Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Košice, 23. februára 2018

POZVÁNKA

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
zvolávam
20. rokovanie miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na
14. marca 2018 /streda/ o 14.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.
Program:
1) Otvorenie.
2) Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.
3) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce.
4) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
5) Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 13.12.2017
poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce.
6) Stanovisko mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce k zámene,
resp. predaju pozemku parcelné číslo 2659 registra E katastrálne
územie Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice.
7) Overovacie štúdie pre územia s predpokladanou výstavbou garážovo
parkovacích domov na Sofijskej ulici a Ázijskej triede.
8) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok
2018 – 1.zmena rozpočtu.
9) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania
volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 4.štvrťrok 2017.
10) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce číslo 1/2018,
ktorým sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2011
o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj
poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.
11) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce číslo 2/2018 o podmienkach organizácie príležitostných
trhov a o podmienkach ambulantného predaja z pojazdnej predajne
na území mestskej časti
12) Návrhy na Cenu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce na rok 2018.
13) Interpelácie.
14) Otázky poslancov.
15) Rôzne.
16) Záver.
JUDr. Cyril Betuš
starosta
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ KošiceSídlisko Ťahanovce.

Predkladá:

JUDr. Ľudmila Slunečková,
hlavná kontrolórka

Spracovala:

JUDr. Ľudmila Slunečková,
hlavná kontrolórka

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky

SPRÁVA
o činnosti hlavnej kontrolórky MČ
V zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov, podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.
V tomto období som svoju činnosť zamerala na:

1.

Kontrola správnosti a včasnosti účtovnej evidencie, zverejňovanie faktúr a objednávok,
Správnosť použitia finančných prostriedkov

Prekontrolované boli všetky faktúry MÚ k 9.2.2018. Faktúr za toto obdobie bolo 48. Z toho došlých 43
a vyšlých 5.
Vyššie čerpanie je pri úhradách za teplo ( zemný plyn ) napr. Fa zo dňa 15.1.2017 na 1 010,48 €, Fa zo
dňa 15.1. 2018 na 978,49€ + z toho istého dňa 868,94 € + 864,97 € +660,70 € (všetko vyúčtovanie tepla za
rok 2017). Za 1/2018 Fa. zo dňa 19.1.2018 na 884,00 €. Za vodné a stočné napr. Fa zo dňa 23.1.2018 na
754, 93 € (úrad,fontána,ŠA). Za stravné lístky Fa zo dňa 24.1.2018 na 1 812,01 €.
Minimálne čerpanie finančných prostriedkov je za hovorné(mobily) Fa zo dňa 15.1.2018 na155,99 € za
mesiac a za benzín – auto prevádzka Fa zo dňa 17.1.2018 na 36,99 €.
Všetky finančné operácie sú zúčtované včas a riadne, účtovníctvo je zrozumiteľné, umožňuje spoľahlivo
a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov ( § 4 ods. 7 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ).
MÚ pred úhradou platieb vykonáva základnú finančnú kontrolu a administratívnu kontrolu podpisom
vedúcich zamestnancov, ktorí majú podpisové vzory a tým plní podmienku kolektívneho nakladania s účtami
MČ, tak ako to ukladá § 7 zák.č. 357/2015 Z.z. v.z.n.p. o finančnej kontrole a audite. Zároveň MČ preveruje
či tá ktorá finančná operácia je v súlade s § 7 ods. 2,3,4 a 6, a schváleným rozpočtom, následne HK
kontroluje či vo finančnej operácii je možné pokračovať.
Všetky faktúry a objednávky ( zaplatené ), boli zverejnené na webovom sídle MÚ na www.tahanovce.net,
tak ako to ukladá zákon 546/2010 Z. z. a zákon 211/2013 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
MČ zverejňuje na svojom webovom sídle faktúry do 30 – dní odo dňa zaplatenia a objednávky do 10 dní
odo dňa vyhotovenia.
Všetky ustanovenia cit. zákonov, ktoré prikazujú zverejňovanie povinných informácií MÚ dodržiava.

2. Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií MÚ
56

Podľa § 29 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, bola dňa 21.2.2018 o 9 hod. vykonaná náhla
inventarizácia pokladničnej hotovosti v pokladni MÚ.
Fyzickou inventúrou bol zistený stav peňažnej hotovosti 750,39 €, ktorý súhlasil s účtovným stavom
v pokladničnom denníku. Fyzický stav pokladničnej hotovosti k dátumu kontroly nepresiahol denný limit 1
000,00 € stanovený uznesením MZ.
Pokladničné operácie sú vedené prehľadne, PPD a VPD obsahujú predpísané náležitosti.
Príjmových pokladničných operácií bolo spolu za obdobie 1-2/2018 k 21.2.2018 v počte 336 v celkovej sume
18 278,95 €.
Výdavkových pokladničných operácií bolo spolu za uvedené kontrolované obdobie v počte 59 v sume
17 528,56 €.
Príjmové pokladničné operácie boli väčšinou za správne poplatky za osvedčenie listín, osvedčenie pobytu,
známky za psov...
Výdavkové pokladničné operácie boli za poštovné, zálohy na akcie MČ, memoriál Michala Bozogáňa,
stravovanie dôchodcov, mzdy, zálohy, kancelársky materiál, posypová soľ...
Za správnosť pokladničných operácií zodpovedá p. Erika Hercegová, pokladnička MÚ.

3. Stanovisko HK k I. zmene rozpočtu za rok 2018
I. zmena rozpočtu vychádza z potrieb a zmien, ku ktorým došlo od začiatku roka 2018.
Do bežných príjmov je potrebné zaradiť výnos dane z príjmov poukázaný MČ magistrátom mesta Košice
v sume +6 987,00 €.
Kapitálové výdavky ako celok sú zachované (131 000,00 €), dochádza k zmene v jednotlivých
podprogramoch kapitálových výdavkov, a to v podprograme 1.8. o +10 000,00 € na overovacie štúdie pre
územia Sofijskej ulice a Ázijskej triedy. K tejto zmene dôjde presunom – 7 000,00 € z podprogramu 5.2.
Doplnenie svetelných bodov v komunikačných trasách pre peších, tento podprogram týmto zaniká
a presunom – 3 000,00 € z podprogramu 5.3. Rekonštrukcia nástupných plôch pre MHD a príprava pre nové
prístrešky MHD (odôvodnenie týchto zmien je uvedené v dôvodovej správe k I. zmene rozpočtu a javí sa ako
logické)
Súhlasím s navrhovanými zmenami a navrhujem ich prerokovať na MZ dňa 14.3.2018

JUDr. Ľudmila Slunečková
hlavná kontrolórka
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Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Informácia
o činnosti
starostu
od
ostatného
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracoval:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
berie na vedomie
informáciu o činnosti starostu od ostatného zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídlisko
Ťahanovce.
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli
vznesené dňa 13.12.2017 poslancami Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracovala:

Mgr. Beáta Olšinárová,
vedúca organizačno-právneho oddelenia miestneho úradu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
berie na vedomie
správu o odpovediach na interpelácie, ktoré boli
vznesené 13.12.2017 poslancami miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Správa
o odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktoré boli
prednesené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 13. 12. 2017
Podľa Článku 15, odsek 7 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce predkladáme odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 19.
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce konaného dňa 13. 12.
2017.
Odpovede na interpelácie:
Mgr. Ing. Miloš Ihnát :
1/ V akom stave riešenia sú zrealizované zábrany na parkovacích miestach ulíc sídliska
Ťahanovce osadené pravdepodobne firmou konateľa p. Sekeľa ?
Otázku vyhradzovania parkovacích miest na území obytného súboru Ťahanovce inými
subjektmi ako mesto Košice, ktoré je aj cestným správnym orgánom rieši referát dopravy mesta
Košice. Relevantné informácie je možné získať na Magistráte mesta Košice.
2/ Žiadam MČ o sfunkčenie verejného
úplná tma.
Osvetlenie pri fontáne v parku na
osvetlenie je plne funkčné. V roku 2016
svietidlá a v súčasnosti bola zrealizovaná
hodinách do 7.30 hod.

osvetlenia pri fontáne Americká trieda. V noci je
Americkej triede prevádzkuje mestská časť. Toto
boli vymenené osvetľovacie telesá za úsporné LED
úprav spínacích hodín na predĺžený čas v ranných

