19. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
21.11.2017

Zápisnica
z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 21.11.2017 o 16.00 hod.

Prítomní: Damián Exner, Ing. Štefan Kender, PhD., RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.,
Ing. Lýdia Lauffová, , Ing. Radoslav Bajus,PhD., Mgr. Lucia Pačutová, JUDr. Ľudmila
Slunečková

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner otvoril 19. zasadnutie MZ, privítal prítomných
a predložil program rokovania na jeho schválenie.
Hlasovanie:
prítomní: 4

2.

za:

4

proti: 0

zdržal sa:

0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Starosta MČ určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Terifajová Darina
Overovatelia zápisnice: RNDr. Zuzana Kimáková, Ing. Radoslav Bajus, PhD.

3

ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV TRANSFER
Komentár k rozdeleniu finančných prostriedkov predniesol p. starosta Exner.
Vysvetlil, že poskytovateľ transferu súhlasí s refundáciou už zaplatených nákladov.
V diskusii k uvedenému bodu žiadala p. Kimáková vysvetliť jednotlivé položky
čerpania .
Návrh na Uznesenie č. 80 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje rozdelenie
finančných prostriedkov z transferu mesta vo výške 25 000 € v zmysle materiálu
z 20.11.2017, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie:
prítomní: 5

4.

za: 5

proti:

0

zdržal sa:

0

FINANCOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LORINČÍK STRED
Starosta objasnil MZ vypracovanie urbanistickej štúdie Lorinčík stred a potrebu
financovania občanmi dotknutých parciel. Predložil MZ mapku / autor Ing. Ivan/
a tabuľku výmery a cien spracovanú kanceláriou MÚ.

Návrh na Uznesenie č. 81 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje financovanie
štúdie Lorinčík stred občanmi – vlastníkmi dotknutých parciel v zmysle obrazovej
prílohy č.1 / autor Ing. Ivan/ a prílohy č. 2 – tabuľka / autor MÚ MČ KE Lorinčík/.

Hlasovanie:
prítomní:
5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

P. Kender navrhol, aby starosta MČ rokoval s vlastníkmi parciel v záujmovej oblasti
štúdie stred, ktorí ústne prisľúbili umožnenie výstavby prístupovej cesty, aby tento
prísľub potvrdili aj v písomnej forme.
Návrh na Uznesenie č. 82 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík poveruje starostu MČ
rokovaním s vlastníkmi parciel v záujmovej oblasti štúdie STRED o písomné
potvrdenie prísľubu o umožnení výstavby prístupovej cesty na parcele 53/34,5320.

Hlasovanie:
prítomní:
5

za:

4

proti:

0

zdržal sa:

1

5. ZRIADENIE Názvov ulíc
Karmelitánska, Na Furmanci, Námestie sv. Vavrinca
Do diskusie o s schvaľovaní názvov ulíc Karmelitánska, Na Furmanci, Námestie sv.
Vavrinca sa zapojila p. Kimáková ktorá si nechala vysvetliť dôvody zriadenia
názvov uvedených ulíc. Odpovedal jej starosta a vysvetlil zámer, prečo je potrebné
uvedené ulice schváliť.
P. Pačutová sa vyjadrila aby sa pri najbližšom zasadnutí MZ schválili všetky ulice.
Na návrh p. Kimákovej, aby sa vypustilo z hlasovania schvaľovanie ulice
Karmelitánska a hlasovalo sa len o zriadení názvov ulíc Na Furmanci a Námeste sv.
Vavrinca.
Návrh na Uznesenie č. 83 :
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje názvy ulíc Na Furmanci a Námestie sv. Vavrinca
a schválenie ostatných ulíc bude riešené v budúcnosti.

Hlasovanie:
prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

0

6. Odmeňovanie poslancov MZ
MZ MČ KE Lorinčík prerokovalo odmeny volených orgánov vo výške 100 €/ rok
odmena za prácu v komisiách v zmysle Zásad odmeňovania volených orgánov.

Poslanci MZ dali návrh vyplatiť odmenu aj zástupcovi starostu. P. Pačutová sa vzdáva
odmeny poslanca listom.
Návrh na Uznesenie č. 84 :
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje vyplatenie odmien poslancov vo výške 100 €/rok +
odmeny za prácu v komisiách v zmysle Zásad odmeňovania volených orgánov.
Odmena vo výške 100 €/ rok+ odmena za prácu v komisiách bude vyplatená aj
zástupcovi starostu.
P. Pačutovej na základe jej listu odmena nebude vyplatená.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

7. Rôzne
P. Lauffová zhodnotila prácu starostu a navrhla MZ odmeniť starostu jednorázovou
odmenou.
Kontrolórka MČ sa vyjadrila, že MZ MČ nemôže schváliť starostovi takúto odmenu,
ale môže MZ MČ dať návrh na zvýšenie platu.
P. Lauffová dala návrh zvýšiť starostovi plat zo súčasného zvýšenia o 20 % na 30 %.
Návrh na Uznesenie č. 85 :
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje plat starostu navýšený o 30% od 01.12.2017.
Plat starostu MČ bude od 1.12.2017 vo výške 1957,- €.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

Do bodu rôzne sa zapojil p. Kender so zisteniami skutočnstí /porcovanie mäsa/
pri potravinách Hasička. Starosta o uvedenej činnosti dopredu informovaný nebol.
8. Zaver
Starosta ukončil zasadnutie o 19.30 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík
Overovatelia zápisnice:
RNDr. Zuzana Kimáková ….................................
.
Ing. Radoslav Bajus, PhD. .....................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina

Zápisnica podpísaná:

UZNESENIA
z 19.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík
konaného dňa 21.11.2017 o 16.00 hod

Uznesenie č. 80 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje rozdelenie
finančných prostriedkov z transferu mesta vo výške 25 000 € v zmysle materiálu
z 20.11.2017, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 81 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje financovanie
štúdie Lorinčík stred občanmi – vlastníkmi dotknutých parciel v zmysle obrazovej
prílohy č.1 / autor Ing. Ivan/ a prílohy č. 2 – tabuľka / autor MÚ MČ KE Lorinčík/.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík
Uznesenie č. 82 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík poveruje starostu MČ
rokovaním s vlastníkmi parciel v záujmovej oblasti štúdie STRED o písomné
potvrdenie prísľubu o umožnení výstavby prístupovej cesty na parcele 53/34,5320.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 83 :
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje názvy ulíc Na Furmanci a Námestie sv. Vavrinca
a schválenie ostatných ulíc bude riešené v budúcnosti.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 84 :
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje vyplatenie odmien poslancov vo výške 100 €/rok +
odmeny za prácu v komisiách v zmysle Zásad odmeňovania volených orgánov.
Odmena vo výške 100 €/ rok+ odmena za prácu v komisiách bude vyplatená aj
zástupcovi starostu.
P. Pačutovej na základe jej listu odmena nebude vyplatená.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 85 :
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje plat starostu navýšený o 30% od 01.12.2017.
Plat starostu MČ bude od 1.12.2017 vo výške 1957,- €.
Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

