Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
___________________________________________________________________________

Uznesenia
prijaté na mimoriadnom rokovaní MZ MČ Košice – Západ konaného dňa 13.03.2007 v obradnej sieni
MÚ MČ Košice – Západ, Tr.SNP č.39, 040 11 Košice so začiatkom o 15.00 hod.
__________________________________________________________________________________
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 23 – 13/03 – 2007
MZ MČ Košice – Západ
A) ruší
uznesenie MZ č.401-24/10-2006 a uznesenie MZ č.402-21/11-2006 o predaji nehnuteľného
majetku – pozemkov a budov vo vlastníctve MČ Košice – Západ umiestnených na parcele č.12
B) schvaľuje
1. odpredaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 12911 nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Košice – Terasa vlastnícky patriacich Mestskej časti Košice – Západ podľa textu:
Nehnuteľnosť

Lokalita

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok
Pozemok
Pozemok
Pozemok

asanačné pásmo
asanačné pásmo
asanačné pásmo
asanačné pásmo

Pozemok
Pozemok
Pozemok

asanačné pásmo
asanačné pásmo
asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok
Pozemok

asanačné pásmo
asanačné pásmo

Pozemok
Pozemok

asanačné pásmo
asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Pozemok
Pozemok

asanačné pásmo
asanačné pásmo

Pozemok

asanačné pásmo

Číslo parcely
2354/0/0
2355/1/0
2350/0/0
2351/0/0
2348/0/0
2349/0/0
2345/0/0
2347/0/0

Výmera
(m2)
158
435
203
197
345
442
120
204

2346/0/0
2343/0/0
2344/0/0
2338/0/0
2339/0/0
1915
1965
2107
2158/2
2158/1
2161
2162
2166/1
2166/2
2174
2175
2180
2181
2182
2183
2219
2279
2280
2281
2284/1
2284/2
2285
2286
2291
2306
2307

60
224
160
275
108
191
511
312
67
240
337
332
319
150
122
142
160
122
114
168
271
158
119
260
194
138
160
165
154
187
152

Výmera
spolu (m2)
593,00
400,00
787,00
324,00
60,00
384,00
383,00
191,00
511,00
312,00
307,00
337,00
332,00
469,00
264,00
282,00
282,00
271,00
277,00
260,00
332,00
325,00
154,00
339,00
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Pozemok
SPOLU

2317
2318

asanačné pásmo

Nehnuteľnosť

Lokalita

Ulica

264
267

531,00
8 707,00

Or.
číslo

Číslo parcely

Súpisné
číslo

Budova

asanačné pásmo

Ungárova

42

2107

647

Budova

asanačné pásmo

Robotnícka

39

2161

722

Budova

asanačné pásmo

Robotnícka

41

2162

723

Budova

asanačné pásmo

Zvončeková

4

2318

759

Budova

asanačné pásmo

Zvončeková

7

2349

7064

2. odpredaj uvedených pozemkov a budov v súčinnosti s Mestom Košice formou verejnej
obchodnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bude Mesto Košice s nasledujúcimi podmienkami:
a) minimálna cena za predaj pozemkov bude zhodná s cenou, ktorú určí za svoje pozemky
Mesto Košice, minimálne však bude predstavovať sumu 2500,- Sk/m²
b) cena budov bude vo výške súdnoznaleckých posudkov
c) nový vlastník nehnuteľnosti zostávajúce pozemky nachádzajúce sa v Obvodovom centre
Terasa vysporiada na vlastné náklady tak, aby využil uvedený blok ako celok v zmysle
schválenej projektovej dokumentácie a schváleného regulačného plánu.
(Hlasovanie

za: 21

proti: 0

zdržali sa: 0)