3/
Žiadam vypracovať projekt na realizáciu verejného osvetlenia v parčíku pri MŠ
Belehradská. V parčíku je v noci tma.
Jedná sa o novú požiadavku, ktorú je potrebné prejednať minimálne na komisii výstavby
s očakávaným záverom, či je potrebné tento parčík osvetľovať v nočných hodinách.
4/ Žiadam vyznačiť prechod pre chodcov za Viedenskou 31. Pozabudlo sa na prechod.
Prechod pre chodcov od Viedenskej 31 k terénnemu schodisku, ktoré ústi na chodník
Austrálska trieda bude vodorovným dopravným značením obnovený na jar 2018 /podľa
poveternostných podmienok/.
5/ Žiadam MČ o urgenciu mesta Košice k problematike vyspravenia výtlkov na parkovisku
pred Budapeštianskou 38.
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce už začala komunikáciu s mestom Košice
o naliehavých opravách niektorých komunikácií a chodníkov a do týchto naliehavých opráv zaradí
aj odstránenie rozpadnutého deliaceho pásu medzi kolmými parkoviskami a komunikáciou
z andezitu a jeho náhradu asfaltobetónovou úpravou. Táto požiadavka bola u mesta už uplatnená
11.4.2017.
6/
Žiadam o doriešenie chýbajúceho betónového venca u rigola na parkovisku pred
Pekinskou 13.
Vyplnenie pôvodného rigolu, ktorý je situovaný medzi parkovacími plochami z vegetačných
tvárnic a asfaltovým chodníkom bolo na základe požiadaviek obyvateľov zrealizované betónovou
úpravou v celej dĺžke. V miesto, kde táto výplň vypadla je revízna šachta kanalizácie a zrejme
v dôsledku netesnosti kanalizácie alebo jej šachty dochádza už
dlhodobo k pozvoľnému poklesnutiu terénu, v dôsledku tohto poklesu až k vypadnutiu betónovej
výplne. Otázku tejto opravy už mesto Košice riešilo aj s vodárenskou spoločnosťou, avšak
vodárenská spoločnosť tvrdí, že kanalizácia vrátane šachty je v poriadku. Napriek tomu je zjavné,

že terén v tejto lokalite ďalej klesá. V závere roka 2017 referát dopravy zrealizoval lokálnu opravu
povrchu chodníka v okolí šachty.
7/ Žiadam o opravu polyfunkčných dlaždíc na parkovisku Varšavská ulica.
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe Vašej požiadavky zabezpečila opravu
vegetačných tvárnic na všetkých parkoviskách na Varšavskej ulici, ktoré boli zrealizované
mestskou časťou. Oprava bola vykonaná na základe objednávky č. 74/2017 z 9.11.2017. Mestská
časť vyznačila značkovacím sprejom všetky poškodené miesta a zhotoviteľ tieto opravil. Vzhľadom
na druh použitej povrchovej úpravy a charakter parkoviska – jedná sa o provizórnu parkovaciu
plochu nevylučujeme po zimných mesiacoch ďalšie poruchy.

Ing. Štefan Bereš :
1/ Plánuje MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce vybudovanie parkoviska na ihrisku Pekinská ?
Aké má plány MČ s týmto ihriskom ?
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v súčasnosti neuvažuje o vybudovaní parkoviska
a ani s jeho zriadením na jestvujúcej ploche ihriska v dvore Pekinská. Mestská časť nie je
vlastníkom predmetného ihriska, nie je ani jeho správcom a v súčasnosti nerieši otázku jeho
prevádzky. V prípade záujmu obyvateľov dotknutých bytových domov rozvinúť na tejto ploche
športové aktivity detí je možné pre budúcnosť uvažovať so zriadením multifunkčného ihriska, avšak
z konštrukcií účinne tlmiacich hluk produkovaný športovou činnosťou. Je možné použiť ochranné
siete a nie tvrdé oplotenie a na podlahu uložiť buď mäkký koberec alebo dlaždice z modulárneho
polypropylénu, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na športové povrchy.
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Stanovisko mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce k zámene, resp. predaju pozemku parcelné
číslo 2659 registra E katastrálne územie Nové
Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracoval:

ing. Miron Jesenský,
vedúci odd. výstavby miestneho úradu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
nesúhlasí
so zámenou, resp. odpredajom pozemku parcelné číslo
2659 registra E katastrálne územie Nové Ťahanovce vo
vlastníctve mesta Košice.

