  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

U Z N E S E N I A

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, konaného dňa 14.06.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré mesto

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Stanovisko poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto k počtu poslancov v Mestskom zastupiteľstve v Košiciach

Informatívna správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto
 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Prejednanie investičného zámeru výstavby „Bytový dom, Kpt. Nálepku 1, Košice“

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto              za obdobie od konania XX. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie   II. polroka 2018

Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2017

Žiadosť o každoročnú účelovú dotáciu na prevádzku Mestskej krytej plavárne v Košiciach

Zmena programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018

Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto na funkčné obdobie 2018 - 2022

Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane

Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2006 a jeho doplnkov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici v Košiciach


Zmena Záväzného dokumentu č. 41/2015 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto v nadväznosti na zmenu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zmena Záväzného dokumentu č. 48/2016 Štatútu Denného centra seniorov v mestskej časti Košice-Staré Mesto

Kúpna zmluva na odpredaj parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach

Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice – žiadosť o vytvorenie sociálnych zariadení k ateliérom a o odrátanie výdavkov prestavby z nájomného 

Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice – žiadosť o súhlas s prevádzkovaním základnej umeleckej školy v budove Kmeťova 34, Košice

Žiadosť GENERAL REAL ESTATE s. r. o., Záhranícka 74, Bratislava o doplnenie popisu  ulice Žriedlová vo Všeobecne záväzného nariadení mesta Košice č. 111 o určení názvu ulice „Žriedlová“

Projekt 11. ročníka „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“

Projekt „Plávajú celé Košice 2018“

Projekt „Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl“



























Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 342                                                       	 					zo dňa 14.06.2018


Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


berie na vedomie


informáciu o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto v predloženom znení.





Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
									

								         Podpísal dňa: 19.06.2018	
							










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 343				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


určuje


a) tri volebné obvody (variant „A3“), v ktorom budú volení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na volebné obdobie 2018 – 2022,

b) trinásť poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto pre volebné obdobie 2018 – 2022 (variant „A3“).








Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
					
									Podpísal dňa: 19.06.2018






Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 344				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Stanovisko poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto k počtu poslancov v Mestskom zastupiteľstve v Košiciach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


žiada


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach o prehodnotenie počtu poslancov za mestskú časť Košice-Staré Mesto na počet 4. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
						
									Podpísal dňa: 19.06.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 345                                                       	 					zo dňa 14.06.2018


Informatívna správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 


berie na vedomie


informatívnu správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto v predloženom znení.



Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 19.06.2018













Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 346				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


berie na vedomie


informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto.





Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 19.06.2018
								








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 347				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Prejednanie investičného zámeru výstavby bytového domu na ul Kpt. Nálepku, Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


poveruje


starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto k zvolaniu verejného zhromaždenia občanov za účelom vypočutia pripomienok a podnetov za prítomnosti developera a občanov Kuzmányho sídliska k zamýšľanej výstavbe bytového domu na ul. Kpt. Nálepku, Košice. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 19.06.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 348				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto               za obdobie od konania XX. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


berie na vedomie


správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie      od konania XX. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto.




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
	
									Podpísal dňa: 19.06.2018
		
								








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 349				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1/ schvaľuje


plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2018

2/ poveruje

hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
	
									
									Podpísal dňa: 19.06.2018
	
								



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

číslo 350				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018

Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1/ berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto k záverečnému účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2017

2/ schvaľuje

a) 	celoročné hospodárenie mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2017 bez výhrad

b) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií Materská škola Hrnčiarska, Materská škola Jarná, Materská škola Park Angelinum, Materská škola Rumanova, Materská škola Tatranská 23, Materská škola Zádielska, Mestská krytá plaváreň za rok 2017 bez výhrad

c) celoročné hospodárenie príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera za rok 2017         bez výhrad

3/ schvaľuje

a) usporiadanie prebytku hospodárenia mestskej časti Košice-Staré Mesto vo výške 27 062,31 € nasledovne:
	27 062,31 € previesť do rezervného fondu MČ KE-SM

b) usporiadanie prebytku hospodárenia Múzea Vojtecha Löfflera vo výške 9 345,07 € nasledovne:

        934,51 €, t. j. 10 % previesť do rezervného fondu Múzea Vojtecha Löfflera
     8 410,56 € ponechať Múzeu Vojtecha Löfflera na údržbu a opravy a na realizáciu výstav.

Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    							Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 19.06.2018


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 351				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Žiadosť o každoročnú účelovú dotáciu na prevádzku Mestskej krytej plavárne v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 


žiada


starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto:

a) aby v mene mestskej časti listom požiadal mesto Košice o účelovú dotáciu 250 000 €/ročne na prevádzku krytej plavárne, so začiatkom v roku 2019,

b) aby v mene mestskej časti listom požiadal Košický samosprávny kraj o účelovú dotáciu      50 000 €/ročne na prevádzku krytej plavárne, so začiatkom v roku 2019.


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 19.06.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 352				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Zmena programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 

schvaľuje

zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018 v predloženom znení:


Bežné príjmy	
Administratívne a iné poplatky a platby	- 30 000 €

Bežné výdavky
Podprogram 4.1. Múzeum V. Löfflera	- 5 000 €
Podprogram 6.2. Podporná činnosť	- 15 000 €

Kapitálové výdavky
Podprogram 1.5. Spoločenské a občianske obrady	- 5 000 €
Podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev	- 5 000 €


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 19.06.2018



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto



číslo 353				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018

Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1/ neodporúča 

mestu Košice zámenu pozemkov v lokalite Floriánskej ul., zameraných GP č. 11/2018 - registra C KN časť parcely č. 3835/1 diel č. 2 k. ú. Huštáky, o výmere 153 m2 vo vlastníctve mesta Košice za časť parcely č. 2037/2 diel č. 1 k. ú. Huštáky, o výmere 153 m2 vo vlastníctve žiadateľa spoločnosti FLORIÁNSKA ROYAL s. r. o., Obrody č. 23, 040 01 Košice, z dôvodu rešpektovania záporného stanoviska ÚHA.

2/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, par. č. 3687, k. ú. Huštáky o výmere 18 m2, pre žiadateľa Ota Ivana a manželku Máriu Ivanovú, bytom Karpatská č. 14 v Košiciach, za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku, na ktorom stojí garáž v ich spoluvlastníctve.

3/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, p. č. 3451/1, k. ú. Letná o výmere 18 m2, pre žiadateľku MUDr. Teréziu Porázikovú, bytom Tyršovo nábrežie č. 4 v Košiciach, ktorá je výlučnou vlastníčkou garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku. 

4/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, par. č. 3451/2, k. ú. Letná, o výmere 18 m2, pre žiadateľov Rudolfa Hrenykó a manželku Alžbetu Hrenykóovú, bytom Tyršovo nábrežie č. 4, 040 01 Košice, za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku, na ktorom stojí garáž v ich spoluvlastníctve. 

5/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, par. č. 253, k. ú. Letná, o výmere 15 m2, pre žiadateľku MUDr. Dagmar Kováčikovú, bytom Jesenná č. 10 v Košiciach, ktorá je výlučnou vlastníčkou garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku. 




(pokračovanie uznesenia MiZ MČ KE SM č. 353 zo dňa 14.06.2018)
-2-

6/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, par. č. 3744, k. ú. Huštáky o výmere 18 m2, pre žiadateľku Mgr. Evu Čajkovú, bytom Bačíkova č. 8, 040 01 Košice, ktorá je výlučnou vlastníčkou garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku. 

7/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, par. č. 3689, k. ú. Huštáky o výmere 18 m2, pre žiadateľku Evu Tkáčovú, bytom L. Novomeského č. 1, 040 01 Košice, ktorá je výlučnou vlastníčkou garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku. 

