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Návrh na uznesenie  

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Nad jazerom, podľa § 18f ods. 1 zák. č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

berie na vedomie 

 

správu o plnení uznesení MiZ MČ od posledného riadneho rokovania  

MiZ MČ Košice – Nad jazerom 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestská časť Košice – Nad jazerom 

Správa o plnení uznesení MiZ MČ od 20. riadneho rokovania  

MiZ MČ Košice – Nad jazerom 

 

 

 

20. rokovanie MiZ zo dňa 15.12.2021 

 

1./ uznesenia č. 176,177,179,180,182,184,186 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na uvedenom rokovaní MiZ neprijalo žiadne ukladajúce uznesenia. Všetky uvedené 

uznesenia zo zasadnutia MiZ boli splnené. MiZ 7 uzneseniami vzalo na vedomie predložené 

správy a návrhy. 

 

2./ uznesenia č. 178,181,183,185 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na uvedenom rokovaní schválilo príslušné uznesenia. Všetky schválené uznesenia 

zo zasadnutia MiZ boli splnené resp. sú v plnení. MiZ 4 uzneseniami schválilo predložené 

návrhy.  

 

č.178 

MiZ  

Schválilo 

1. 

a) Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 

podľa predloženého návrhu, 

b) v roku 2022 čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja v sume 372 700 € podľa predloženého návrhu, 

c) financovanie projektu Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici 

z podielu na miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020 v sume 71 789 €, 

2.  

zobralo na vedomie programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2023 

– 2024 podľa predloženého návrhu, 

3.  

poverilo starostku Mestskej časti Košice - Nad jazerom vykonávať: 

zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu 

bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške 

celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov 

schváleného rozpočtu spolu počas kalendárneho roka. 

O vykonaných zmenách rozpočtu starostka informuje na najbližšom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 

 



č.181 

MiZ  

schválilo 

1. 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 

podľa predloženého návrhu, 

2. zníženie čerpania finančných prostriedkov z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

podľa predloženého návrhu. 

 

č.183 

MiZ  

schválilo  

prijatie zverenia nehnuteľného majetku mesta Košice, a to stavby Uzamykateľného 

kontajneroviska na Levočskej ulici v Košiciach v obstarávacej cene 11 591,31 € a pozemku 

registra C - KN parc. č. 4159/80 evidovaného na LV č. 11650 v k. ú. Jazero do správy 

Mestskej časti Košice - Nad jazerom za účelom zabezpečenia jeho správy a údržby. 

 

č.185 

MiZ  

schválilo  

plán poslaneckých dní na rok 2022 v predloženom znení, 

určilo, 

že poslanec, ktorý nemôže dodržať schválený plán poslaneckých dní, je povinný zabezpečiť 

za seba náhradu z radov poslancov miestneho zastupiteľstva a informovať o tom oddelenie 

kancelárie starostky miestneho úradu 

 

 

Stav: Všetky uznesenia MiZ MČ boli splnené resp. sú v stálom plnení a zároveň platné.  

 

 

Správa o plnení uznesení MiZ MČ od mimoriadneho zasadnutia MiZ MČ 

 

 

Mimoriadne zasadnutie MiZ zo dňa 21.02.2022 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na uvedenom rokovaní schválilo príslušné uznesenia. MiZ MČ schválilo 1 

uznesenie zo zasadnutia, 1 uznesenie vzalo na vedomie a 1 uznesením zvolilo predložených 

kandidátov.  

 

1./ uznesenie č. 187  

MiZ  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 

a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID – 19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 3 SA.100900 (2021/N) 

 



schválilo 

poskytnutie zľavy z nájomného z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie 

sťaženého užívania nebytových priestorov v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia choroby COVID – 19 pre subjekty podľa 

predloženého návrhu. 

 

2./ uznesenie č. 188  

MiZ zobralo na vedomie 

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti 

Košice - Nad jazerom za rok 2021: č. 16 - 18 schválených starostkou mestskej časti dňa 16. 

12.2021 

 

3./ uznesenie č. 189  

MiZ zvolilo kandidátov: 

1. Ing. Annu Lichvárovú, Meteorová 1, 040 12 Košice 

2. Ing. Mariannu Vraňovú, Galaktická 4, 040 12 Košice 

3. Moniku Macákovú, Meteorová 5, 040 12 Košice 

4. Eriku Sabóčikovú, Gagarinovo námestie 5, 040 12 Košice 

za prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie rokov 2022-2025. 

 

Stav: uznesenia splnené resp. v stálom plnení 

 

 

Patrik Géci, kontrolór MČ, 28.02.2022 

 

 

 

 

 

 