Stanovisko mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce k zámene, resp. predaju pozemku
parcelné číslo 2659 registra E katastrálne územie Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice
Dňa 12.2.2018 obdržala mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce žiadosť riaditeľa MMK
o vydanie stanoviska mestskej časti k žiadosti spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Textilná 2237/1, Košice
k zámene, resp. predaju pozemku parcelné číslo 2659 registra E katastrálne územie Nové
Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice za účelom zámeru žiadateľa „vybudovať na spomínanom
pozemku supermarket a skultivovať zeleň v jeho okolí tak, aby táto časť sídliska dotvárala
oddychovú zónu pre obyvateľov Ťahanoviec“.
Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce už v minulosti opakovane vyjadrila nesúhlas
s výstavbou obchodnej prevádzky tohto žiadateľa na tomto území z nasledovných dôvodov:
1. V územnom pláne HSA Košice je záujmové územie žiadateľa územím s plochami verejnej
zelene.
2. Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v čase spracovania návrhu zadania pre nový
územný plán požiadala obstarávateľa nového územného plánu mesto Košice listom
z 28.10.2016, aby územie bývalej strže súbežné s Európskou triedou a ulicou pri Hrušove
v úseku od lesa nad hanojskou a prakticky až po rieku Hornád bolo v územnoplánovacej
dokumentácii zadefinované ako biokoridor v maximálne možnej šírke rešpektujúc súčasný
stav zástavby. Táto požiadavka mestskej časti korešponduje s návrhom orgánov štátnej
správy pre ochranu životného prostredia z roku 1993, ktorá pre uvedené územie navrhovala
funkciu biokoridoru.
3. Na spomínanom území je v súčasnosti výbežisko pre psy, ktoré je však považované za
dočasné, vzhľadom na zámer mestskej časti vybudovať na tomto území, ktoré má centrálnu
polohu vo vzťahu k obytnému súboru kvalitnú oddychovú zónu, ktorá podľa už spracovanej
projektovej dokumentácie „Európsky park“ bude umožňovať oddych, športové aktivity
a environmentálnu výchovu detí.
4. Sprievodným javom obchodných prevádzok je zvýšenie dopravy a s tým spojené zvýšenie
hlučnosti. Mestská časť disponuje dostatočnou kapacitou obchodov, ktoré postupne
pribúdajú, avšak na plochách, ktoré podľa územnoplánovacej dokumentácie sú na to
vhodné, napr. Americká trieda.
Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce považuje územie vytvorené zásypom rozsiahlej
erozívnej ryhy – strže za mimoriadne cenné územie, ktoré už toho času čiastočne slúži pre
oddychové a športové účely, toto územie má ideálnu dostupnosť pre obyvateľov prehustenej
zástavby a jeho postupné finalizovanie kvalitnými plochami verejnej zelene vytvorí podmienky pre
jeho intenzívnejšie využívanie obyvateľmi mestskej časti s potrebami úniku pred negatívnymi
dopadmi vyvolanými hustotou zástavby.
Na základe hore uvedených skutočností oddelenie výstavby neodporúča zámenu a ani odpredaj
pozemku parcelné číslo 2659 registra E katastrálne územie Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta
Košice.
Prílohy: Žiadosť na kúpu/zámenu pozemkov + vyznačenie záujmového územia
Zámena, resp. predaj pozemku v k.ú. Ťahanovce – vyžiadanie stanoviska

Košice, 16.2.2018
Vypracoval: Ing. Jesenský
Ing. Fedáková
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Overovacie štúdie pre územia s predpokladanou
výstavbou garážovo parkovacích domov na Sofijskej
ulici a Ázijskej triede.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracoval:

ing. Miron Jesenský,
vedúci odd. výstavby miestneho úradu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
a/ berie na vedomie
vyjadrenie referátu ÚHA mesta Košice k objemovým
štúdiám parkovacích domov Sofijská a Ázijská trieda
z 9.1.2018,
b/ súhlasí
s návrhom referátu ÚHA mesta Košice, aby
obstarávateľom overovacích štúdií na územia Sofijskej
ulice a Ázijskej triedy /medzi Pekinskou a Hanojskou/
bola mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce,
c/ súhlasí so zmenou programového rozpočtu
nasledovne:
Dopĺňa sa podprogram 1.8 o overovacie štúdie pre
územia Sofijskej ulice a Ázijskej triedy /medzi Hanojskou
a Pekinskou/,
Zvyšuje sa pôvodný objem výdavkov zo 7000,0 EUR
/kapitálový/ na 17 000,0 EUR /kapitálový/ presunom
7000,0 EUR z podprogramu 5.2 Doplnenie svetelných
bodov v komunikačných trasách pre peších, ktorý
podprogram týmto zaniká a presunom 3000,0 EUR
z podprogramu 5.3. Rekonštrukcia nástupných plôch pre
MHD a príprava územia pre nové prístrešky MHD.

