Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
___________________________________________________________________________

Uznesenia
prijaté na VIII. rokovaní MZ MČ Košice – Západ konaného dňa 26.02.2008
v zasadacej miestnosti MR MČ Košice – Západ, Tr.SNP č.39, Košice so začiatkom o 15.00 hod.
__________________________________________________________________________________
Č.uzn.
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123.

Schválenie finančného krytia priority č.4 PHaSR MČ Košice – Západ na r.2008

124.

Zverejnenie stratégie spolupráce MČ Košice – Západ s mimovládnymi organizáciami
na web stránke MČ Košice – Západ

125.

Schválenie sobášiaceho poslanca MZ MČ Košice – Západ
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 121 - 26/02 – 2008
MZ MČ Košice – Západ
berie na vedomie
správu o činnosti stanice MsP – Západ na území MČ Košice – Západ za obdobie od 01.12.2007 do
31.01.2008.
(Hlasovanie

za: 22

proti: 0

zdržali sa: 0)

Overili:
Ing. Slavomír Baník

dňa: 03.03.2008

MUDr. Radovan Molčan

dňa: 04.03.2008

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

29.02.2008
J.Butkovičová

07.03.2008
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 122 - 26/02 – 2008
MZ MČ Košice – Západ
a) schvaľuje
navrhnuté priority PHaSR MČ Košice – Západ na r.2008 s týmito zmenami a doplnkami:
Projekt č.1
Názov projektu sa mení takto:
Zmena využitia lokality pri CVČ Popradská 86 pre účely vybudovania skateboardovej
a Aquaparku

dráhy

Projekt č.2
Názov projektu sa mení takto:
Spoluúčasť MČ na výstavbe hokejbalového areálu Trebišovská ul. s možnosťou využitia aj na ľadovú
plochu
Finančné krytie – zmena znenia:

zahrnúť v návrhu na rozpočet pre rok 2008 vo výške 500 tis. Sk

Projekt č.3
V popise sa slovo „neziskovými“ nahrádza slovom „mimovládnymi“.
Zodpovedné oddelenie:
za BaS sa dopĺňa Správne
Projekt č.5
Názov projektu sa mení takto:
Realizácia bezbariérového riešenia v Átrium klube
Finančné krytie – zmena znenia:

zahrnúť v návrhu na rozpočet pre rok 2008 vo výške 100 tis. Sk

Projekt č.6
Zodpovedné oddelenie:
Finančné krytie – zmena znenia:

za BaS sa dopĺňa SM
zahrnúť v návrhu na rozpočet pre rok 2008 vo výške 150 tis. Sk

Projekt č.8
Termín v písm. 3b) sa mení na:

06/2008.

Projekt č.11
Názov projektu sa mení takto:
Prípravné a organizačné práce pre vybudovanie parkovísk na ul. Považská a Inžinierska
Posledná veta popisu sa mení takto:
Financovanie realizácie výstavby je potrebné zabezpečiť v spolupráci s Mestom Košice.
Projekt č.13
Názov projektu sa mení takto:
Opravy a údržba chodníkov v MČ v spolupráci s Mestom Košice - lokality Markušova, Nešporova 24,
Laborecká, schody a terasa Gudernova 10
Text popisu sa mení takto:
PD chodníka Markušova so začatím výstavby v r.2008. Vybudovanie chodníka Nešporova 24.
Oprava chodníka Laborecká. Oprava schodov a terasy nad schodmi oproti Gudernovej č.10
(zistenie majetkovej podstaty, návrh riešenia, rokovania s vlastníkom, resp. správcom, prípadne
spoluúčasť).
Termín sa mení na:
04 - 10/2008
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Projekt č.14
Popis za písmenami a) a b) sa zlučuje a text sa mení takto:
Propagácia pripravovaných podujatí MČ v priestoroch základných a stredných škôl a na budovách
obchodných centier.
Písmeno c) sa označí ako písmeno b).
Na konci sa dopĺňa text:
„a na fotografický prierez históriou Terasy“.
Projekt č.15
V popise sa na konci dopĺňa:
MČ v spolupráci s Mestom Košice zabezpečí sústavné sledovanie výziev na čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ. Rekonštrukcia parterov sa podmieňuje čerpaním
štrukturálnych fondov EÚ, alebo finančnou spoluúčasťou medzi vlastníkom územia a vhodným
spoluinvestorom do rekonštrukcie trhoviska.
Projekt č.16
Názov projektu sa mení takto:
Úprava verejného priestranstva a výstavba objektu pre organizovanie verejných kultúrnych podujatí,
Vianočných trhov a ďalších aktivít so zabezpečením sedenia
Text popisu sa mení takto:
Pre organizáciu podujatí MČ na verejnom priestranstve zabezpečiť stavebné povolenie pre určený
objekt a začať s úpravou verejného priestranstva a výstavbou objektu počas roka 2008.
Finančné krytie – zmena znenia: zahrnúť v návrhu na rozpočet pre rok 2008 vo výške 500 tis. Sk
Projekt č.17
Termín sa mení na:

06/2008

Projekt č.18
Názov projektu sa mení takto:
Rekonštrukcia detských ihrísk Ipeľská – Kysucká, Muškátová – Pražská a výstavba areálu hier
v lokalite Michalovská - Humenská
Text popisu sa mení takto:
Rekonštrukcia detského ihriska Ipeľská – Kysucká s 50% spoluúčasťou SMsZ. Rekonštrukcia
detského ihriska Muškátová – Pražská s 50% spoluúčasťou SMsZ. Výstavba areálu hier
Michalovská – Humenská. Opravy existujúcich oplotení a doplnenie športového mobiliára budú
schválené po uplynutí I. polroka 2008 a navrhnutí konkrétnych lokalít a finančného zabezpečenia.
Termín sa mení na:
04 – 10/2008
Finančné krytie – zmena znenia:
zahrnúť v návrhu na rozpočet pre r. 2008 vo výške 1400 tis. Sk
Projekt č.19
Názov projektu sa mení takto:
Vybudovanie multifunkčného ihriska v lokalite Luník IV
alebo alternatívne: Rekonštrukcia ihriska v lokalite Luník IV - Erika
Text popisu sa mení takto:
1. V prípade poskytnutia príspevku od Nadácie SPP – vybudovanie multifunkčného ihriska
v areáli ZŠ Kežmarská 30.
2. V prípade neposkytnutia príspevku od Nadácie SPP – rekonštrukcia existujúceho ihriska
v lokalite Luník IV – Erika.
Termín sa mení na:
04 – 10/2008
Projekt č.20
Použije sa alternatíva č.2.
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Projekt č.22
Navrhnutý projekt sa vypúšťa. MČ nie je vlastník, ani správca, ani nemá prístup k dokladom .
Projekt č.23
Názov projektu sa mení takto:
Rozvoj kultúrnych a spoločenských podujatí na území MČ Košice – Západ: festivaly, prehliadky, trhy
a pod.
Projekt č.24
Názov projektu sa mení takto:
Podpora a zachovávanie kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry
Projekt č.25
Názov projektu sa mení takto:
Zapájanie detí a mládeže do organizovania kultúrno - spoločenských podujatí v MČ
Projekt č.26
Z popisu vypustiť vetu „ohradenie venčoviska na ul.Lučenecká na IBV“.
Projekt č.29
Názov projektu sa mení takto:
Humanizácia a systematizácia kontajnerovísk v obytnej zóne MČ
Text v popise sa mení takto:
Humanizácia a systematizácia kontajnerovísk:
Luník I
Považská 26
8 ks prístreškov
Luník II
Čapajevova 1
8 ks prístreškov
Sokolovská 3
2 ks prístreškov
Luník III
Slobody 3 – 5
3 ks prístreškov
Slobody 26
2 ks prístreškov
Slobody 34
2 ks prístreškov
Luník IV
Nešporova 10
6 ks prístreškov
Kežmarská 16 – 26
11 ks prístreškov
Tr.SNP 70
4 ks prístreškov
Luník V
Bernolákova 15
5 ks prístreškov
Luník VI
Narcisová 1 – 9
8 ks prístreškov
Luník VII
Trebišovská 1 – 7
10 ks prístreškov
Michalovská 1
2 ks prístreškov
Luník VIII
Petzvalova 21
3 ks prístreškov
(spolu: 74 ks prístreškov)
Finančné krytie – zmena znenia: zahrnúť v návrhu na rozpočet pre r. 2008 vo výške 1500 tis. Sk
Dopĺňa sa Projekt č.30
Názov projektu
Vybudovanie prístreškov MHD na Popradskej ul.
Cieľ č. 3
Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1
Technická vybavenosť
Popis
V r.2006 – 2007 MČ Košice – Západ osadila 4 ks prístreškov na ul.
Michalovská a Mikovíniho. V r.2007 Mesto Košice vybudovalo prístrešky na
Popradskej ul. zo strany IBV. V r.2008 plánuje Mesto Košice osadiť 2 ks
prístreškov na Popradskej ul. takto: Hronská – 1 ks, Hodonínska – 1 ks. MČ
Košice – Západ v r.2008 zabezpečí osadenie 2 ks zostávajúcich prístreškov na
Popradskej ul. takto: Žilinská – 1 ks, Trebišovská – 1 ks.
Termín: 04 – 12/2008
Zodpovedné oddelenie: VRaPA
Finančné krytie:
zahrnúť v návrhu na rozpočet pre rok 2008 vo výške 440 tis. Sk
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Dopĺňa sa Projekt č.31
Názov projektu
Pokračovanie projektu Bezpečná Terasa v spolupráci s Mestom Košice
Cieľ č. 3
Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1
Technická vybavenosť
Popis
Podpora projektu Bezpečná Terasa v zmysle uznesenia MZ MČ Košice –
Západ č.90-30/10-2007 v členení: optické káble, monitorovacie centrum,
projektová dokumentácia.
Termín: 03 – 12/2008
Zodpovedné oddelenie: VRaPA
Finančné krytie: zahrnúť v návrhu na rozpočet pre rok 2008 vo výške 1328 200 Sk, ako príspevok
MČ. Príspevok Mesta Košice podľa schváleného rozpočtu Mesta.
Dopĺňa sa Projekt č.32
Názov projektu
Riešenie otázky Borovicového hája nad Popradskou ul. v spolupráci s Mestom
Košice v záujme zachovania funkcie parkovej zelene
Cieľ č. 4
Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Priorita 4.2
Zaujímavé biotopy
Popis
V spolupráci s Mestom Košice a ďalšími vlastníkmi pozemkov na danom
území vypracovať koncepčné riešenie vyčistenia lokality a udržiavania čistoty
a poriadku. Zabezpečenie udržiavania čistoty a poriadku v lesíku. Iniciovanie
vypracovania dlhodobej koncepcie v záujme zachovania funkcie parkovej
zelene doplnenej o funkciu rekreácie bez zásahu do prírodného prostredia.
Termín: 03 – 12/2008
Zodpovedné oddelenie: VRaPA
b) mení
z dôvodu vypustenia pôvodného projektu č.22 čísla projektov od pôvodného čísla 23 prečíslovaním
projektov 23 – 32 na čísla 22 – 31,
c) ukladá prednostovi MÚ MČ Košice – Západ prostredníctvom vecne príslušných oddelení MÚ MČ:
1. Zabezpečiť vypracovanie úplného znenia schválených priorít PHaSR MČ Košice – Západ na rok
2008 podľa metodiky použitej v predloženom návrhu, pod kontrolným pôsobením predsedu
Komisie komunálneho rozvoja MZ MČ Košice – Západ, v termíne do 03.03.2008 a tento materiál
predložiť na najbližšie rokovanie MR MČ Košice – Západ.
Lokality schválené pri jednotlivých prioritách sú záväzné a nemenné.
2. Aktualizovať a zosúladiť návrh rozpočtu MČ zohľadnením finančného zabezpečenia podľa
schválených priorít PHaSR MČ Košice – Západ na rok 2008.
(Hlasovanie

