiteľstva odsúhlasili uznesenia
evidované v zozname uznesení pod č. 210 - 214.
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
B. NESPLNENÉ ÚLOHY
C. ÚLOHY V ŠTÁDIU RIEŠENIA
Číslo
Obsah uznesenia
uznesenia
49 – 14/06 - 2011

195 - 25/06 - 2013

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
prijíma opatrenia na nápravu
nedostatkov:
- aby sa na MÚ MČ Košice Západ uplatňovala aj priebežná
finančná kontrola
- aby nariadil starosta mimoriadnu
inventarizáciu pohľadávok MČ
Košice - Západ na účtoch č. 318 a
č.321 ku dňu 30.9.2013, ako aj
vzájomné odsúhlasenie

Stanovený termín
splnenia úlohy/
Nositeľ úlohy
neurčený/starosta

Stav plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z
uznesenia

v zmysle
uznesenia/starosta

V odôvodnených prípadoch v zmysle §10 zákona
č.502/2001 Z.z. starosta vydá pokyn na realizáciu
priebežnej finančnej kontroly.
Mimoriadna inventarizácia pohľadávok, písomná
správa o stave daňových pohľadávok bude
realizovaná resp. spracovaná v zmysle stanovených
termínov.
Rokovanie škodovej komisie, uplatňovanie náhrady
škôd sa riadi príslušnými internými resp. všeobecne
záväznými predpismi.

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.

pohľadávok a záväzkov
- aby zabezpečil riadne a včasné
uplatňovanie majetkových práv
MČ Košice - Západ a na
zasadnutie MZ MČ Košice Západ v poslednom štvrťroku
2013 predložil písomnú správu o
stave daňových nedoplatkov a
splatných pohľadávok MČ Košice
- Západ ku dňu 30.9.2013 v
členení: druh a výška
nedoplatku/pohľadávky, úkon na
vymoženie vykonaný od 1.1.2013
a v prípadoch, kde to umožňujú
osobitné predpisy aj označenie
dlžníka
- prerokovať každú premlčanú
pohľadávku v škodovej komisii
- náhradu škody voči
zodpovedným osobám, a to aj ak
ide o bývalých zamestnancov,
zásadne v plnej výške a k zníženiu
požadovanej náhrady škody
pristúpiť iba v osobitnom
odôvodnenom prípade
D. POZASTAVENÝ VÝKON UZNESENIA
V Košiciach dňa 11.9. 2013
Vypracoval: Ing. Richard Dlhý