Dôvodová správa:
Overovacie štúdie pre územia s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacích domov na
Sofijskej ulici a Ázijskej triede.
V závere roka 2017 boli mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce doručené dve objemové
a architektonické štúdie na investičné zámery garážovo parkovacích domov umiestňované
v lokalitách Sofijskej ulice a v lokalite nad Ázijskou triedou medzi Pekinskou a Hanojskou ulicou.
Predmetnými štúdiami sa na svojom rokovaní zaoberala aj komisia VDŽPaOZ miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, ktorá prijala uznesenie, aby mestská
časť požiadala referát ÚHA mesta Košice o vydanie stanoviska k týmto trom štúdiám.
Referát ÚHA mesta Košice posúdil uvedené objemové štúdie parkovacích domov a listom z
9.1.2018 č. MK/C/2018/00003-2 vydal k uvedeným štúdiám svoje odborné vyjadrenie a zároveň aj
návrh, akým spôsobom a za splnenia akých podmienok je potrebné ďalej postupovať pre zreálnenie
investičných zámerov týkajúcich sa garážovo parkovacích domov v týchto konkrétnych lokalitách.
Z uvedeného vyjadrenia vyplýva aj postupnosť krokov pre vypracovávanie jednotlivých stupňov
dokumentácie a prvým takýmto krokom, ktorý odporúča ÚHA je obstaranie overovacích štúdií na
celé územia vnútrobloku Sofijskej ulice a územia nad Ázijskou triedou /medzi Pekinskou
a Hanojskou/. ÚHA odporúča, aby tieto overovacie štúdie obstarávala mestská časť. Ďalej určuje,
ktoré regulatívy majú byť v overovacích štúdiách zakomponované a ďalej určuje požiadavky na
riešenie samotných parkovacích domov.
Oddelenie výstavby MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na základe ďalších konzultácií
s ÚHA ako aj konzultácií s nezávisle vybranými autorizovanými projektantmi pre urbanistické
architektonické riešenia odporúča prijať zo strany mestskej časti úlohu obstarávateľa overovacích
štúdií. Toto odporúčanie vychádza aj z požiadavky zachovať nezávislosť použitia týchto
overovacích štúdií pre prípadných ďalších investorov.

Prílohy: Objemové štúdie parkovacích domov – vyjadrenie z 9.1.2018

Košice, 16.2.2018
Vypracoval: Ing. Jesenský
Ing. Fedáková
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
na rok 2018– 1. zmena rozpočtu.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracovala:

Ing. Helena Badaničová,
vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok
2018.

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2018 - I. zmena rozpočtu
údaje sú uvedené v €
kateg. pol.

podpol. Názov

100

Daňové príjmy

110

Dane z príjmov
111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej

rozpočet r. 2018

I. zmena

II. zmena

III. zmena

IV. zmena

po zmenách

581 000,00 +6987

587 987,00

581 000,00 +6987

587 987,00

samospráve - podielová daň
Dane za tovary a služby

100,00

100,00

133 001

Za psa

100,00

100,00

139

Doplatky všetkých zrušených daní
79 500,00

79 500,00

130

200

Nedaňové príjmy

220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221

Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/

13 000,00

13 000,00

221 004

Správny poplatok - výherné automaty

35 000,00

35 000,00

222 003

Pokuty, penále a iné sankcie

223 001

Príjem z predaja prebyt. Majetku

1 000,00

1 000,00

Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov

240
211

242

Z vkladov

211 004

Iné nedaňové príjmy, prevod zisku

292 008

Príjem z výťažkov lotérií a iných hier

292 012

Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov

300
310

Granty a transfery

5 000,00
22 000,00

3 500,00

3 500,00

99 044,00

99 044,00

Transfery v rámci verejnej správy

312
001

320

5 000,00
22 000,00

Zo štátneho rozpočtu

7 500,00

7 500,00

312 007

Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK

33 044,00

33 044,00

322 005

Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové

58 500,00

58 500,00

759 644,00

766 631,00

SPOLU
Košice, 2018
Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

Názov
Bežné príjmy spolu

701 144,00

708 131,00

Bežné výdavky spolu

694 151,00

694 151,00

139 221,00

139 221,00

12 500,00

12 500,00

Program 3: Interné služby MČ

9 200,00

9 200,00

Program 4: Služby občanom

2 304,00

2 304,00

Program 5: Doprava

5 000,00

5 000,00

36 844,00

36 844,00

6 400,00

6 400,00

z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc

Program 6: Prostredie pre život
Program 7: Bezpečnosť
Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického
života občanov
Program 9: Podporná činnosť
Prebytok bežného rozpočtu:

18 890,00

18 890,00

463 792,00

463 792,00
13 980,00

6 993,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu:

58 500,00

58 500,00

131 000,00

131 000,00

z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment kontrola

7 000,00

+10000

17 000,00

Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc

0,00

0,00

Program 3: Interné služby MČ

0,00

0,00

Program 4: Služby občanom

0,00

0,00

Program 5: Doprava

19 000,00

Program 6: Prostredie pre život

76 500,00

76 500,00

2 000,00

2 000,00

Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického
života občanov

10 000,00

10 000,00

Program 9: Podporná činnosť

16 500,00

16 500,00

-72 500,00

-72 500,00

Program 7: Bezpečnosť

Schodok kapitálového rozpočtu:

-10000

9 000,00

Názov
Príjmy spolu:

759 644,00

766 631,00

Výdavky spolu:

825 151,00

825 151,00

Schodok celkový:

-65 507,00

-58 520,00

70 000,00

70 000,00

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:
Príjmy:
Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Výsledok hospodárenia

4 493,00

11 480,00

1.zmena rozpočtu na rok 2018

Podprogram 1,8 Projekty porealizačné zamerania
Výdavky 7000,0 EUR
Výdavky po zmene 17000,0 EUR
Komentár:
Podprogram 1.8 sa dopĺňa o overovacie štúdie pre územia Sofijskej ulice a Ázijskej triedy /medzi
Hanojskou a Pekinskou/, zvyšuje sa pôvodný objem výdavkov zo 7000,0 EUR /kapitálový/ na
17 000,0 EUR /kapitálový/ presunom 7000,0 EUR z podprogramu 5.2 Doplnenie svetelných
bodov v komunikačných trasách pre peších, ktorý podprogram týmto zaniká a presunom 3000,0
EUR z podprogramu 5.3. Rekonštrukcia nástupných plôch pre MHD a príprava územia pre nové
prístrešky MHD.

Podprogram 5.2 Doplnenie svetelných bodov v komunikačných trasách pre peších
Výdavky 7000,0 EUR
Výdavky po zmene 0,0 EUR
Komentár:
Do dnešného dňa nie je ukončený výber na koncesionára a správcu verejného osvetlenia v meste
Košice.

Podprogram 5.3 Rekonštrukcia nástupných plôch pre MHD a príprava územia pre nové
prístrešky MHD
Výdavky 6000,0 EUR
Výdavky po zmene 3000,0 EUR
Komentár:
Na základe prejednania a vyjasnenia povinností pri vytváraní podmienok pre prípravu plôch pre
umiestňovanie nových prístreškov MHD nie je potrebný pôvodne plánovaný objem finančných
prostriedkov, nakoľko niektoré činnosti bude zabezpečovať mesto Košice.

Zmena podprogramu:
Zmena lokality z dvora Sofijská – Varšavská na Športový areál Základnej školy Belehradská
Podprogram 6.5: Výstavba multifunkčného ihriska v športovom areáli Základnej školy
Belehradská rekonštrukciou povrchu a oplotením.
Zámer:
Cieľ:
Ukazovateľ:
Hodnota:
Výdavky:

Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre žiakov
základnej školy
Rekonštrukcia povrchu /umelý trávnik/ a oplotenie sieťami s náležitým
príslušenstvom pre rôzne druhy športov
počet
1
40 000 EUR kapitálový

Komentár:
Vzhľadom k tomu, že žiaci základnej školy nemajú k dispozícii vhodné a moderné vybavenie pre
rozvoj pohybovej kultúry, telovýchovy a športu mestská časť má zámer vybudovať multifunkčné
ihrisko v športovom areálu základe j školy Belehradská ako vhodný investičný zámer v rámci
projektu modernizácie športového areálu základnej školy. Táto lokalita je zjavne výhodnejšia ako
pôvodne plánovaná lokalita uzatvoreného dvora Varšavská, už aj s prihliadnutím na možné
negatívne dopady na životné prostredie obyvateľov Varšavskej ulice z titulu hlučnosti
z vykonávaných športových činností. Výhodou tejto novej lokality je tá skutočnosť, že je
situovaná v uzavretom areáli, ktorý je pod kontrolou a má zavedený prevádzkový režim, čo do
značnej miery môže eliminovať poškodzovanie novo vybudovaného športového zariadenia
vandalmi. Cieľom je dostať naše deti do atraktívnejšieho športového prostredia namiesto sedavého
spôsobu trávenia voľného času pri internete a televízii a za týmto účelom je plánovaná postupná
modernizácia športovísk v športovom areáli Základnej školy Belehradská pre ďalšie atletické
disciplíny a iné športy.

19.2.2018
Vypracoval: Ing. Jesenský
Ing. Fedáková
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku
odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce za 4. štvrťrok 2017.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
Starosta

Spracovala:

Ing. Helena Badaničová,
vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 4. štvrťrok 2017 vo
výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.

Odôvodnenie:
Odmena hlavného kontrolóra môže byť schválená v zmysle §18c zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov len do výšky 30 %.
Odmeny hlavnej kontrolórky budú vypočítané zo súčtu platov za 4. štvrťrok 2017.

Vypracoval: Ing. Badaničová Helena
vedúca ekonomického odd. MÚ
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce číslo 1/2018, ktorým sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce číslo 1/2011 o zriadení
predajného miesta na ambulantný predaj
poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní
príležitostných trhov.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracovala:

Mgr. Beáta Olšinárová,
vedúca organizačno-právneho oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce číslo 1/2018, ktorým sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce číslo 1/2011 o zriadení predajného
miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych
prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce uznesením číslo .............
prijatým na svojom rokovaní dňa 14.3.2018 podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona číslo 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2018,
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo
1/2011o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov
a organizovaní príležitostných trhov.

