  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

U Z N E S E N I A

z XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, konaného dňa 13.09.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Schválenie zverejneného programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 

Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 

Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 

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

Žiadosť o odkúpenie alebo zámenu pozemkov medzi Slovenskou republikou a mestom Košice za účelom vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením

Informatívna správa o stave pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku –               p. č. 282/1 v k. ú. Letná, t. j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach 

Informatívna správa o stave pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku –               p. č. 282/1 v k. ú. Letná, t. j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach

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

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

Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2018

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

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

Informácia o projekte s názvom „Poskytovanie energetických služieb metódou Garantovanej Energetickej Služby (GES)“ na Mestskej krytej plavárni

Bytový dom, Kpt. Nálepku 1, Košice

Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam

Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam

Žiadosti mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o., Košice

Žiadosti mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o., Košice

Žiadosť mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť JPC s. r. o., Vodárenská č. 6, Košice

Zámer revitalizácie časti pozemku parcela registra E KN č. 1215 o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto, na ulici Thurzova v Košiciach

Zámer revitalizácie časti pozemku parcela registra E KN č. 1215 o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto, na ulici Thurzova v Košiciach

Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C č. 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Letná, nachádzajúceho sa na ulici Stromová v Košiciach, do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach

Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C č. 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Letná, nachádzajúceho sa na ulici Stromová v Košiciach, do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach

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

Žiadosť mesta Košice o stanovisko k zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice   č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

Udelenie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, špecifický cieľ – zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za školský rok 2017/2018

Vzdanie sa Ing. Rastislava Trnku členstva v radách škôl pri ZŠ Masarykova 19/A a Základnej umeleckej škole, Kováčska 43 v Košiciach

Projekt 12. ročníka celomestskej speváckej súťaže „Spev bez hraníc 2018“

Projekt „Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská 13, Košice s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích orgánov“

Projekt 12. ročníka „Oprášme korčule“ verejného korčuľovania pre občanov Starého Mesta a prázdninujúcu mládež

Vyhodnotenie projektov Komisie zdravotnej, sociálnej, kultúry, školstva a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto







































Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 366                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Schválenie zverejneného programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto
podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


schvaľuje


body zverejneného programu XXII. 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: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 367                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


doplnenie bodu č. 4a s názvom „Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na I. štvrťrok 2019“           do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
									


									Podpísal dňa: 17.09.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 368                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


doplnenie bodu č. 6a s názvom „Bytový dom, Kpt. Nálepku 1, Košice“ do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 369                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


doplnenie bodu č. 13a s názvom „Návrh na udelenie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto“ do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 370                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


doplnenie bodu č. 1b s názvom „Žiadosť o odkúpenie alebo zámenu pozemkov medzi Slovenskou republikou a mestom Košice za účelom vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením“ do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 371                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Doplnenie bodu do programu XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


doplnenie bodu č. 1c s názvom „Informatívna správa o stave pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku – p. č. 282/1 v k. ú. Letná, t. j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach“ do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 






Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto



									Podpísal dňa: 17.09.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 372                                                       	 					zo dňa 13.09.2018


Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XXI. 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 XXI. 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: 17.09.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 373                                                       	 					zo dňa 13.09.2018



Žiadosť o odkúpenie alebo zámenu pozemkov medzi Slovenskou republikou a mestom Košice za účelom vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


žiada


mesto Košice, aby vstúpilo do rokovaní s vlastníkom parciel KN-C číslo 321/1, 320/11, 321/19, 320/14, 320/15, 320/13 a 320/20, celkovo o výmere 5029 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Letná v Košiciach za účelom odkúpenia alebo zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou a mestom Košice z dôvodu potreby vybudovania pozemnej komunikácie a parkovacích miest s odvodnením.





Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
									

									Podpísal dňa: 17.09.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 374                                                       	 					zo dňa 13.09.2018



Informatívna správa o stave pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku –               p. č. 282/1 v k. ú. Letná, t. j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


berie na vedomie


informatívnu správu o stave pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku – p. č. 282/1     v k. ú. Letná, t. j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach. 




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto

									Podpísal dňa: 17.09.2018











Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 375                                                       	 					zo dňa 13.09.2018



Informatívna správa o stave pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku –               p. č. 282/1 v k. ú. Letná, t. j. vo dvore ohraničenom ulicami Zimná, Jarná, Jilemnického a Jesenná v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


žiada


starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto, aby úrad vyčíslil rozsah potrebných opráv, vrátane potrebných financií a zaradil tieto opravy do rozpočtu pre rok 2019.



Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto



									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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


číslo 376				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018



Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XXI. 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 XXI. 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: 17.09.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


U Z N E S E N I E

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



číslo 377				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018



Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto               za obdobie od konania XXI. 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 XXI. 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: 17.09.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 378				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


berie na vedomie


správu o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2018 v predloženom znení. 




