R a d a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov, konaného dňa 8. 4. 2021.
__________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia

: 15.45 hod.

Miesto konania

: sobášna sieň MČ Košice - DH, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných

: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľa zápisnice
3. Návrh dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice
Dargovských hrdinov a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Košice
Dargovských hrdinov
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1
13. zasadnutie Rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov otvoril a prítomných na rokovaní privítal starosta mestskej časti, Mgr. Jozef
Andrejčák. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia rady, rada je uznášania
schopná.
K predloženému návrhu programu rokovania neodzneli pripomienky alebo
pozmeňujúce, či doplňujúce návrhy.
Uznesenie : Rada MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu rokovania 13. zasadnutia Rady MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za 4 uznesenie bolo schválené.
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K bodu 2
Za overovateľa zápisnice bol určený poslanec Dominik Babušík.
K bodu 3
Materiál uviedol starosta mestskej časti. Oboznámil poslancov rady so žiadosťou
obchodnej spoločnosti AdNa s. r. o., ktorá v mestskej časti využíva prenajaté priestory
mestskej časti v Dennom centre na Jegorovovom námestí na prevádzkovanie
mobilného odberového miesta. Spoločnosť AdNa požiadala o zníženie výšky
nájomného z dôvodu zníženia dotácie poskytovanej z ministerstva zdravotníctva.
Na základe skúseností počas prenajímania priestorov navrhuje mestská časť
úpravu cenníka pri aktivite komerčného charakteru, pri dlhodobom nájme
presahujúcom 1 mesiac, zníženie o 40%.
Uznesenie : Rada MiZ MČ Košice – DH o d p o r ú č a MiZ MČ Košice – DH
s c h v á l i ť Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom
zvereným do správy mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov so
zapracovaním schválených zmien a doplnkov.
Príloha č. 1
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom zvereným do správy
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
CENNÍK
Krátkodobých prenájmov nebytových priestorov
mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov
Kultúrno-spoločenské podujatia .............................................. 5 €/hod.
Výstavy .................................................................................... 5 €/hod.
Výstavy spojené s predajom ................................................... 10 €/hod.
Módne prehliadky .................................................................... .5 €/hod.
Kongresy, prednášky, konferencie ........................................... .5 €/hod.
Ostatné aktivity spojené s predajom......................................... 20 €/hod.
Ostatné aktivity nekomerčného charakteru ............................. 1,5 €/hod.
Aktivity komerčného charakteru pri dĺžke nájomného vzťahu
nepresahujúcom jeden mesiac ................................................... 15 €/hod.
9. Aktivity komerčného charakteru pri dĺžke nájomného vzťahu
presahujúcom jeden mesiac ......................................................... 9 €/hod.
10. Podujatia, ktorých celý výťažok ide na charitatívny,
resp. verejnoprospešný účel......................................................... 1 €/deň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-311. Podujatia organizované pod záštitou starostu mestskej časti ....... bez odplatne
12. Ak ide o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne
starosta mestskej časti .................................................................. bez odplatne

CENNÍK
Krátkodobých prenájmov pozemkov (predajných plôch)
1. Predaj občerstvenia ....................................................................... 3€/hod.
2. Ostatný sortiment ............................................................................ 2 €/hod.
3. Predaj určený na charitatívny resp. verejnoprospešný účel.............. 2 €/hod.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Diskusia neodznela.
K bodu 5
Po vyčerpaní bodov programu rokovania starosta mestskej časti poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie Rady MiZ MČ Košice – DH ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

overovateľ : Dominik Babušík

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