Článok 1
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2011 o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj
poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.

Článok 2
§2
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení
na úradnej tabuli mestskej časti.

JUDr. Cyril Betuš
starosta

Zverejnené: . . . . . . . . . . . . .
Účinné: . . . . . . . . . . . . . . . .

Dôvodová správa :
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2018, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2011 o zriadení predajného miesta na
ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov bolo
spracované z dôvodu fyzického zániku predajného miesta z dôvodu realizácie stavby „Obchodné
centrum Ťahanovce“. Pri realizácii uvedenej stavby bolo potrebné vyriešiť
kolíziu navrhovaných prístupových komunikácií II. nadzemného podlažia stavby (prepojenie
s pasážou Budapeštianska) s jestvujúcim objektom ambulantného predaja.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti uznesením číslo 190/2017 zo 16-teho rokovania
schválilo odpredaj prístrešku, dlažby, stolov a oplotenia pre ambulantný predaj
poľnohospodárskych prebytkov za zostatkovú hodnotu vyčíslenú ku dňu uzatvorenia kúpnej
zmluvy, čím reálne zanikol priestor na predaj prebytkov.
Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2011 je nutné, pretože v našej mestskej
časti reálne nie je priestor na predaj poľnohospodárskych prebytkov.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2018 bol podľa § 6 ods. 3 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený v lehote
od
5.2.2018 do 20.2.2017, pričom desaťdňová lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia
uplynula dňom 15.2.2018.
V stanovenej lehote neboli predložené žiadne pripomienky k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia číslo 1/2018.

Spracovala:
Mgr. Beáta Olšinárová
vedúca organizačno-právneho odd. MÚ MČ
Košice február 2018
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa:

14.3.2018

Názov materiálu:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce číslo 2/2018 o podmienkach
organizácie príležitostných trhov a o podmienkach
ambulantného predaja z pojazdnej predajne na území
mestskej časti.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracovala:

Mgr. Beáta Olšinárová,
vedúca organizačno-právneho oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce číslo 2/2018 o podmienkach
organizácie príležitostných trhov a o podmienkach
ambulantného predaja z pojazdnej predajne na území
mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce uznesením číslo...........
prijatom na svojom rokovaní dňa 14.3.2018 podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 a ods. 8 písm. b),
§ 7ods. 1 - druhá veta a § 9 zákona číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, osobitné
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
číslo 2/2018 o podmienkach organizácie príležitostných trhov a o podmienkach
ambulantného predaja z pojazdnej predajne na území mestskej časti
§1
Úvodné ustanovenia
1/
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa príležitostným trhom rozumie predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä
jarmoky, sezónne a výročné trhy a ambulantným predajom predaj v pojazdnej predajni.
§2
Organizovanie príležitostných trhov
1/
Mestská časť môže organizovať príležitostné trhy a to najmä vianočné trhy, remeselné trhy,
výročné trhy alebo iné trhy. Na ich konanie sa vyčleňuje priestor v pasáži predsadenej občianskej
vybavenosti v časti pred kultúrnym strediskom mestskej časti až po priestor pred budovou
miestneho úradu mestskej časti.
O účasti záujemcu vystavovať a predávať svoje výrobky
rozhoduje mestská časť.
2/
Správu príležitostných trhov
vykonáva mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Prevádzkový čas príležitostných trhov určuje správca.
3/
Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov:
a) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, keramika vlastnej výroby, medovníčky
a podobné vlastnoručne vyrobené cukrovinky,
b) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich,
c) vlastné výrobky z textilu a dreva, ručne vyšívané výrobky.

4/
Osoby predávajúce výrobky sú povinné udržiavať predajnú plochu počas predaja a po jeho
skončení upratanú a v čistote, predávať zdravotne nezávadné výrobky, dodržiavať hygienické
predpisy, predpisy v oblasti obchodu, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež
umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení.
5/
Vstup motorových vozidiel do pasáže z dôvodu dovezenia výrobkov určených na predaj nie
je možný. Zásobovanie
je potrebné zabezpečiť iba z priestorov parkovacích plôch na
Budapeštianskej ulici.
6/
Počas konania príležitostných trhov je vo vymedzenom priestore zakázaná akákoľvek
propagácia politických strán alebo hnutí alebo nezávislých kandidátov.