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto
	



									Podpísal dňa: 17.09.2018








	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 379				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


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
Transfery zo štátneho rozpočtu 	+ 2 564 €
Transfery od mesta Košice 	+ 52 800 €

Bežné výdavky
Podprogram 1.1. Matrika 	+ 2 564 €
Podprogram 2.1. Materské školy 	+ 17 800 €
Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň 	+ 12 000 €
Podprogram 6.2. Podporná činnosť 	+ 35 000 €

Kapitálové výdavky
Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň 	- 12 000 €




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto


									Podpísal dňa: 17.09.2018					
			

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 380				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


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



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 


schvaľuje


zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov vo výške 18 000 € v podprograme 3.1. Mestská krytá plaváreň na nákup čistiaceho stroja na čistenie podláh bazénovej haly, rozšírenie turniketového systému a zvýšenie zabezpečenia objektu MKP.




Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto



									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 381				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Informácia o projekte s názvom „Poskytovanie energetických služieb metódou Garantovanej Energetickej Služby (GES)“ na Mestskej krytej plavárni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 


berie na vedomie


informáciu o projekte s názvom “Poskytovanie energetických služieb metódou Garantovanej Energetickej Úspory (GES)“ na Mestskej krytej plavárni. 







Za správnosť:

Ing. Ján Süli
návrhová komisia    

									Mgr. Ľubomír Grega
									 starosta mestskej časti 
									   Košice-Staré Mesto




									Podpísal dňa: 17.09.2018





Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 382			                                                       	 	zo dňa 13.09.2018

Bytový dom, Kpt. Nálepku 1, Košice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

žiada

starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto a poslancov - prítomnú poslankyňu mestského zastupiteľstva, aby urýchlene a intenzívne konal všetky možné kroky v rámci svojich právomocí proti zamýšľanej výstavbe 9. poschodového bytového domu s názvom projektu: Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku  - Košice na parcelách č. 3716/1 a 3717 v katastrálnom území Huštáky, Košice-Staré Mesto s developerom CITY PARADISE DEVELOPMENT, s. r. o., Husárska 3762/2 Košice. Zároveň starostu žiadame, aby ako mestský poslanec za mestskú časť Košice-Staré Mesto dal na najbližšom zasadnutí 17.09.2018 návrh na doplnenie programu tohto zasadnutia o tento bod s názvom: Informatívna správa o zámere výstavby 9. poschodového bytového domu na Kpt. Nálepku 1, Košice a aby sa takto dosiahlo prejednávanie predmetnej problematiky na úrovni mestského zastupiteľstva a zároveň, aby v rámci tohto prejednávaného bodu požiadal predsedajúceho mestského zastupiteľstva o možnosť dať priestor vystúpiť predsedovi petičného výboru petícií proti výstavbe tohto bytového domu, ktorá bola oficiálne odovzdaná na magistrát na prejednanie dňa 15.08.2018, ale dodnes nebola vybavená. 




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 383				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018

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


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


neodporúča


mestu Košice odpredaj pozemku - parcely č. 747/2 - dvor na Kováčskej ulici, k. ú. Stredné mesto    o výmere 92 m2 žiadateľovi Ing. Alfonzovi Lukačinovi, Bauerova 28, Košice




Za správnosť:

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




									Podpísal dňa: 17.09.2018












Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 384				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


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


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


odporúča


mestu Košice zámenu nehnuteľností - časti pozemku parc. č. 265/2, k. ú. Stredné mesto, s výmerou 532 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, za časť budovy (spojovací kŕčok) na novovytvorenej parcele č. 265/7 s výmerou 208 m2, ktorá je vo vlastníctve ŠK Športhala.






Za správnosť:

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


									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 385				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Žiadosti mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o., Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


odporúča


mestu Košice odpredaj pozemku - parcela č. 337/4 s výmerou 18 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Stredné mesto žiadateľovi - spoločnosti ETERNITY, spol. s r. o., Poštová 14, 040 01 Košice. Na predmetnej parcele sa nachádza stavba – radová garáž vo vlastníctve žiadateľa.





Za správnosť:

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


									Podpísal dňa: 17.09.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 386				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Žiadosti mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o., Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


neodporúča


mestu Košice odpredaj pozemku - parcela č. 337/6 s výmerou 11 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Stredné mesto žiadateľovi - spoločnosti ETERNITY, spol. s r. o., Poštová 14, 040 01 Košice. Na predmetnej parcele sa nenachádza žiadna stavba.