za: 16

proti: 1

zdržali sa: 4)

Overili:
Ing. Slavomír Baník

dňa: 03.03.2008

MUDr. Radovan Molčan

dňa: 04.03.2008

dňa:

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
.................................

Výkon uznesenia pozastavený starostom MČ Košice – Západ podľa ust. §13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
PhDr. Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:
V Košiciach,
Vyhotovila:

29.02.2008
J.Butkovičová

07.03.2008
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 123 - 26/02 – 2008
MZ MČ Košice – Západ
schvaľuje
finančné krytie priority č.4 „Spolupráca s partnerskými mestskými časťami, resp. mestami“ vo výške
75.000,- Sk, s následným zapracovaním do rozpočtu MČ Košice – Západ.
(Hlasovanie

za: 16

proti: 0

zdržali sa: 5)

Overili:
Ing. Slavomír Baník

dňa: 03.03.2008

MUDr. Radovan Molčan

dňa: 04.03.2008

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

29.02.2008
J.Butkovičová

07.03.2008
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 124 - 26/02 – 2008
MZ MČ Košice – Západ
schvaľuje
zverejnenie stratégie spolupráce MČ Košice – Západ s mimovládnymi organizáciami na web stránke MČ
Košice – Západ pri PHaSR MČ Košice – Západ.
(Hlasovanie

za: 12

proti: 1

zdržali sa: 8)

Overili:
Ing. Slavomír Baník

dňa: 03.03.2008

MUDr. Radovan Molčan

dňa: 04.03.2008

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

29.02.2008
J.Butkovičová

07.03.2008
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
__________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 125 - 26/02 – 2008
MZ MČ Košice – Západ
schvaľuje
v súlade s návrhom starostu MČ sobášiaceho poslanca MUDr. Igora Jutku, MPH.
(Hlasovanie

za: 21

proti: 0

zdržali sa: 0)

Overili:
Ing. Slavomír Baník

dňa: 03.03.2008

MUDr. Radovan Molčan

dňa: 04.03.2008

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach,
Vyhotovila:

29.02.2008
J.Butkovičová

07.03.2008

