
5. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

22.09.2015



Zápisnica
z 5.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 22.09.2015 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

            Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 5. zasadnutie MZ a privítal všetkých hostí.
            Dal návrh doplniť program  ako bod č.3      Informácia poslanca MZ Ing. Jozefa Karabina, doplniť schválenie KZ  kanalizácia
            ako bod č. 8 s posunutím ostatných bodov programu.

          Hlasovanie:
za:        4             proti:         0                    zdržal sa:    0

      

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA  A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Starosta MČ Damián Exner  určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
                 Overovatelia zápisnice: Mgr. Lucia Pačutová,  Ing. Štefan Kender, PhD.                   
        

3.         INFORMÁCIA O SPÁJANÍ MČ

Poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Karabin informoval MZ MČ KE-Lorinčík o spájaní mestských častí, 
referende-

4.         VÝROČNÁ SPRÁVA, SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
                
            Starosta MČ informoval MZ o spracovaní výročnej správy za rok 2014, jej zverejnení   v RIS SAM, aj na našej stránke.
               RUZ , aj Výročná správa bola posúdená nezávislým  audítorom. Správy audítora aj VS boli predložené MZ v materiáloch 

elektronicky.
                

Návrh na Uznesenie č.24:

               MZ MČ  Košice-Lorinčík berie na vedomie výročnú správu za rok 2014 a správu nezávislého audítora.

               Hlasovanie:
za:       4                proti:           0                zdržal sa:    0

5.          SPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY

Správa bola predložená na rokovanie v elektronickej forme.

 Návrh na Uznesenie č.  25  :

MZ MČ  Košice-Lorinčík  berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky  
                mestskej časti Košice-Lorinčík.

Hlasovanie:
za:     4                    proti:          0                 zdržal sa:      0

6.         Návrh VZN č. 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Materiál v elektronickej podobe,  diskusia k VZN.

 Návrh na Uznesenie č.  26  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje VZN č. 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení. 

Hlasovanie:
za:     4               proti:         0                zdržal sa:     0

7.        ZMENA  VZN-Prevádzkový poriadok pohrebiska                                 
                                                                           

    Materiál v elektronickej podobe doručený. Do rozpravy sa zapojila poslankyňa Kimáková, poslankyňa Pačutová.
   



Návrh na Uznesenie č.  27  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje zmenu Čl. 6 Prevádzkového poriadku pohrebiska takto:

 Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti za účelom iným, ako pietnym:

Pohrebisko je verejnosti prístupné za účelom iným, ako pietnym:
             -v období od 16.apríla do 15.novembra:                          denne od 8:00 do 20:00 hod
             -v období od 16.novembra do 15.apríla:                          denne od 8:00 do 17:00 hod

Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelej osoby.
Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez osobitného  

              upozornenia prevádzkovateľom. 
Sprístupnenie pohrebiska -otvorením veľkej brány v súvislosti s uskutočnením stavebných prác  je 
možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
Doba sprístupnenia pohrebiska bude uvedená na  informačnej tabuli pred pohrebiskom.

Hlasovanie:
za:      4              proti:          0               zdržal sa:     0

8.        NÁVRH KZ KANALIZÁCIA

  Predloženie návrhu KZ. Potrebné sú iba malé úpravy v označení/ nie  mestské ale miestne zastupiteľstvo + doplnenie
               do zmluvy číslo uznesenia a dátum uznesenia.

Návrh na Uznesenie č.  28 /2015 : 

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa predať majetok uvedený v návrhu kúpnej
               zmluvy kupujúcemu, ktorým je VVS a. s. Košice takto: Predmetom  zmluvy je rozsah kanalizácie v zmysle porealizačného
               zamerania stavby: 

SO 002 – Kanalizácia splašková 
              Stoka „A“          PVC DN 300     v dĺžke     836,74 m
               od šachty č. 51 po šachtu č. 57 dĺžka    270,01 m
               od šachty č. 170 po šachtu č. 75 dĺžka      566,73 m
-             vrátane  kanal. šácht                                  

               Stoka „A-1“ PVC DN 300  v dĺžke   210,46 m           
               od šachty č. 121 po šachtu č. 126                               
-             vrátane  kanal. šácht 

               Stoka „A-2“   PVC DN 300 v dĺžke 758,60 m
               od šachty č. 55 po šachtu č. 183 dĺžka    758,60 m

                              vrátane  kanal. šácht 
               Stoka „A-3“ PVC DN 300 v dĺžke  153,88 m

               od šachty č. 56 po šachtu č. 83
-              vrátane  kanal. šácht

               Stoka „A-4“ PVC DN 300 v dĺžke     63,05 m
               od šachty č. 66 po šachtu č. 88
-             vrátane  kanal. šácht 

               Stoka „A-a“ PVC DN 300 v dĺžke     14,25 m
               od šachty č. 69 po šachtu č. 69A
-             vrátane  kanal. šachty 

              Stoka „A-2a“ PVC DN 300 v dĺžke     79,63 m
               od šachty č. 164 po šachtu č. 164C dĺžka      79,63 m
-             vrátane  kanal. šácht 

               Stoka „A-2b“ PVC DN 300 v dĺžke           22,47 m
               od šachty č. 177 po šachtu č. 177A dĺžka        22,47 m
-             vrátane  kanal. šachty 

                Stoka „A-2c“ PVC DN 300 v dĺžke     53,92 m
             od šachty č. 165 - blend                                                                       
             Stoky    s p o l u : v dĺžke 2.193,0 m

-           počet šachiet – 64 ks

-           počet prípojok – 111 ks (verejná časť, po hranicu pozemku)

       Predmet kúpy dosiaľ nebol skolaudovaný. 

