
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od II. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa
konalo dňa 07.03.2019

  Predkladá
JUDr. Roman Pillár, hlavný kontrolór mestskej časti Košice-Staré 
Mesto

  Spracovateľ
JUDr.  Roman Pillár,  hlavný kontrolór  mestskej  časti  Košice-Staré
Mesto

Dátum zasadnutia 16.05.2019

Číslo spisu A546/2019/RS01/01



Návrh na uznesenie 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 II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Staré Mesto.



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

Na  predchádzajúcom  II.  zasadnutí  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto,  ktoré  sa  konalo  dňa
07.03.2019 miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenia, ktorými uložilo úlohy nasledovne: 

Číslo 
uznesenia

Rokovanie
MiZ

Stanovený termín
 splnenia úlohy/
nositeľ úlohy

Termín
splnenia

Stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia

19
z 07.03.2019

II. 
07.03.2019

T: bez termínu
Zodp.: starosta

úloha  
splnená

Zrušenie  uznesenia  č.  389  z  XXII.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej
časti Košice-Staré Mesto zo dňa 13.09.2018

Uznesenie č. 19/B: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto poveruje
starostu o zrušení uznesenia informovať mesto Košice. 

Informácia o  plnení:  Dňa 03.04.2019 MČ Košice-Staré Mesto oznámila listom mestu
Košice,  že  na  rokovaní  MiZ mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  dňa  07.03.2019  bolo
prijaté  uznesenie  č.  19/A,  ktorým  MiZ  ruší  uznesenie  č.  389  z  XXII.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto zo dňa 13.09.2018.

21
z 07.03.2019

II. 
07.03.2019

T: bez termínu
Zodp.: starosta

úloha 
v plnení

Riešenie majetkovo-právneho vysporiadania parkovacích miest na Tatranskej ulici
a komunikácií vo dvoroch na území mestskej časti Košice-Staré Mesto

Uznesenie č. 21: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

A. poveruje
starostu  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  rokovať  so  zástupcami  mesta  Košice
o majetkovo-právnom vysporiadaní parkovísk Tatranská vo vlastníctve mestskej časti tak,
aby požadoval od mesta Košice buď preplatenie zostatkovej hodnoty investície, alebo zisk
mesta Košice z parkovného od 1.7.2016 až do doby, kedy mesto na týchto parkoviskách
bude vyberať parkovné,
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B. poveruje
starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto rokovať so zástupcami mesta Košice ohľadom:
- pozemnej komunikácie s odvodnením nachádzajúcej sa vo dvore ohraničenom ulicami

Zimná,  Jarná,  Jilemnického  a Jesenná  na  pozemku  p.  č.  282/1,  k.  ú.  Letná,  obec
Košice-Staré Mesto,

- pozemnej  komunikácie  nachádzajúcej  sa  vo  dvore  ohraničenom  ulicami
Hviezdoslavova, Jesenná, Zimná a Jilemnického na pozemku p. č. 32/1, k. ú. Letná,
obec Košice-Staré Mesto,

- pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa vo dvore ohraničenom ulicami Letná, Jarná,
Zimná a Pajorova na pozemku p. č. 339/1, k. ú. Letná, obec Košice-Staré Mesto

s cieľom zabezpečiť,  aby mesto Košice ako vlastník pozemku vykonávalo údržbu
uvedených komunikácií. 

Informácia  o  splnení:  V  uvedenej  veci  sa  pripravujú  materiály  zo  strany  MČ  na
rokovanie so zástupcami mesta Košice. Rokovanie sa má uskutočniť v priebehu mesiaca
máj – termín stretnutia bude upresnený po dohode so zástupcami mesta.

26
z 07.03.2019

II. 
07.03.2019

T: bez termínu
Zodp.: starosta

úloha 
v plnení

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2019 – 2021

Uznesenie  č.  26:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  odporúča
starostovi mestskej časti Košice-Staré Mesto, aby: 
a)  V  kapitole  „Bežné  výdavky“  v  časti  „Výdavky  súvisiace  so  správou  majetku  je
vyčlenená  suma  25  000  €“,  preveril  zmluvy  na  poistenie  budov  a  majetku  v  správe
mestskej časti, kde by sa mohli nájsť finančné rezervy.
b)  V  kapitole  „Bežné  výdavky“  v  časti  „Výdavky  vo  výške  30  000  €  súvisiace  s
prevádzkou informačného systému miestneho úradu“, preveriť zmluvy na nákup, opravy,
správu informačných technológii,  ktoré si  mestská časť objednáva u firmy MicroCAD
SYSTEMS, kde by sa mohli nájsť finančné rezervy.
Informácia o plnení: 
a)  Zodpovední  zamestnanci  úradu  dostali  za  úlohu  s  termínom plnenia  do  31.5.2019
preveriť všetky zmluvy na poistenie budov a majetku v správe mestskej časti. Nad rámec
uznesenia dostali aj úlohu preveriť aj ostatné poistné zmluvy MČ (PZP vozidiel, havarijné
poistenie a iné). Podľa výsledkov  preverenia zmlúv bude prijaté rozhodnutie o ďalšom
postupe MČ.
b)  Zmluva na nákup,  opravy a  správu informačných technológii  s  firmou MicroCAD
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SYSTEMS bola preverená so záverom, že jej platnosť končí 31.7.2019. Z tohto dôvodu
prebehne v mesiaci jún 2019 nové výberové konanie na poskytovateľa služieb IT. 
V súčasnosti už je pripravená „Výzva na výber dodávateľa  na nákup, opravy a správu
informačných technológii“.

38
z 07.03.2019

II. 
07.03.2019

T: bez termínu
Zodp.: starosta

úloha  
v plnení

Poverenie starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto rokovať s predstaveným pre
Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach na Československej armády 22 o odstránení
oplotenia a revitalizácii daného územia na Československej armády 22

Uznesenie  č.  38:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto poveruje
starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto rokovať o odstránení oplotenia a revitalizácii
daného územia okolo Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána
Milostivého na ul. Československej armády 22 s predstaveným pre Pravoslávnu cirkevnú
obec a správcom cirkevnej obce prot. Mgr. Vladimírom Spišákom so sídlom: Katedrálny
chrám  Zosnutia  Presvätej  Bohorodičky  a  sv.  Jána  Milostivého,  ul.  Československej
armády 22.

Informácia o splnení: Dňa 04.04.2019 sa uskutočnilo stretnutie starostu a prednostu MČ
Košice-Staré Mesto s predstaveným pre Pravoslávnu cirkevnú obec a správcom cirkevnej
obce prot.  Mgr. Vladimírom Spišákom, ktorého obsahom bolo odstránenie oplotenia a
revitalizácia územia okolo Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv.
Jána Milostivého na ul. Československej armády 22. Na stretnutí bolo dohodnuté, že p.
prot. Mgr. Vladimír Spišák zvolá cirkevnú radu, ktorá prerokuje za účasti starostu MČ
požiadavky predostreté MČ. 

 
    

V Košiciach, dňa 07.05.2019

 JUDr. Roman Pillár
            hlavný kontrolór
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