
Z á p i s n i c a

z 8. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, konaného
dňa 19. 8.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1. - Otvorenie 

Miloš Ihnát, starosta MČ:

Vážení prítomní, dovoľte mi upozorniť, z dôvodu úspory nákladov na vyhotovenie 
zvukového záznamu a použitie hlasovacieho zariadenia sa dnes nebude používať hlasovacie 
zariadenie a zvukový záznam bude zaznamenaný do diktafónu. Hlasovať v súlade s článkom 
11 ods. 9 Rokovacieho poriadku sa bude aklamačne, teda dvihnutím ruky. Za skrutátora 
určujem pani Ing. Rajňákovú, záznam bude zabezpečovať Dr. Žďára.

Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril 
ôsme zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré 
bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12 ods.l zákona Slovenskej národnej rady číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Dňa 8. augusta 2019 bola doručená žiadosť piatich poslancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlsiko Ťahanovce -  poslancov Mgr. Slivenskej, Ing. Bereša, Cupera, 
Spaka a Ing. Juru o zvolanie 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti.

Podľa ustanovenia §12 ods.l zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného 
zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, 
aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Starosta mestskej časti zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva na deň 19. 8.2019 
so začiatkom o 10,00 hodine.

Starostovi mestskej časti bolo doručené písomné ospravedlnenie neúčasti na dnešnom 
zasadnutí od poslanca Jána Pavúka z dôvodu dovolenky.

Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Prítomných je 12 poslancov.

Bod 2. - Schválenie návrhovej komisie

Miloš Ihnát, starosta MČ:
Prosím najskôr predsedníčku Ťahanovského poslaneckého klubu, aby za klub predložila 

návrh člena z ich klubu do návrhovej komisie. Ďalej poprosím ostatných poslancov, aby
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predložili ďalšie návrhy na členov návrhovej komisie. Za ťahanovský poslanecký klub bol 
navrhnutý Stanislav Šimko, za nezávislých poslancov Mária Horváthová.
Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie 
návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte.

Uznesenie číslo 159/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko
Ťahanovce

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

v
Ing. Stanislav Simko 
Mgr. Mária Horváthová

Hlasovanie: 12/za O/proti O/zdržal sa

Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení.

Do Vašej pozornosti dávam, že návrhy na uznesenie, predkladané poslancami musia byt’ 
návrhovej komisii predložené písomne a musia byť formulované výstižne a jasne, aby 
nepripúšťali rôzny výklad a musia byť podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, 
aby čítala vždy celý návrh uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiáli.

Bod 3. - Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Miloš Ihnát - starosta MČ:

Ďalším bodom nášho programu je: Schválenie programu rokovania. Návrh programu 
dnešného mimoriadneho rokovania ste v súlade s Rokovacím poriadkom obdržali 
elektronicky, bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti. 
Miestna rada nebola uznášaniaschopná a preto sa program neprerokovával. Na schválenie 
zverejneného návrhu programu postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Prosím návrhovú komisiu o predloženie uznesenia.

Uznesenie číslo 160/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice -  Sídlisko
Ťahanovce podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
zverejnený program 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce

Hlasovanie: 12/za O/proti O/zdržal sa

Bod 4. -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Miloš Ihnát -  starosta MČ:
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Ďalším bodom je: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem 
Miroslava Špaka a Martina Cupera.
Za zapisovateľku určujem pani Repčíkovú.

Bod 5. - Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019- 5.- zmena 
rozpočtu 

Miloš Ihnát -  starosta MČ:
Prosím žiadateľov o zvolanie zastupiteľstva o prednesenie bodu.

Predsedníčka Ťahanovského poslaneckého klubu Zuzana Slivenská: do dnešného dňa 
prešli iba požiadavky MČ na hrady a chodníky. Na ďalšie akceptačné listy čakáme. Dnes je 
bezpredmetné rokovať, ak nám ešte neprišli ďalšie akceptačné listy. Pán starosta chce bojovať 
o ďalšie naše návrhy, preto predkladám procedurálny návrh k tomuto bodu -  prerušiť 
rokovanie do doby doručenia akceptačných listov alebo na najbližšie rokovanie MZ.

Miloš Ihnát -  starosta MČ:
Otváram diskusiu:
Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 
na uznesenie.

Procedurálny návrh poslankyne MZ Zuzany Slivenskej:

Uznesenie číslo 161/2019 - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

p r e r u š u j e
rokovanie k bodu program č. 5. Rokovanie k prerušenému bodu 
bude pokračovať na najbližšom miestnom zastupiteľstve MČ 
Košice-Sídlisko Ťahanovce, alebo po doručení akceptačných 
listov ku všetkým schváleným zámerom na prečerpáme sumy 
105 000,- eur.

Hlasovanie: 11/za l/proti 0/zdržalo sa 

Bod 6. -  Interpelácie 

Miloš Ihnát -  starosta MČ:

Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy 
mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
a uznesení miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže interpelovať starostu a členov miestnej 
rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpelácie sa podávajú písomne starostovi 
mestskej časti. Neboli vznesené žiadne interpelácie.



Bod 7. -  Otázky poslancov

Miloš Ihnát -  starosta MČ:

V súlade s čl. 16 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  
Sídlisko Ťahanovce poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť otázky 
starostovi, zástupcovi starostu, členom miestnej rady, prednostovi miestneho úradu, 
miestnemu kontrolórovi a vedúcim, prípadne riaditeľom rozpočtových a príspevkových 
organizácií a iných právnických osôb mestskej časti vo veciach výkonu ich pôsobnosti. 
V rámci otázok nemožno prijímať konkrétne návrhy ani podávať procedurálne návrhy.

Všetky otázky poslancov MZ a odpovede starostu sú zverejnené webovom sídle MČ na 
zvukovom zázname z rokovania MZ.

Bod 8. -  Záver

Miloš Ihnát -  starosta MČ:
Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného rokovania, došli sme 

úspešne do cieľa Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny prístup, za serióznosť pri 
vystúpeniach. Prajem príjemné prežitie letného obdobia, príjemné prázdninové 
a dovolenkové zážitky.

v
Celý zvukový záznam je zverejnený na webovom sídle MC.

Overovatelia zápisnice: 

Miroslav Spak 

Martin Cuper
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