21. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
19.03.2018

Zápisnica
z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 19.03.2018 o 16.15 hod.
Prítomní: Damián Exner,., RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Lýdia Lauffová, ,
Ing. Radoslav Bajus,PhD., JUDr. Ľudmila Slunečková, Ing. Štefan Kender, PhD.
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner otvoril 21. zasadnutie MZ, privítal prítomných,
skonštatoval, že zasadnutie MZ je uznášaniaschopné a predložil program rokovania
na jeho schválenie.
Hlasovanie:
prítomní: 3

2.

za:

3

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

ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2017
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 je nemenné, keďže už bola spracovaná a
cez RIS SAM odoslaná uzávierka ministerstvu. Čerpanie bolo doručené MZ
v elektronickej forme, zverejnené na webovej stránke a prejednané v komisii.
Čerpanie bude podkladom k zhotoveniu záverečného účtu za rok 2017.

4

SPRÁVA O ČINNOSTI HK
Správa a plán kontrolnej činnosti boli poslancom MZ doručené pred rokovaním
v elektronickej forme.
JUDr. Slunečková ešte správu ústne okomentovala.
Návrh na Uznesenie č. 90 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky MČ Košice – Lorinčík k návrhu rozpočtu na roky 2018-2021 a
plán kontrolnej činnosti HK na rok 2018.
Hlasovanie:
prítomní: 3

za:

3

proti: 0

zdržal sa: 0

5.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018, 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019-2021 k bol poslancom MZ
doručený elektronicky a prejednaný v komisii. Po malej úprave preposlaný znova.
Pri návrhu sa vychádzalo hlavne z čerpania za rok 2017, zapracovania potrieb MČ
v rámci predpokladaných príjmov a výdavkov. Podrobnejšie bol návrh okomentovaný
na zasadnutí komisie a p. Kimákovej bolo podané ústne vysvetlenie k navrhovanej
výdavkovej položke na palivá a mazivá. Odpovedal jej starosta, že táto položka je
tvorená položkami na PHM kosačka a PHM traktor. U PHM pre traktor bol použitý
kvalifikovaný odhad, ktorý vychádzal z konzultácie z MČ KE Poľov, ktorá takýto
traktor už nejaký čas vlastní a používa.
Návrh na Uznesenie č. 91 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje návrh rozpočtu
na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019-2021.
Hlasovanie:
prítomní: 3

6.

za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

SCHVÁLENIE KANDIDÁTA NA VÝKON FUNKCIE PRÍSEDIACEHO NA SÚDE
Na základe oslovenia súdu, po prekonzultovaní s navrhovaným kandidátom
a splnení formálnych náležitostí, starosta predložil MZ návrh, aby sa prísediacim
na súde stal súčasný zástupca starostu Ing. Štefan Kender, PhD.
Návrh na Uznesenie č. 92 :
MZ MČ schvaľuje kandidáta na výkon funkcie prísediaceho na súde Košice II.
Ing. Štefana Kendera, PhD, bytom Košice- Lorinčík 96.
Hlasovanie:
prítomní: 3

za:

3

proti: 0

7. Plán zasadnutí MZ na rok 2018
Plán zasadnutí MZ na rok 2018:
19,03.2018
19.06.2018
18.09.2018
12/2018 / v zákonnej lehote po voľbách./

zdržal sa:

0

Návrh na Uznesenie č. 93 :
MZ MČ schvaľuje Plán zasadnutí MZ na rok 2018:
19.03.2018, 19.06.2018, 18.09.2018 a 12/2018 / v zákonnej lehote po voľbách./
Hlasovanie:
prítomní: 3

za:

3

proti:

0

zdržal sa: 0

8. Správa o činnosti starostu:
Starosta informoval MZ o:
 stretnutiach s občanmi, inštitúciami
 prenájme Hasičky, stretnutí s doterajším nájomcom, možnosti prenájmu
ďalším prípadným záujemcom
 stavbe komunikácie Lorinčík – Pereš /oporný múr cintorín/
 skúšobnej prevádzke elektr. zabezpečovací systém, žiadosti na kamerový
systém
- úprave a zabezpečení plechového skladu na garážovanie traktora
- podpísaní zmlúv so SPF o prevode parciel- č. 79, 100 / Námestie sv. Vavrinca/
do vlastníctva MČ KE Lorinčík
- o dokončení detských ihrísk, úprave priestorov pri Hasičke, obstaraní a
pripravovanom osadení informačných tabúľ, košov
- obstaraní traktora
- spracovaní podkladov , dokumentácií ku komunikáciám Sabinovská 1. a 2. etapa,
Pod Čapášom
- uskutočnených a pripravovaných kultúrnych a športových akciách
- pripravovaných prácach, projektoch cintorín- kolumbárium
9

Rôzne
P. Kimáková dala návrh, že priestor budúceho námestia by bolo potrebné tento rok
zrekultivovať. Starosta súhlasil, v rámci našich možností navezieme kamenivo
a urobíme, čo sa bude dať.
Pochválila p. starostu, že zariadil vyčistenie potoka. Starosta jej odpovedal, že
vyčistenie sa uskutočnilo v spolupráci so správcom vodného toku a bude sa
pokračovať v revitalizácii pokládkou betónových zatrávňovacích tvárnic v dĺžke
cca 75 m, od č. domu 41 po č. domu 45.
P. Bajus upozornil, že prístupovú komunikáciu k vodojemu používajú osobné
autá na vjazd do lesa a požiadal o zamedzenie vjazdu do lesa osadením dopravných
značiek. Starosta listom požiada Mesto Košice o zabezpečenie nápravy.
Taktiež upozornil poslancov MZ o podávaní majetkových priznaní do 31.3.2018.
P. Kender hovoril o zvážaní parcely pri úrade smerom ku potoku, odpratávaní snehu
z chodníkov.
V diskusii poslanci MZ ešte preberali parkovanie súkromného auta /karavanu/
pri Hasičke. Poslanci požiadali starostu, aby pozval p. Kováča na najbližší poslanecký
deň, 4.4.2018, aby vysvetlil, ako chce riešiť priestor pri Hasičke.

10. Záver
Starosta ukončil zasadnutie MZ o 19:00 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Zuzana Kimáková , PhD.
.

Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina
Zápisnica podpísaná:

….................................
.....................................

UZNESENIA
z 21.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík
konaného dňa 19.03.2018 o 16.15 hod

Uznesenie č. 90 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky MČ Košice – Lorinčík k návrhu rozpočtu na roky 2018-2021 a
plán kontrolnej činnosti HK na rok 2018.
Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 91 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje návrh rozpočtu
na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019-2021.
Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 92 :
MZ MČ schvaľuje kandidáta na výkon funkcie prísediaceho na súde Košice II.
Ing. Štefana Kendera, PhD, bytom Košice- Lorinčík 96.
Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 93 :
MZ MČ schvaľuje Plán zasadnutí MZ na rok 2018:
19.03.2018, 19.06.2018, 18.09.2018 a 12/2018 / v zákonnej lehote po voľbách./
Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.90-93 podpísané:22.03.2018

