
USTANOVUJÚCE
 ZASADNUTIE MZ 

MČ KOŠICE – LORINČÍK

04.12.2018



Zápisnica
z ustanovujúceho  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

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

Hostia: Mgr. Jakub Exner, Róbert Lauff, Rudolf Dučai, Marcel Dučai, Štefan Gedra, Stanislava 
            Horníková, Darina Terifajová 

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

           Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a  otvoril ustanovujúce zasadnutie . 
Po otvorení zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

         
      
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
             Overovatelia zápisnice: RNDr. Kimáková,PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.                   
            
             / zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.         OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOLIEB STAROSTU A POSLANCOV MZ
                
            Predseda volebnej komisie Mgr. Jakub Exner oboznámil prítomných o výsledku 

volieb , zhodnotil priebeh volieb, oznámil , že za starostu mestskej časti bol vo 
            voľbách zvolený Damián Exner, prečítal  menovite všetkých zvolených, 
            aj nezvolených poslancov.

 

4.         ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉHO STAROSTU

            Novozvolený starosta  Damián Exner zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý 
            vlastnoručne   podpísal. Predseda volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie o zvolení.

   
5         ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV NOVOZVOLENÉHO MZ

P. Terifajová prečítala sľub poslancov, novozvolení poslanci MZ zložili 
           sľub poslanca a vlastnoručne ho podpísali.
           Predseda volebnej komisie im odovzdal osvedčenia o zvolení, k zvoleniu im zablahoželal
           aj novozvolený starosta.
    

     



        6.       VYSTÚPENIE STAROSTU

Starosta MČ KE-Lorinčík predniesol starostovský príhovor, v ktorom uviedol, 
            pri  takejto funkcii  je potrebné uprednostňovať verejný záujem pred osobnými záujmami.
           Keďže do funkcie starostu bol opätovne zvolený, zhodnotil predošlé volebné obdobie a   
           predostrel vízie, čo a ako bude potrebné riešiť v budúcnosti, keďže v mestskej časti pribúda
           počet obyvateľov.  
           Skonštatoval, že plánuje pokračovať v rozpracovaných projektoch infraštruktúry, miestnych
           komunikácií , kolumbária a pod. Spomenul aj kultúrne, či športové akcie, ktoré už boli 
           uskutočnené s plánom v takomto trende pokračovať.
           Všetko ale záleží od finančného a personálneho zabezpečenia mestskej časti. Verí, že v rámci
           financovania mestskej časti dôjde k zvýšenému plneniu MMK v rámci podielových daní. 
                        Poďakoval za prácu poslancom, ktorí pracovali vo volebnom období 2014-2018, 
           pani kontrolórke, aj zamestnancom úradu, odovzdal im malú spomienkovú kytičku.
                         Novozvoleným poslancom poprial veľa elánu a chuti do práce v novom volebnom
           období a odovzdal im Diár samosprávy 2019.

Po vystúpení starostu bola vyhlásená  prestávka s občerstvením.            

Po krátkej prestávke nasledovala pracovná časť programu.

7.       Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
        

 Starosta navrhol doplniť program o bod výsledky volieb. MZ MČ prijalo  jednomyseľne
          túto zmenu     programu s tým že tento bod bude zaradený pred bod č. 8 s posunutím 
          ostatných bodov.  
            Poslanec Petrik navrhol doplniť program o bod  kúpa nehnuteľnosti -pozemku 
            novovytvorenej parcely č 5251/2.
            MZ MČ KE Lorinčík jednomyseľne prijalo aj zaradenie tohto bodu , pred bod diskusia. 

8.      Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 Návrh na Uznesenie č.1.:

A.)  MZ MČ berie na vedomie

                  Výsledky voľby starostu MČ a poslancov MZ MČ.

            B.)  MZ MČ konštatuje, že
                        
           1./ Novozvolený starosta MČ Damián Exner zložil zákonom predpísaný sľub starostu
                mestskej časti Košice Lorinčík
      

2.)  Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca MZ Košice Lorinčík.
                  Radoslav Bajus, Ing.PhD.
                  Štefan Kender, Ing.PhD.
                  Zuzana Kimáková, RNDr., PhD.
                  Rastislav Petrik, Ing. 
                  Anna Potočňáková, Ing.

