Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XIII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 26. marca 2020
číslo: 374
Návrh niektorých opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho
šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2
a vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v spojitosti s § 15 ods. 1 písm. j)
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a podľa
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. berie na vedomie
vyhlásenie mimoriadnej situácie s účinnosťou 12.03.2020 od 06:00 hod. pre územie
Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARSCoV-2 (ďalej len „mimoriadna situácia“) na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky
č. 111 zo dňa 11.03.2020,
B. súhlasí
s ustanovením režimu života obyvateľstva na úseku regulácie parkovania tak, že v prípade
podstatného obmedzenia alebo vylúčenia prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy sa
na nevyhnutnú dobu preruší prevádzkovanie parkovacích miest v zóne plateného parkovania
podľa VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Košice v znení neskorších predpisov,
C. vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov
opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19“; podmienky dobrovoľnej zbierky sú uvedené
v prílohe tohto uznesenia,
D. žiada
primátora mesta Košice
o ustanovenie režimu života obyvateľstva podľa písm. B na základe predchádzajúceho
odporúčania krízového štábu mesta Košice, prípadne stanoviska ďalších dotknutých orgánov
verejnej správy a inštitúcií na úseku civilnej ochrany alebo ochrany verejného zdravia,
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E. žiada
primátora mesta Košice,
aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil návrh zmeny príslušných
všeobecne záväzných nariadení mesta Košice za účelom zmiernenia následkov niektorých
opatrení realizovaných v súvislosti s mimoriadnou situáciou,
T: v texte
Z: v texte
F. žiada
primátora mesta Košice,
aby opätovne listom požiadal, tentokrát už nového predsedu vlády, o odpustenie zostatku
návratnej finančnej výpomoci vo výške 15,2 mil. € vyplývajúceho zo Zmluvy o návratnej
finančnej výpomoci č. MF/014236/2014-442 zo dňa 09.07.2014.
T: v texte
Z: v texte

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 01.04.2020

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha

Podmienky dobrovoľnej zbierky
„Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení
proti šíreniu ochorenia COVID-19“
Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:
00691135.
Účel dobrovoľnej zbierky: Eliminácia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia
COVID-19 na rizikové skupiny obyvateľov mesta Košice.
Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Finančným príspevkom na transparentný účet
dobrovoľnej zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., číslo účtu (IBAN):
SK56 0900 0000 0051 6742 4414.
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: mesto Košice.
Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 27.03.2020 do 30.09.2020.
Náklady dobrovoľnej zbierky: Nepredpokladáme žiadne priame náklady spojené s konaním
zbierky.
Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky: Do 31.12.2020; o výsledkoch zbierky a použití zbierkou
získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po ukončení
a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“.

