Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa
28. apríla 2005
číslo: 718
Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s neuhrádzaním spotreby médií

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa platnej legislatívy a § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice
berie na vedomie
Informáciu o prijatých opatreniach v súvislosti s neuhrádzaním spotreby médií v niektorých
lokalitách mesta Košice.
schvaľuje
opatrenia nasledovne:
1. V súvislosti s riešením problematiky odstávky vody v bytových domoch na sídlisku Luník IX
z titulu neuhradenia faktúr (v dôsledku dlhodobého neuhrádzania mesačných zálohových
platieb nájomníkmi) realizovať Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2005 v bode
Sociálne zabezpečenie a tým zabezpečiť úhradu zálohových platieb za odobraté médiá.

Z: riaditeľ MMK
T: XVI. rokovanie MZ
2. Zabezpečiť bývanie v nájomných domoch v uvedených lokalitách mesta, ktoré sú

v správe BPMK, len pre tých obyvateľov, ktorí majú platné nájomné zmluvy.
Z: BPMK
T: do 30. 5. 2005
3. Neoprávnených užívateľov nájomných bytov, suterénnych priestorov, voľných

priestranstiev v meste odviezť do miesta trvalého bydliska, resp. vysťahovať.
Z: MMK v súčinnosti s orgánmi
štátnej správy
T: podľa rozhodnutia primátora
4. Identifikovať vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú chatrče a písomne ich

vyzvať aby v lehote do 30 dní zabezpečili ich odstránenie a uvedenie terénu do

primeraného stavu (odstránenie odpadu a pod.).
Z: MMK v súčinnosti s príslušnými
MČ
T: do 30 dní od právoplatnosti
uznesenia MZ
Preveriť právny stav prístreškov v lokalite Demeter, identifikovať vlastníka a vyzvať ho
k tomu, aby zabezpečil ich užívanie v súlade s kolaudačným rozhodnutím, (zabezpečiť
vypratanie osôb a vecí) a okolie uviesť do primeraného stavu.
Z: MMK v súčinnosti s príslušnými
MČ
T: do 30 dní od právoplatnosti
uznesenia MZ

JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa : 2.5.2005
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