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



9         POVERENIE  POSLANCA MZ, KTORÝ BUDE OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ
           A VIESŤ ZASADNUTIA MZ

Návrh zvolávať a viesť zasadnutia MZ podľa zákona č. 369/1990 bol doručený 
v e-mailovej forme.
Navrhovaná kandidátka:  RNDr.  Zuzana Kimáková, PhD.

 MZ MČ iný návrh nemalo, preto dal starosta hlasovať o uznesení.

 Návrh na Uznesenie č.2:
    MZ MČ KE-Lorinčík  poveruje  RNDr.  Zuzanu  Kimákovú,  PhD. zvolávaním a vedením

zasadnutí MZ v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6
tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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

 Starosta skonštatoval, že p. Kimáková je poverená zvolávať zasadnutia podľa zákona č.369/1990.

10.     ZRIADENIE KOMISIÍ
      
 a.)Komisia verejného poriadku 

                 Návrh: -Ing. Štefan Kender, PhD.-predseda
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen
                             -Ing. Radoslav Bajus, PhD.- člen
   

b.)Finančná komisia

                 Návrh: -Ing.. Bajus Radoslav,PhD. - predseda
      -Ing. Štefan Kender, PhD.-člen

                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen         
      -Ing. Anna Potočňáková- člen

                             - Ing. Rastislav Petrik - člen

c.)Komisia kultúry a športu

                 Návrh: -Ing. Potočňáková Anna- predseda
                             -Ing.. Bajus Radoslav,PhD. - člen

      -Ing. Štefan Kender, PhD.-člen
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen         
                              -Mgr. Jakub Exner
                              -Rudolf Dučai
                             -Marcel Dučai
                             -Daniel Dobrík                 

d.)Komisia na ochranu verejného záujmu

                 Návrh:   -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.-predseda
                              - Ing. Rastislav Petrik - člen
                               -Ing. Radoslav Bajus, PhD.- člen
   

                             . 



         e.)Komisia výstavby

                 Návrh:  - Ing. Rastislav Petrik - predseda
                               -Ing. Štefan Kender, PhD.- člen
           -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.-člen

        -Ing. Anna Potočňáková – člen
                               -Štefan Gedra- člen
 
Návrh na Uznesenie č.3:
     MZ MČ zriaďuje komisie:

a.)Komisia verejného poriadku 
                             -Ing. Štefan Kender, PhD.-predseda
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen
                             -Ing. Radoslav Bajus, PhD.- člen
         

b.)Finančná komisia
                             -Ing.. Bajus Radoslav,PhD. - predseda

      -Ing. Štefan Kender, PhD.-člen
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen         

      -Ing. Anna Potočňáková- člen
                             - Ing. Rastislav Petrik - člen
                                                         

c.)Komisia kultúry a športu                            
                             -Ing. Potočňáková Anna- predseda
                             -Ing.. Bajus Radoslav,PhD. - člen

      -Ing. Štefan Kender, PhD.-člen
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen         
                              -Mgr. Jakub Exner
                              -Rudolf Dučai
                             -Marcel Dučai
                             -Daniel Dobrík   

      
             d.) Komisia na ochranu verejného záujmu

       -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.-predseda
                              - Ing. Rastislav Petrik - člen
                               -Ing. Radoslav Bajus, PhD.- člen

             e.) Komisia výstavby
       - Ing. Rastislav Petrik - predseda

                               -Ing. Štefan Kender, PhD.- člen
           -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.-člen

        -Ing. Anna Potočňáková – člen
                               -Štefan Gedra- člen

            Starosta dal hlasovať spolu za všetky komisie.

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

11.      PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2019
           
           Návrh plánu zasadnutí s povinným 3- mesačným odstupom bol MZ doručený elektronicky, 
           ak bude potrebné zvolať MZ mimo uvedeného plánu, potom sa termíny posunú tak, aby bola
           zachovaná min. 3- mesačná lehota zasadnutí.   