        Kúpna cena predmetu zmluvy je 1,- € pre VVS, a. s. Košice.

Hlasovanie:
za:      4              proti:         0                zdržal sa:     0



9.           INFORMÁCIA STAROSTU O JEHO ČINNOSTI

Starosta MČ informoval MZ o svojej činnosti, stretnutiach s občanmi MČ.
Podal informácie aj o prepojovacej komunikácii, cintoríne, verejnom osvetlení Vyšný     Lorinčík, Ihrisku, 

               Územných  plánoch, križovatke a pod. Zároveň odpovedal poslancom MZ
       na ich otázky s vysvetlením možnosti riešenia nastolených problémov.

Návrh na Uznesenie č.  29  :

MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie správu o činnosti starostu.

Hlasovanie:
za:      4              proti:         0                zdržal sa:     0

10.       Rôzne

V bode rôzne na základe stotožnenia poslankyne Kimákovej dostal slovo hosť-p. Bartoš, 
      ktorý predniesol sťažnosť na hluk, neporiadok, padanie lôpt a aj celkový stav ihriska.
      Poukázal, že za tento stav nesie zodpovednosť mestská časť, ako majiteľ. Zdôraznil, že 
      keďže je ihrisko v jeho susedstve
      takýto stav  mu znehodnocuje kvalitu bývania a tento stav nemieni trpieť.
     Odpovedal mu starosta o možnostiach nápravy s vysvetlením  jestvujúceho stavu ihriska, 

             príprave kolaudácie s  následným zavedením prevádzkového poriadku.

11.       Záver

Starosta MČ ukončil zasadnutie o 19,15 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 
Overovatelia zápisnice:

  Mgr. Lucia Pačutová                                    ….................................

  Ing. Štefan  Kender, PhD.                            ….................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina

Zápisnica podpísaná: 24.09.2015



                       UZNESENIA
z 5.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 22.09.2015 o 16.00 hod

           Uznesenie č.24/2015:

            MZ MČ  Košice-Lorinčík berie na vedomie výročnú správu za rok 2014 a správu 
nezávislého audítora. 

             

      Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

              
          Uznesenie č.  25/2015  :

MZ MČ  Košice-Lorinčík  berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky  
            mestskej časti Košice-Lorinčík.

           
 Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.  26/2015  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje VZN č. 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení. 

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.  27/2015  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje zmenu Čl. 6 Prevádzkového poriadku pohrebiska takto:

 Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti za účelom iným, ako pietnym:

Pohrebisko je verejnosti prístupné za účelom iným, ako pietnym:
             -v období od 16.apríla do 15.novembra:                          denne od 8:00 do 20:00 hod
             -v období od 16.novembra do 15.apríla:                          denne od 8:00 do 17:00 hod

Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelej osoby.
Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez 
osobitného upozornenia prevádzkovateľom.
Sprístupnenie pohrebiska -otvorením veľkej brány v súvislosti s uskutočnením stavebných prác  je 
možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
Doba sprístupnenia pohrebiska bude uvedená na  informačnej tabuli pred pohrebiskom.

 

       

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

          
     



 Uznesenie č.  28/2015 zo dňa 22.09.2015  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje zámer z  dôvodu hodného osobitného zreteľa predať
majetok  uvedený  v  návrhu  kúpnej  zmluvy  kupujúcemu,  ktorým  je  VVS  a.  s.  Košice  takto:
Predmetom  zmluvy je rozsah kanalizácie v zmysle porealizačného zamerania stavby: 

SO 002 – Kanalizácia splašková 
Stoka „A“ PVC DN 300        v dĺžke     836,74 m
od šachty č. 51 po šachtu č. 57 dĺžka    270,01 m
od šachty č. 170 po šachtu č. 75 dĺžka     566,73 m
- vrátane  kanal. šácht                                  

Stoka „A-1“ PVC DN 300 v dĺžke   210,46 m           
od šachty č. 121 po šachtu č. 126                               
- vrátane  kanal. šácht 

Stoka „A-2“   PVC DN 300 v dĺžke 758,60 m
od šachty č. 55 po šachtu č. 183 dĺžka    758,60 m

           vrátane  kanal. šácht 
Stoka „A-3“ PVC DN 300 v dĺžke  153,88 m
od šachty č. 56 po šachtu č. 83
- vrátane  kanal. šácht

Stoka „A-4“ PVC DN 300 v dĺžke     63,05 m
od šachty č. 66 po šachtu č. 88
- vrátane  kanal. šácht 

Stoka „A-a“ PVC DN 300 v dĺžke     14,25 m
od šachty č. 69 po šachtu č. 69A
- vrátane  kanal. šachty 

Stoka „A-2a“ PVC DN 300 v dĺžke     79,63 m
od šachty č. 164 po šachtu č. 164C dĺžka 79,63 m
- vrátane  kanal. šácht 

Stoka „A-2b“ PVC DN 300 v dĺžke     22,47 m
od šachty č. 177 po šachtu č. 177A dĺžka 22,47 m
- vrátane  kanal. šachty 

Stoka „A-2c“ PVC DN 300 v dĺžke     53,92 m
od šachty č. 165 - blend                                                              
Stoky    s p o l u : v dĺžke 2.193,0 m

- počet šachiet – 64 ks

- počet prípojok – 111 ks (verejná časť, po hranicu pozemku)

Predmet kúpy dosiaľ nebol skolaudovaný. 

Kúpna cena predmetu zmluvy je 1,- € pre VVS, a. s. Košice.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.  29/2015  :

MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie správu o činnosti starostu.

Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenia 24-29 podpísané : 23.09.2015