Overili:
Ing. Ladislav Bruňák

dňa: 20.03.2007

Katarína Metzgerová

dňa: 20.03.2007

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

16.03.2007
J.Butkovičová

19.03.2007
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__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 24 – 13/03 – 2007
MZ MČ Košice – Západ
schvaľuje
zmeny a doplnky „Poriadku odmeňovania poslancov a členov orgánov samosprávy MČ Košice –
Západ“ nasledovne:
1. pôvodné znenie „Časť I. – Úvodné ustanovenia“ – bez zmien
2. „Časť II.- Odmeňovanie poslancov a členov orgánov samosprávy“
• v §2 – Výška odmeny, ods.a), b), c) – pôvodný text sa ruší a nahrádza textom:
Za výkon verejnej funkcie poslanca podľa §18 ods.3 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov, sa za každý kalendárny rok poskytuje odmena vo výške
maximálne 10 – násobku minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom (zákon NR SR
č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde) nasledovne:
a) poslancovi MZ – za prácu v MZ, v komisii MZ, za prácu medzi voličmi a pod.
vo výške:
5500,- Sk mesačne
b) poslancovi – členovi MR - za prácu v MR
vo výške:
500,- Sk mesačne
c) poslancovi – predsedovi komisie MZ - za prípravu, riadenie a organizáciu jej činnosti
vo výške:
500,- Sk mesačne
d) pôvodný text ods. „d“ sa ruší a nahrádza textom:
neposlancovi – členovi komisie MZ – za prácu v komisii MZ
vo výške:
450,- Sk mesačne
e) pôvodný text sa nahrádza textom:
zamestnancovi miestneho úradu – tajomníkovi komisie MZ – za prípravu a organizáciu jej
činnosti
vo výške:
450,- Sk mesačne
f) poslancovi – za výkon funkcie sobášiaceho – odmena
vo výške: 300,- Sk za sobášny deň
• v §3 ods. 3 písm. a), bod č.2 sa mení takto:
odmena uvedená v §2 písm. b) až e) sa v danom mesiaci neposkytne.
• v §3 ods. 6 sa ruší
• v §3 ods. 7 sa ruší
• v §3 pôvodný ods. 8 bude prečíslovaný na ods. 6 a zmenený takto:
odmeny uvedené v §2 písm. a) až e) za podmienok stanovených v §3, bod č.1 až 3 sa
vyplácajú vo výplatných termínoch platných pre MČ spôsobom obvyklým.
Ostatné ustanovenia „Poriadku odmeňovania poslancov a členov orgánov samosprávy MČ Košice –
Západ“ ostávajú zachované, s výnimkou odmeňovania osôb pôsobiacich pri občianskych obradoch
a slávnostiach. Podmienky pre odmeňovanie osôb pôsobiacich pri občianskych obradoch
a slávnostiach sú spracované v samostatnom predpise:

Doplnok č.3
Poriadku odmeňovania poslancov a členov orgánov samosprávy
Mestskej časti Košice – Západ
o odmeňovaní osôb pôsobiacich pri občianskych obradoch a slávnostiach a o príspevku na úhradu
zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1.) Tento poriadok odmeňovania upravuje podmienky odmeňovania osôb pôsobiacich pri
občianskych obradoch a slávnostiach a poskytovanie príspevku sobášiacim na úhradu zvýšených
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, vzhľadom na to, že toto nie je upravené zákonom.
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2.) Poriadok odmeňovania sa vzťahuje na :
• starostu a sobášiacich poslancov.
Článok 2.
Príspevok sobášiacim na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku
1.) Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre sobášiacich je
5000,- Sk na 1 rok a vypláca sa k 30.11. kalendárneho roka.
2.) Na príspevok vzniká sobášiacemu nárok, ak v kalendárnom roku vykoná najmenej 12 sobášnych
obradov.
Článok 3.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.) Odmeny za vykonanú prácu sú splatné vo výplatných termínoch platných pre MČ spôsobom
obvyklým.
2.) Odpracovaný čas a počet vykonaných sobášnych obradov je evidovaný v evidencii dochádzky na
obrady a slávnosti, s uvedením počtu uskutočnených obradov a odpracovaných hodín.
3.) Tento odmeňovací poriadok bol schválený uznesením MZ MČ Košice – Západ č. ..........................
zo dňa ................................. s účinnosťou od 01.04.2007.
V Košiciach, dňa: .................................
PhDr. Pavol Mutafov
starosta MČ
(Hlasovanie

za: 19

proti: 1

zdržali sa: 2)