8/ schvaľuje

odpredaj pozemku pod garážou, par. č. 3702, k. ú. Huštáky o výmere 18 m2, pre žiadateľa Daniela Tkáča, bytom L. Novomeského č. 1, 040 01 Košice, ktorý je výlučným vlastníkom garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku. 

9/ odporúča 

mestu Košice uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na realizáciu pešej lávky BCK ponad komunikáciu Štúrova, na parcelách č. 3839/2, 3839/4, 3312/14, k. ú. Huštáky a parcela č. 3239/9 k. ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice, pre žiadateľa CTR business center III., a. s., Štúrova 27, 040 01 Košice. 

10/ odporúča

mestu Košice odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 3456/9, 3456/10, 3456/11 a pozemkov registra E KN parcely č. 4931/5 a č. 4931/13 k. ú. Huštáky, pre žiadateľov Ing. Danielu Kobanovú a Doc. Ing. arch. Juraja Kobana. 

11/ odporúča 

mestu Košice odpredaj pozemku na parcele č. 337/11 s výmerou 36 m2, k. ú. Stredné mesto, nachádzajúceho sa pod stavbou - dvojgarážou súp. č. 6054, pre žiadateľa ETERNITY, spol. s. r. o. 

12/ odporúča 

mestu Košice vypísať OVS na odpredaj pozemku parcela č. 792/2, k. ú. Stredné mesto a na prenájom stavby, domu Kováčska 34 na parcele 789, k. ú. Stredné mesto, vzhľadom na to, že mestská časť Košice-Staré Mesto eviduje viac ako 1 záujemcu. 

13/ neodporúča

mestu Košice odpredaj časti pozemku registra C KN parcela č. 81/1 s výmerou cca 21 m2 v k. ú. Letná, Hvozdíkov park, pre žiadateľa Mariána Buvaliča, Jilemnického 18, Košice za účelom dostavby garážového boxu. 


(pokračovanie uznesenia MiZ MČ KE SM č. 353 zo dňa 14.06.2018)
-3-

14/
a) schvaľuje
zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto č. 65 bod 15 zo dňa 17.09.2015

b) neodporúča 
mestu Košice odpredaj pozemkov registra KN-E, parcela č. 2504, 2505 a 2495 (novovytvorené parc. č. 8296/36 a 37) spolu s výmerou 246 m², v k. ú. Letná, pre spoločnosť S.I.S. LEASING, spol. s r. o., na ktorých uvedená spoločnosť zrealizovala výstavbu parkovacích miest pre potreby spoločnosti.

15/ odporúča 

mestu Košice odpredaj nebytového priestoru s výmerou 43,25 m2, ktorý sa nachádza v suteréne obytného domu na Letnej ul. 36, súp. č. 1157 v Košiciach, pre žiadateľa ESConsulting, s. r. o., Cesta pod Hradovou 38, 040 01 Košice, ktorý priestor využíva ako sklad, archív. 

16/ odporúča 

mestu Košice zvolať rokovanie s obyvateľmi a žiadateľmi o odpredaj 20-tich parkovacích miest na parcele č. 3790/8 k. ú. Huštáky na ulici Nám. Laca Novomeského 9 v Košiciach za účelom majetkovo-právneho vysporiadania dvora a umožnenia parkovania v ňom pre obyvateľov tejto lokality.

17/ odporúča

a) novovybudované kontajnerovisko zveriť do správy spoločnosti KOSIT-u a.s..

b) odobratie pozemkov zo správy mestskej časti Košice-Staré Mesto a ich vrátenie mestu Košice.


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 19.06.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 354				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto na funkčné obdobie 2018 - 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


určuje


podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto na funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok.




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    


									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
	
									Podpísal dňa: 19.06.2018
						








	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 355				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


1/ schvaľuje

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane 

2/ splnomocňuje

starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto k vydaniu úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane.





Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									
									Podpísal dňa: 19.06.2018







	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 356				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2006 a jeho doplnkov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


 schvaľuje

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2006 a jeho doplnkov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici v Košiciach v predloženom znení.





Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 19.06.2018











Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 357				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Zmena Záväzného dokumentu č. 41/2015 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto v nadväznosti na zmenu zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


zmenu Záväzného dokumentu č. 41/2015 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto v nadväznosti na zmenu zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v predloženom znení. 


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

								
									
									Podpísal dňa: 19.06.2018












Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 358				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Zmena Záväzného dokumentu č. 48/2016 Štatútu Denného centra seniorov v mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


zmenu Záväzného dokumentu č. 48/2016 Štatútu Denného centra seniorov v mestskej časti Košice-Staré Mesto v predloženom znení.


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto



									Podpísal dňa: 19.06.2018














Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 359				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Kúpna zmluva na odpredaj parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


1/ schvaľuje


zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 212 zo dňa 10.06.2013 a to v časti 1/ týkajúcej sa bezodplatného prevodu majetku mestskej časti Košice-Staré Mesto do majetku mesta Košice.

2/ schvaľuje

uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj parkovísk na Magurskej ulici, ktoré boli vybudované mestskou časťou Košice-Staré Mesto na pozemkoch mesta Košice, ktoré boli vybudované a užívané na základe Nájomnej zmluvy č. 2012001237 zo dňa 12.06.2012, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1, Euro (slovom: Jedno euro). 



Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 19.06.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 360				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice – žiadosť o vytvorenie sociálnych zariadení k ateliérom a o odrátanie výdavkov prestavby z nájomného
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


1/schvaľuje


žiadosť Občianskeho združenia ROVÁS, Kmeťova 34, Košice o vytvorenie sociálnych zariadení k ateliérom z vlastnej réžie občianskeho združenia, ako aj predložený projekt, ktorý tvorí súčasť žiadosti.

2/ súhlasí

s odrátaním výdavkov prestavby vynaložených nájomcom v zmysle príloh k žiadosti z nájomného, a k tomuto udeľuje povolenie.


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto



									Podpísal dňa: 19.06.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 361				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice – žiadosť o súhlas s prevádzkovaním základnej umeleckej školy v budove Kmeťova 34, Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


povolenie a prevádzkovanie súkromnej základnej umeleckej školy v budove Kmeťova 34, Košice pre Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice.



Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 19.06.2018














Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 362				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018


Žiadosť GENERAL REAL ESTATE s. r. o., Záhradnícka 74, Bratislava o doplnenie popisu ulice Žriedlová vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 111 o určení názvu ulice „Žriedlová“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1/ berie na vedomie

žiadosť GENERAL REAL ESTATE s. r. o., Záhradnícka 74, Bratislava o doplnenie popisu ulice Žriedlová vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 111 o určení názvu ulice „Žriedlová“

2/ zaujíma kladné stanovisko 

k doplneniu popisu ulice Žriedlová vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 111 o určení názvu ulice „Žriedlová“ o úsek cesty spájajúcej Žriedlovú ulicu s ulicou Vojenskou, nachádzajúci sa na p. č. 1871/44 v k. ú. Huštáky

3/ žiada

mesto Košice o doplnenie popisu ulice Žriedlová vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 111 o určení názvu ulice „Žriedlová“.


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    
									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

								
									Podpísal dňa: 19.06.2018





Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 363				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018

Projekt 11. ročníka „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


projekt 11. ročníka „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“ v predloženom znení. 


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 19.06.2018
















Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 364				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018

Projekt „Plávajú celé Košice 2018“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


projekt „Plávajú celé Košice 2018“ v predloženom znení.


Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

							
				
									Podpísal dňa: 19.06.2018
















Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto


číslo 365				                                                       	 	zo dňa 14.06.2018

Projekt „Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


projekt „Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl“ v predloženom znení.



Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
			
									Podpísal dňa: 19.06.2018