§3
Ambulantný predaj z pojazdnej predajne
1/
a)
b)
c)
d)
e)

Na území mestskej časti sa ambulantne v pojazdnej predajni môže predávať:
ovocie a zelenina,
balené cestoviny,
surové kravské mlieko a balené mliečne výrobky z mobilného mliečneho automatu,
pekárenské a cukrárenské výrobky,
balené chladené mäso a balené mäsové výrobky.

2/
Písomné povolenie vydáva na žiadosť záujemcu referát podnikateľských aktivít miestneho
úradu. Prílohou k žiadosti o povolenie na ambulantný predaj je :
a)
kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov 1/,
b)
rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona číslo
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení,
c)
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie
je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu 2/.
3/
Všetky predávané potraviny musia byť známeho pôvodu, zdravotne nezávadné, v spotrebných
lehotách a nesmú sa uchovávať pri teplotách, ktoré by mohli mať za následok riziko pre zdravie ľudí.

4/
Miesto predaja z pojazdnej predajne je na zásobovacom chodníku pri polyfunkčnom objekte
na Americkej triede 15 v Košiciach.
5/
Prílohou všeobecne záväzného nariadenia je Trhový poriadok príležitostných trhov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1/
Prílohou všeobecne záväzného nariadenia je Trhový poriadok príležitostných trhov.
2/
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení
na úradnej tabuli mestskej časti.

JUDr. Cyril Betuš
starosta
Zverejnené: . . . . . . . . . . . . .
Účinné: . . . . . . . . . . . . . . . .

Odkazy na predpisy v texte:
1/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
2/ Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Príloha k VZN MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 2/2018
Trhový poriadok príležitostných trhov

Trhový poriadok príležitostných trhov
§1
Úvodné ustanovenia
Trhový poriadok príležitostných trhov bol spracovaný v súlade s ustanovením § 5 zákona
číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a určuje osobitné podmienky predaja výrobkov na príležitostných
trhoch organizovaných v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
§2
Správa a určenie príležitostných trhov
1/
Správu príležitostných trhov vykonáva mestská časť Košice- Sídlisko Ťahanovce.
2/
Na konanie príležitostných trhov sa vyčleňuje priestor v pasáži predsadenej občianskej
vybavenosti a to pred budovou miestneho úradu mestskej časti a priestor pasáže pred kultúrnym
strediskom mestskej časti.
3/
Mestská časť ako správca na vyčlenený priestor umiestni lavice na prezentáciu a predaj
výrobkov, ktoré poskytne predávajúcim bezodplatne.
4/
Príležitostné trhy sa konajú v jeden deň spravidla v čase od 14, 00 hodiny do 20,00 hodiny.
§3
Druh predávaných výrobkov
1/

Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov :
a) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, keramika vlastnej výroby, medovníčky
a podobné vlastnoručne vyrobené cukrovinky,
b) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich,
c) vlastné výrobky z textilu a dreva, ručne vyšívané výrobky.

2/
Na príležitostných trhoch v mestskej časti nie je dovolené poskytovanie služieb rýchleho
občerstvenia s výnimkou podávania starostovského punču na vianočných trhoch.
§4
Podmienky predaja a povinnosti predajcov
1/
2/

Na príležitostných trhoch môžu predávať svoje výrobky fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
Predávajúci je povinný
a)
b)
c)
d)

predávať bezchybné a zdravotne nezávadné výrobky
udržiavať predajnú plochu počas predaja a po jeho skončení upratanú a v čistote,
dodržiavať predpisy v oblasti obchodu, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy,
umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení.

3/
Predajnú plochu a predajné zariadenie môže využívať len osoba, ktorej správca
príležitostného trhu udelil povolenie.

4/
Vstup motorových vozidiel do pasáže z dôvodu dovezenia výrobkov určených na predaj nie
je možný. Zásobovanie je potrebné zabezpečiť iba z priestorov parkovacích plôch na
Budapeštianskej ulici.
§5
Záverečné ustanovenia
1/
Účastníci príležitostných trhov sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať
predpisy vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhoch a správať sa tak, aby svojím konaním
nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám. Za straty finančných hotovostí alebo iných vecí
účastníkov trhov správca príležitostných trhov nezodpovedá.
2/
Počas konania príležitostných trhov je vo vymedzenom priestore zakázaná akákoľvek
propagácia politických strán alebo hnutí alebo nezávislých kandidátov.
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Názov materiálu:

Návrhy na Cenu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce na
rok 2018.

Predkladá:

JUDr. Cyril Betuš,
Starosta

Spracoval:

Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.,
predseda komisie pre udeľovanie vyznamenaní
a verejných ocenení

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
návrhy na Cenu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok
2018 podľa predloženého návrhu.