Overili:
Ing. Ladislav Bruňák

dňa: 20.03.2007

Katarína Metzgerová

dňa: 20.03.2007

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

16.03.2007
J.Butkovičová

19.03.2007
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Uznesenie MZ č. 25 – 13/03 – 2007
MZ MČ Košice – Západ
a) schvaľuje
rozpočet MČ Košice – Západ na roky 2007 – 2010 v predloženom znení s nasledovnými
zmenami:
1. vo výdavkovej časti – bežné výdavky rozpočtu bodu „1. Správa MČ, prevádzka budovy MÚ“,
v položke 2) Zamestnanci MÚ, režijné náklady MÚ
znižuje o čiastku:
náhrady cestovných výdavkov
- 60.000,- Sk
prenájom dopravných prostriedkov/leasing
- 220.000,- Sk
2. vo výdavkovej časti - kapitálové výdavky rozpočtu bodu „1. Správa MČ, prevádzka budovy
MÚ“, v položke 2) Zamestnanci MÚ, režijné náklady MÚ
znižuje o čiastku:
výpočtová technika
- 200.000,- Sk
3. vo výdavkovej časti – bežné výdavky rozpočtu bodu „5. Program kultúra“, v položke 3)
Zamestnanci MÚ
znižuje o čiastku
- 100.000,- Sk
4. vo výdavkovej časti – bežné výdavky rozpočtu bodu „6. Program vzťahy s verejnosťou“,
v položke 6) Medzinárodné vzťahy
znižuje o čiastku
- 100.000,- Sk
5. vo výdavkovej časti – bežné výdavky rozpočtu bodu „8. Životné prostredie a druhotné
suroviny“, v položke 1) Deratizácia, čistenie a zimná údržba, uličné tabule, doplnkový
mobiliár
znižuje o čiastku
- 200.000,- Sk
6. vo výdavkovej časti – kapitálové výdavky rozpočtu bodu „9. Budovanie a rozvoj
infraštruktúry“, v položke 7) Rekonštrukcia spevnených plôch – parter pred OC Luník I,
parter pred OC Luník II
znižuje o čiastku
- 170.000,- Sk
7. vo výdavkovej časti – kapitálové výdavky rozpočtu bodu „12. Správa majetku“, v položke 2)
Vypracovanie PD
znižuje o čiastku
- 100.000,- Sk
8. vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje:
• o 60.000,- Sk
- program 1. Správa MČ, prevádzka budovy MÚ, v položke 1) Volení
predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór – položka školenia
• o 100.000,- Sk
- program 2. Sociálna starostlivosť, položka 5) Materské centrum
• o 100.000,- Sk
- program 4. Mládež a šport, položka 1) Telovýchova a šport
• o 470.000,- Sk
- program 9. Budovanie a rozvoj infraštruktúry, položka
7) Rekonštrukcia spevnených plôch – parterov MČ / Rekonštrukcia
resp. úprava verejného priestranstva – kapitálový výdavok
• o 420.000,- Sk
- program 11. Dotačný program
• o 100.000,- Sk
- v položke na údržbu automobilu
9. príjmy MČ sa znižujú v položke odpredaj motorového vozidla o
10. prevod z rezervného fondu sa zvyšuje

- 80.000,- Sk
o 180.000,- Sk
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b) určuje
v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tieto kompetencie pri výkone
rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka 2007:
1. Starosta MČ Košice – Západ je oprávnený:
a) v odôvodnených prípadoch uskutočniť presuny vo výdavkoch rozpočtu. Za odôvodnené
prípady sa považuje likvidácia škôd, spôsobená živelnými pohromami, alebo inou
mimoriadnou udalosťou (haváriou, snehovou kalamitou, povodňami)
b) zmeniť rozpočet vo výške účelovo poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.
2. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ je oprávnené:
Uskutočniť zmeny v príjmoch a výdavkoch rozpočtu schválením na zasadnutí MZ MČ Košice
- Západ.
3. O uskutočnených zmenách rozpočtu podľa bodu 1) starosta MČ informuje neodkladne na
najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Západ.
4. Spôsob prerozdelenia vyčlenených finančných prostriedkov pre Dotačný program MČ Košice
– Západ na rok 2007 nasledovne:
• dotácie poskytované podľa čl.3, ods.3 platného VZN schváleného Miestnym
zastupiteľstvom MČ Košice – Západ dňa 22.02.2005, uznesenie MZ č.21-22/2-2005:
a) v max. výške 50.000,- Sk/rok – pre starostu MČ Košice - Západ
b) ostatné finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu MČ Košice – Západ na rok 2007
podliehajú schváleniu MZ MČ Košice – Západ.
(Hlasovanie

za: 20

proti: 1

zdržali sa: 1)

Overili:
Ing. Ladislav Bruňák

dňa: 20.03.2007

Katarína Metzgerová

dňa: 20.03.2007

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

16.03.2007
J.Butkovičová

19.03.2007