Za správnosť:

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


									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 387				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018

Žiadosť mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť JPC s. r. o., Vodárenská č. 6, Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


neodporúča


mestu Košice odpredaj častí pozemkov registra C KN parcela č. 3342/1 (novovytvorená parcela 3342/42 s výmerou 55 m2 a parcela 3342/43 s výmerou 44 m2) k. ú. Letná v lokalite na Lomenej ulici v Košiciach pre spoločnosť JPC s. r. o., Vodárenská č. 6, 040 01 Košice.




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 388				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Zámer revitalizácie časti pozemku parcela registra E KN číslo 1215 o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto, na ulici Thurzova v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje 


zámer revitalizácie časti pozemku parcela registra E KN číslo 1215 o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto na ulici Thurzova, v Košiciach.




Za správnosť:

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




									Podpísal dňa: 17.09.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 389				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Zámer revitalizácie časti pozemku parcela registra E KN číslo 1215 o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto, na ulici Thurzova v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


poveruje 


starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto vstúpiť do rokovaní s mestom Košice a s Okresným úradom v Košiciach o prevode časti pozemku parcela registra E KN číslo 1215, o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto, z majetku Slovenskej republiky do majetku mesta Košice a následne o zverenie predmetného pozemku do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto. 




Za správnosť:

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

									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 390				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018

Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C číslo 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Letná, nachádzajúceho sa na ulici Stromová v Košiciach, do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C číslo 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Letná v Košiciach do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach.




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 391				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C číslo 8193/1 o výmere 1220 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Letná, nachádzajúceho sa na ulici Stromová v Košiciach, do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto, za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


poveruje 


starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto požiadať mesto Košice o zverenie predmetného pozemku do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto. 



Za správnosť:

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


									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 392				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


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




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 393				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Žiadosť mesta Košice o stanovisko k zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice     č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


odporúča


navrhovanú zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice.




Za správnosť:

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

									Podpísal dňa: 17.09.2018












Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 394				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Udelenie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


Cenu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto pre jednotlivcov:

a) prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
b) Ing. Bohuš Bušniak – in memoriam
c) prof. MUDr. Ladislav Dubay, CSc. – in memoriam. 




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 395				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, špecifický cieľ – zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto
podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1/ schvaľuje

	predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPII-2018/7/1-DOP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie bezplatnej WiFi siete v priestoroch Mestskej krytej plavárne v Košiciach“,
	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
	spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.          vo výške 750,- EUR


2/ žiada

starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace s prípravou a realizáciou projektu vrátane uzavretia projektovej zmluvy.




Za správnosť:

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


									Podpísal dňa: 17.09.2018



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 396				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za školský rok 2017/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za školský rok 2017/2018 v predloženom znení.




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 397				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Vzdanie sa Ing. Rastislava Trnku členstva v radách škôl pri ZŠ Masarykova 19/A a Základnej umeleckej škole, Kováčska 43 v Košiciach
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

podľa § 25 ods. 12 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


berie na vedomie


vzdanie sa Ing. Rastislava Trnku z členstva v Rade školy pri ZŠ Masarykova 19/A, Košice a v Rade školy pri Základnej umeleckej škole Kováčska 43, Košice. 




Za správnosť:

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



									Podpísal dňa: 17.09.2018







Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 398				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Projekt 12. ročníka celomestskej speváckej súťaže „Spev bez hraníc 2018“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


projekt 12. ročníka celomestskej speváckej súťaže „Spev bez hraníc 2018“ v predloženom znení.




Za správnosť:

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





									Podpísal dňa: 17.09.2018










Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 399				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Projekt „Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská 13, Košice s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích orgánov“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


projekt „Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská 13, Košice s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích orgánov“ v predloženom znení.




Za správnosť:

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




									Podpísal dňa: 17.09.2018









Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 400				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Projekt 12. ročníka „Oprášme korčule“ verejného korčuľovania pre občanov Starého Mesta a prázdninujúcu mládež 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto


schvaľuje


projekt 12. ročníka „Oprášme korčule“ verejného korčuľovania pre občanov Starého Mesta a prázdninujúcu mládež v predloženom znení.




Za správnosť:

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





									Podpísal dňa: 17.09.2018








Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto



U Z N E S E N I E

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



číslo 401				                                                       	 	zo dňa 13.09.2018


Vyhodnotenie projektov Komisie zdravotnej, sociálnej, kultúry, školstva a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

berie na vedomie

vyhodnotenie projektov:

	11. ročníka ,,Tanec nemá hranice“
	„Športová olympiáda detí predškolského veku“ z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto
	Staromestského kultúrneho leta 2018
	16. ročníka „Plavecké preteky základných škôl mestskej časti Košice-Staré Mesto jednotlivcov a zmiešaných štafiet o pohár mestskej časti Košice- Staré Mesto - Memoriál Magdalény Kapcárovej

v predloženom znení.




Za správnosť:

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

									Podpísal dňa: 17.09.2018

