
10. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

15.03.2016



Zápisnica
z 10.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 15.03.2015 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

           Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 10. zasadnutie MZ a privítal všetkých hostí.
Dal schváliť program MZ s návrhom, aby sa najskôr prejednal bod č.5 a až potom bod 

            č.4.

          Hlasovanie:
 prítomní: 3     za:   3                   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:Ing. Štefan Kender, PhD.  Mgr. Lucia Pačutová

3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky bola doručená v elektronickej forme.
HK sa zamerala na kontrolu pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií. Vo 
správe uviedla stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu MČ na roky 2016,
2017, 2018.

 Návrh na Uznesenie č.  42  :

 MZ MČ Košice Lorinčík  berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ
KE Lorinčík a stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice- Lorinčík k návrhu 
programového rozpočtu na roky 2016,2017,2018. 

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

4.         Návrh na zmeny ÚP zóny KE Lorinčík

 Návrhy na zmeny ÚP zóny KE Lorinčík boli predložené vo forme urbanistických
 štúdií:



            a/predkladateľom Ing. Matúšom Bernátom.
             Názov štúdie: Lorinčík Breziny 2, spracovateľom štúdie- Ing. arch. Branislav

                          Ivan z 01/2016

Rozprava k bodu a:
 Do rozpravy sa zapojil poslanec Kender, starosta Exner,hosť p. Bernát . Prejednala sa

             otázka prekládky VN, realizácie melioračnej ryhy, odvodňovacieho rigolu 
             pre odvod dažďových vôd

b/ predkladateľom RNDr. Zuzanou Kimákovou, PhD.
  Názov štúdie: Lorinčík Breziny juh , spracovateľom štúdie- Ing. arch. Branislav 
                           Ivan z 02/2016 

Rozprava k bodu b:
Do rozpravy sa zapojil poslanec Kender, predkladateľka p. Kimáková odpovedala.

Starosta ukončil rozpravu a dal hlasovať.

Návrh na Uznesenie č.  43  :

a:/ MZ MČ KE Lorinčík navrhuje schváliť zmeny a doplnky ÚP zóny Košice-Lorinčík
                 predložený predkladateľom Ing. Bernátom, Názov štúdie : Lorinčík, Breziny 2,

     spracovateľom štúdie -Ing. arch. Branislav Ivan z 01/2016 s týmto zapracovaním
     zmien:

 prekládka trasovania VN 596_P313_7 v komunikácii parcely C 295
 zapracovaním do textu štúdie realizáciu melioračnej ryhy na parcele C 5296

                       LV 1469 vo vlastníctve mesta Košice  
                  -    zapracovaním do štúdie odvodňovací rigol na odvod dažďovej vody z nádrží
                       na parcelu C 5345/1 a parcelu C 295 katastrálne územie Lorinčík

b:/ MZ MČ KE Lorinčík navrhuje schváliť zmeny a doplnky ÚP zóny Košice-Lorinčík
     predložený predkladateľom RNDr. Kimákovou, PhD. Názov štúdie : Lorinčík, 

                 Breziny 2,spracovateľom štúdie -Ing. arch. Branislav Ivan z 02/2016 
      
Hlasovanie:
   prítomní: 4 za:         4           proti:       0                    zdržal sa:    0

5.         Návrh programového rozpočtu 2016, 2017, 2018

Návrh programového rozpočtu 2016, 2017, 2018 bol predložený MZ v elektronickej 
podobe a zverejnený.
2.3.2016 bol návrh rozpočtu prerokovaný finančnou komisiou, ktorá odporučila 
schváliť navrhovaný rozpočet.
V stanovisku HK sa odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2016,
a zobrať na vedomie predložený návrh Programového rozpočtu na roky 2017 a 2018.

Návrh na Uznesenie č.  44  :

a) MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2016.
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             b) MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 

      2017,2018.
               

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

6.         Rôzne
 Starosta informoval  o protokole Zverenia majetku mesta- komunikácií  pre IBV

             Vyšný Lorinčík  do správy a s tým súvisiacej  budúcej údržby komunikácii. 
 Na túto údržbu nemáme rozpočtované výdavky, bude potrebné sa týmto po 
podpise zmluvy zaoberať a nájsť najvhodnejší spôsob údržby s najhospodárnejším 
financovaním nákladov.
Ďalej sa zmienil o pozvánke do názvoslovnej komisie, ohlásení štátneho stavebného

            dozoru na ulici Vranovská, ohlásenej prokurátorskej kontrole k vydávaniu súpisných
a orientačných čísel a označovaní ulíc.
Podal informáciu o začatej výmene stĺpov spoločnosťou VSD, vyčistenie odpadu KD 
a škôlky, o začatých prácach na ihrisku.

            Poslanec Kender sa dotazoval na poškodené oplotenie cintorína.
Poslankyňa Kimáková informovala o možnostiach , termínoch a cene vystúpenia
skupiny historického šermu v auguste 2016.
Hosť p. Petrik podal komentár k projektu, ktorý bol doručený na úrad v termíne, kedy
to už nebolo možné zaradiť do programu MZ. MZ tento projekt  najprv prerokuje
v komisii.

7.         Záver:

Starosta MČ ukončil zasadnutie o 18,45 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 

Overovatelia zápisnice:

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

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

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina
Zápisnica podpísaná: 15.03.2016



                         UZNESENIA
z 10.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 15.03.2016 o 16.00 hod

 
 Uznesenie č.  42  :

MZ MČ Košice Lorinčík  berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ
KE Lorinčík a stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice- Lorinčík k návrhu 
programového rozpočtu na roky 2016,2017,2018.           

     
            Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.  43  :

a:/ MZ MČ KE Lorinčík navrhuje schváliť zmeny a doplnky ÚP zóny Košice-Lorinčík
                 predložený predkladateľom Ing. Bernátom, Názov štúdie : Lorinčík, Breziny 2,

     spracovateľom štúdie -Ing. arch. Branislav Ivan z 01/2016 s týmto zapracovaním
     zmien:

 prekládka trasovania VN 596_P313_7 v komunikácii parcely C 295
 zapracovaním do textu štúdie realizáciu melioračnej ryhy na parcele C 5296

                       LV 1469 vo vlastníctve mesta Košice  
                  -    zapracovaním do štúdie odvodňovací rigol na odvod dažďovej vody z nádrží
                       na parcelu C 5345/1 a parcelu C 295 katastrálne územie Lorinčík

b:/ MZ MČ KE Lorinčík navrhuje schváliť zmeny a doplnky ÚP zóny Košice-Lorinčík
     predložený predkladateľom RNDr. Kimákovou, PhD. Názov štúdie : Lorinčík, 

                 Breziny 2,spracovateľom štúdie -Ing. arch. Branislav Ivan z 02/2016 
      

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.  44  :

a) MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2016.
                 
            b) MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 

      2017,2018.

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenia 42-44 podpísané: 23.03.2016
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