          Návrh na Uznesenie č4:
           MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje plán zasadnutí na rok 2019 takto:
                               -26.02.2019
                               -21.05.2019
                               -20.08.2019
                               -19.11.2019

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

12. PLAT STAROSTU
          
           Plat starostu sa určuje podľa zákona   č. 253/1994 v znení neskorších predpisov.
           Starosta otvoril diskusiu.
           Poslankyňa MZ p. Kimáková navrhla zachovať plat starostu tak, ako mal doteraz, keďže 
           sa jedná o pokračujúceho starostu tak, aby sa mu zachovalo zvýšenie platu o 30 %.
           Poslanci MZ sa s uvedeným návrhom stotožnili.
           Iný návrh nebol, starosta dal hlasovať.  

       Návrh na Uznesenie č.5:

       MZ MČ  určuje v súlade so zákonom NR SR č.  253/1994 Z.z.  o právnom postavení  a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  mesačný
plat starostu Damiána Exnera v zmysle §3,ods. 1, ods.2, §4 odst. 1, odst.2, odst.4  navýšený 

     o 30%.

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

13. KÚPA NEHNUTEĽNOSTI- POZEMKU NOVOVYTVORENEJ PARCELY č. 5251/2
 
          P. Petrik ukázal poslancom MZ geometrický plán  a vysvetlil podrobnosti.
          V diskusii sa ozvala p. Kimáková, že uvedený materiál je potrebné doručiť MZ vopred, 
          nie až na rokovaní MZ, aby sa to dalo včas prejednať v komisii. 
          Do diskusie sa zapojili svojim názorom aj ostatní poslanci MZ.

Návrh na Uznesenie č.6:
           
            MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje kúpu  nehnuteľnosti  novovytvorenej parcely registra
           č. CKN  5251/2 s výmerou 2028 m2, orná pôda v katastrálnom území Lorinčík na základe
           GP č.71/2018 zo dňa 11.10.2018  pre Mestskú časť Košice  Lorinčík, IČO : 00690945 ,
           so sídlom Lorinčík 15, 040 11 Košice za 1,- €.
                  
       
         
           Hlasovanie:   
                         prítomní:  5              za:    1          proti:  4               zdržal sa:    0
                   
 
     Starosta skonštatoval, že MZ kúpu nehnuteľnosti    neschválilo.



14.  DISKUSIA

Diskusia poslancov a starostu o budúcom fungovaní samosprávy.
      Starosta informoval o vydaní časopisu vianočné VIO a vyzval poslancov k spolupráci
      a členstvu v redakčnej rade občasníka.
   P.  Kender  sa  informoval  ohľadom pripravenosti  na  zimnú  údržbu,   vrátane  zimnej  údržby

chodníkov.
      P. Bajus sa pýtal
      - na komunikáciu-stavbu vodojemu, ktorá je otvorená a užívajú ju automobilisti
      k nelegálnemu vstupu do lesa. Podľa odpovede VVS a..s. Je stavba v kolaudačnom konaní.
      - či sa nedá zabezpečiť BIO kontajner po vianočných sviatkoch na zber vianočných stromčekov.
         Odpovedal mu starosta , že MÚ sa pokúsi BIO kontajner zabezpečiť.
      -navrhol, aby  sa MČ v najbližšom období zaoberala realizáciou kamerového systému v MČ.
       Starosta sa vyjadril, že existuje projekt inštalácie kamier aj s cenovou ponukou z roku 2015.
       V súčasnosti ale prebieha projektová príprava doplneného projektu, ktorý bude rozšírený
       o dve miesta, na ktorých budú kamery v lokalite Vyšného Lorinčíka.
 
      Starosta informoval o pripravovaných kultúrnych akciách.
      Živá diskusia bola aj o prenájme nášho dreveného stánku pre p. Kováča, ktorý plánuje
      použiť stánok na vianočné trhy v priestoroch pred ihriskom s tým, že sám zabezpečí
      prenos stánku a dočasne zavedie EE a osvetlí ho.   
 

