
 

23. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

14.08.2018



Zápisnica
z 23.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 14.08.2018 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

 Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 23. zasadnutie MZ, privítal prítomných,
 skonštatoval, že zasadnutie MZ je uznášaniaschopné. Dal odhlasovaťza
 program zasadnutia.  
  

          Hlasovanie:
 prítomní:    5    za:    5                   proti:   0                   zdržal sa:   0     

      

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA  A  OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Starosta MČ určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
             Overovatelia zápisnice: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD. Ing. Radoslav Bajus, PhD.

3           Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018
             
             Čerpanie rozpočtu bolo poslancom MZ doručené priamo z účtovného programu
             spolu s pozvánkou.
             Celkové čerpanie plnenia príjmov je v sume 72 342,02 €, čo predstavuje 48,04 %  
             plnenie zo schváleného rozpočtu.
             Celkové čerpanie plnenia výdavkov je v sume 71 825,85 €, čo predstavuje 47,70 %    

 plnenie zo schváleného rozpočtu.
             Čerpanie podľa jednotlivých položiek ešte ozrejmila p. Terifajová.
             

Návrh na Uznesenie č.  98 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
             berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2018.

 
                                

Hlasovanie:
prítomní:   5      za:    5               proti:    0            zdržal sa:      0 

   



                            

4          ZMENA ROZPOČTU 

V zmysle uznesení  Mestského zastupiteľstva mesta Košice č. 1152 a č.1153 
            z 18.6.2018 je potrebné navýšiť príjmovú časť rozpočtu,položky transfery 
            312011, 322005  o +35 000 €  podľa  účelu použitia schváleného MMK.
           O túto sumu  +35 000 € je potrebné navýšiť výdavkovú časť rozpočtu-podľa účelu
            použitia schváleného MMK zadeliť do príslušných rozpočtových klasifikácií.
            V rozprave vysvetlil starosta MČ  možnosti použitia účelových  prostriedkov.
            Do rozpravy  k jednotlivým projektom, či už rozpracovaným, alebo pripravovaným
            sa zapojili
            p. Kimáková -ohľadom verejného osvetlenia, úpravu plota okolo cintorína,
            p. Pačutová ohľadom kosenia  pozemkov, aj verejného osvetlenia,
            p. Kender ohľadom prílišnej veľkosti investície na  komunikáciu Sabinovská,
            a  dokončenia opráv  na plechovom sklade.
            Konkrétnejšie vysvetlenia k dotazom poslancov podal starosta MČ a ukončil rozpravu.
            
           Návrh na Uznesenie č.  99 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
                                     schvaľuje 
            navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 35 000 € a výdavkovej časti o 35 000 € podľa
            účelu použitia transferu MMK na tieto rozvojové projekty:

1. doprava.................. 3 200,- €
2. infraštruktúra....... 17 000,- €
3. športoviská ..........13 000,- €
4. oprava a údržba......1 800,- €       

           
           Hlasovanie:

prítomní:   5      za:    5               proti:    0            zdržal sa:     0
                        

5. Rôzne
            
          Po otvorení bodu sa zapojil do rozpravy p. Kender, s otázkami o:
            - rozkopávke Vranovskej ulice
            - nedodržiavaní prevádzkového poriadku na multifunkčnom ihrisku, neoprávnenom 
              využívaní multifunkčného ihriska cudzími ľuďmi bez predchádzajúcej rezervácie,
             neuzamykaní ihriska , neporiadku na ihrisku, osadenie dopravných značiek na otočke.
          Starosta reagoval , že na uvedené upozorní správcu ihriska, skontroluje aj využívanie
            ihriska, a zamestnancovi úradu dal príkaz urobiť úpravu okolitej zelene tak, aby na MI
            nepadalo lístie.
         P. Kimáková  navrhla dokončiť dlažbu pred ihriskom  a osadiť a zamknúť bránu pri 
             Hasičke a ihrisku, aby sa zamedzilo parkovaniu áut v tomto priestore.
         MZ KE Lorinčík navrhlo starostovi MČ pozvať na najbližší poslanecký deň 5.9.2018
           p. Kováča, majiteľa susediaceho pozemku , parkovanie popri jeho budove zasahujúce
           na cestu riešiť dohovorom.a cez MMK urýchliť dokreslenie žltých čiar na otočke .
           Ďalej sa p. Kimáková dotazovala  na prenájom Hasičky a nefunkčné potraviny.



          Odpovedal starosta, že uvažuje dať cez realitnú kanceláriu ponuku nového prenájmu
          uvedeného priestoru ako prenájom s obmedzením a ak sa nájde nový záujemca, 
          pôvodnému nájomcovi vypovedať zmluvu.
        P. Kender sa pýtal na kolíziu termínov BIO kontajnera a veľkokapacitného kontajnera,
        či sa dá objednať BIO kontajner aj mimoriadne.
         Starosta odpovedal, že pracovníci MÚ zistia možnosti  zabezpečenia BIO kontajnera
         cez MMK.
        P. Kender upozornil na neporiadok na ceste/ odbočka ku Počatkovcom/-rozsypané   
        kamienky na ceste, na ktorých sa ľudia cestou do kostola potkýnajú.
        Starosta opísal poslancom komunikáciu s občanmi, ktorým uvedené pozemky patria,
        navrhol zopár riešení, mletý asfalt, zatrávňovacie dielce, no zatiaľ nedošlo k dohode.
        P. Kender informoval , že bol svedkom sypania odpadu do trávy občanmi, upozornil
         ich na to, bola sľúbená náprava.
       P. Bajus navrhol zapnúť verejné osvetlenie/ príslušnú lampu/ na ulici Poloninská. Pán
       starosta informoval poslancov o ponuke spoločnosti LED Solar z Prešova na bezplatný 
       prenájom štyroch kusov svietidiel na jeden mesiac za účelom testovacej prevádzky na 
       uliciach Vyšného Lorinčíka.   
       V rôznom zaznela informácia o útoku človeka legálne držanou strelnou zbraňou na psa 
       v našej MČ, ktorý rieši kriminálna polícia.
       Keďže 23. zastupiteĺstvo bolo neplánované, pôvodne plánované septembrové zasadnutie
       MZ sa pravdepodobne uskutoční 23.10.2018  .     

6. Záver

       Starosta MČ ukončil zasadnutie 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:21.8.2018



                   UZNESENIA
z 23.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 14.08.2018 o 16.00 hod
 

      
Uznesenie č.  98 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
            berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2018.

 

                                
                   Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík
          

 
     

            Uznesenie č.  99 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
                                     schvaľuje 
            navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 35 000 € a výdavkovej časti o 35 000 € podľa
            účelu použitia transferu MMK na tieto rozvojové projekty:
                        1.  doprava.................. 3 200,- €
                        2.  infraštruktúra....... 17 000,- €
                        3.  športoviská ..........13 000,- €
                        4.  oprava a údržba......1 800,- €       

           

 
Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík
  

 Uznesenie č.98-99  podpísané: 21.8.2018