15      ZÁVER

          Starosta Damián Exner    všetkým zúčastneným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie 
          21:00 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 
Overovatelia zápisnice:
                                        RNDr Zuzana Kimáková, PhD.        ….................................

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

Zápisnica podpísaná: 13.12.2018



Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE

                        UZNESENIE
                             

č.1

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

           

A.)  MZ MČ berie na vedomie

                  Výsledky voľby starostu MČ a poslancov MZ MČ.

            B.)  MZ MČ konštatuje, že
                        
           1./ Novozvolený starosta MČ Damián Exner zložil zákonom predpísaný sľub starostu
                mestskej časti Košice Lorinčík
      
            2./Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca MZ Košice Lorinčík.

                  Radoslav Bajus, Ing.PhD.
                  Štefan Kender, Ing.PhD.
                  Zuzana Kimáková, RNDr., PhD.
                  Rastislav Petrik, Ing. 
                  Anna Potočňáková, Ing.

                                                      Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 13.12.2018

              



Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE

                        UZNESENIE
                             

č.2

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

           

    MZ MČ KE-Lorinčík  poveruje  RNDr.  Zuzanu  Kimákovú,  PhD. zvolávaním a vedením
zasadnutí MZ v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6
tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

                                                      Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach,13.12.2018



Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE

                        UZNESENIE
                             

č.3

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

 MZ MČ zriaďuje komisie:
a.)Komisia verejného poriadku 

                             -Ing. Štefan Kender, PhD.-predseda
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen
                             -Ing. Radoslav Bajus, PhD.- člen
         

b.)Finančná komisia
                             -Ing.. Bajus Radoslav,PhD. - predseda

      -Ing. Štefan Kender, PhD.-člen
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen         

      -Ing. Anna Potočňáková- člen
                             - Ing. Rastislav Petrik - člen
                                                         

c.)Komisia kultúry a športu                            
                             -Ing. Potočňáková Anna- predseda
                             -Ing.. Bajus Radoslav,PhD. - člen

      -Ing. Štefan Kender, PhD.-člen
                             -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.- člen         
                              -Mgr. Jakub Exner
                              -Rudolf Dučai
                             -Marcel Dučai
                             -Daniel Dobrík   

      
             d.) Komisia na ochranu verejného záujmu

       -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.-predseda
                              - Ing. Rastislav Petrik - člen
                               -Ing. Radoslav Bajus, PhD.- člen

             e.) Komisia výstavby
       - Ing. Rastislav Petrik - predseda

                               -Ing. Štefan Kender, PhD.- člen
           -RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.-člen

        -Ing. Anna Potočňáková – člen
                               -Štefan Gedra- člen
       
          
                     

                                                      Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach,13.12.2018



Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE

                        UZNESENIE
                             

č.4

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

      MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje plán zasadnutí na rok 2019 takto:
                               -26.02.2019
                               -21.05.2019
                               -20.08.2019

                                           -19.11.2019

                                                      Damián Exner
   starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach,13.12.2018



Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE

                        UZNESENIE
                             

č.5

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

      

  
       MZ MČ  určuje v súlade so zákonom NR SR č.  253/1994 Z.z.  o právnom postavení  a

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  mesačný
plat starostu Damiána Exnera v zmysle §3,ods. 1, ods.2, §4 odst. 1, odst.2, odst.4  navýšený 

     o 30%.

                                                      Damián Exner
   starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach,13.12.2018



Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE

                        UZNESENIE
                             

č.6

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 04.12.2018 o 16.30 hod.

      

           
            MZ MČ KE Lorinčík neschvaľuje kúpu  nehnuteľnosti  novovytvorenej parcely registra
           č. CKN  5251/2 s výmerou 2028 m2, orná pôda v katastrálnom území Lorinčík na základe
           GP č.71/2018 zo dňa 11.10.2018  pre Mestskú časť Košice  Lorinčík, IČO : 00690945 ,
           so sídlom Lorinčík 15, 040 11 Košice za 1,- €.

         
   

                                                      Damián Exner
   starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach,13.12.2018


