
2. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

26.02.2019



Zápisnica
z 2.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

Prítomní: Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Anna Potočňáková,  Ing. Štefan Kender, PhD.,
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD,  Ing.,Radoslav Bajus, PhD., Ing. Rastislav Petrik .
 
           
1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

           Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a  otvoril 2. zasadnutie.
           Do návrhu  programu zasadnutia bol doplnený bod programu 
           č. 3 a- Zmena úväzku hlavného kontrolóra. Následne dal starosta schváliť program 
           už s týmto doplneným bodom. 

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

      
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
             Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Potočňáková.  Ing. Rasislav Petrik.                   
            
             / zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.         SPRÁVA  HLAVNEJ KONTROLÓRKY + PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019
                
            Správa hlavnej kontrolórky bol doručený MZ v elektronickej forme spolu s pozvánkou.
             JUDr. Slunečková ešte správu  ústne doplnila.

 
 Návrh na Uznesenie č.7:

  MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice
             Lorinčík k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 a plán kontrolnej činnosti HK na rok 2019.

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

3a.       ZMENA  ÚVäZKU HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

            V súčasnosti je úväzok hlavnej kontrolórky 2 hod/ týždeń. Na návrh úradu MČ je potrebné
             zvýšiť úväzok hlavnej kontrolórky na 4 hod/ týždeň. Plat hlavnej kontrolórky bude 
             v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení prepočítaný  podľa priemernej mzdy
             v roku 2018 a príslušného indexu v rámci čiastkového úväzku.



Návrh na Uznesenie č.8:

  MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra MČ Košice
             Lorinčík na 4 hod/týždeň.             

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

4. ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2018

            Čerpanie rozpočtu v tabuľkovej forme bolo MZ MČ doručené elektronicky.
            Jednotlivé položky čerpania boli už poslancom MZ viackrát ozrejmené, keď s čerpaním
            boli priebežne počas roku oboznamovaní. Mnoho položiek bolo ovplyvnených 
            poskytnutými transfermi MMK.
            Čerpanie bolo v rámci účtovnej závierky cez RIS odoslané ministerstvu. P. Bajus, 
            predseda finančnej komisie sa vyjadril , že čerpanie rozpočtu bolo prejednané v komisii
            a tá odporúča zobrať na vedomie Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018.   

Návrh na Uznesenie č.9:

  MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2018.
             

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

5         NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019, 2020,2021

Návrh rozpočtu na rok vychádzal z finančných možností , zákonných potrieb zamestnancov
            a pod.  Návrh rozpočtu bol prejednávaný vo finančnej komisii. ktorá odporúča prijať návrh 
            rozpočtu.                  
            Starosta informoval MZ o jemu známych možnostiach, ako by sa malo podľa predpokladov
            MMK vyvíjať prípadné navýšenie rozpočtových prostriedkov. Zdôraznil, že ak nedôjde
            k navýšeniu finančných prostriedkov, bude veľmi ťažké pokračovať už v začatých 
            investičných akciách MČ Košice Lorinčík. MČ bude listom žiadať MMK o poskytnutie
            prostriedkov na tieto investičné akcie.            .
    

Návrh na Uznesenie č.10:

  MZ MČ Košice Lorinčík  schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtu 
             na roky 2020 a 2021 berie na    vedomie .
             

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

    

                 6. ZMENA VZN O POPLATKOCH

Podklady k zmene VZN o poplatkoch boli MZ doručené elektronicky a prejednávané
           finančnou komisiou, ktorá odporučila pripraviť dôslednejšie celé VZN zvlášť o cintorínskych
            poplatkoch a zvlášť o ostatných službách a poplatkoch. 



Návrh na Uznesenie č.11:

  MZ MČ Košice Lorinčík poveruje MÚ MČ Košice Lorinčík vypracovaním komplexnej
             zmeny VZN č.1/2010 a dodatku č. 1 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch
             za tieto služby.            

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

7.       PREJEDNANIE ŽIADOSTI O ODKÚPENIE PARCELY
        
          Žiadosť aj s prílohou /mapkou/o odkúpenie časti pozemku  KN-C, parc. č. 79 bola podaná 
          Annou  Homišanovou, Lorinčík  č.6 dňa 05.02.2019.
          Starosta o tejto žiadosti informoval poslancov MZ, ktorí prejednali vo finančnej komisii túto 
          žiadosť a odporučili MZ neschváliť  predaj časti pozemku.

Návrh na Uznesenie č.12:

  MZ MČ Košice Lorinčík  neschvaľuje predaj časti pozemku KN-C, parc. č. 79 v k.u.
             Lorinčík v zmysle žiadosti zo dňa 05.02.2019 žiadateľky Anny Homišanovej o odkúpenie
             časti pozemku.
            

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

8.      SPRÁVA O ČINNOSTI STAROSTU

Starosta MČ informoval MZ MČ podrobne o  :
            -uskutočnených kultúrnych a športových akciách, vrátane prípravy ľadovej plochy
            - zimnej údržbe, vyvážaní zeminy zo staveniska Háje/ znečisťovanie komunikácie/
            -o pláne opráv komunikácie č 3406 až po otočku MHD.
            - o pripravovanom podpise zmluvy so zodpovednou osobou pre GDPR
            -o plánovanom začatí výstavby vzorového domu v lokalite Breziny
            -o ostatných aktivitách/rozhovory pre médiá, práca v komisii dobrovoľníctva mesta
            -o možnosti získania fin. prostriedkov z min. kultúry na obnovu fasády kostola
            -o územnom pláne zóny Košice - Lorinčík
            - o pripravovaných akciách na marec, apríl 
            - o prebehnutých rokovaniach s novým vedením mesta
            - o podnetoch a sťažnostiach občanov na akciu trojkráľový večer a zimnú údržbu 
            - o záujemcoch na prenájom priestorov Hasičky

             Návrh na Uznesenie č.13:

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

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

9         RôZNE
           

P. Kender sa pýtal, na časté opravy traktora ,či uvedené opravy nemali byť uplatnené  rámci 
            reklamácie. Zároveň sa pýtal na ľadovú plochu, večerné svietenie na ihrisku, či spotrebu 
            vody.



              Odpovedal mu p. starosta a vysvetlil jednotlivé opravy konkrétne, bolo to riešené 
              v rámci poistných udalostí, ktoré okrem spoluúčasti MČ preplatila poisťovňa. Z dôvodu,

že dodávateľ stroje nevie zabezpečiť reklamačný servis a poruchy boli spôsobené používaním
stroja. Čo potvrdila i poisťovňa obhliadkou stroja.

.  
             P. Bajus sa pýtal, či sa zamyká ihrisko,lebo tam našiel fľaše a pod.
             P. Kimáková reagovala, že existuje predsa prevádzkový poriadok ihriska.
             Na uvedené otázky priebežne odpovedal starosta s tým, že v zimných mesiacoch je

prevádzka  operatívne   riadená  podľa  potreby či  je  ľadová  plocha  alebo  nie.  Zároveň  aj  s
uvažovaním , ktorého pracovníka v jari poverí starostlivosťou o ihrisko a cintorín.

              Poslanci MZ rozoberali  správu cintorína, p. Kimáková sa pýtala, či drevený stánok bude 
              premiestnený, alebo ostane tam kde je
Odpoveď p. starostu bola, že ho vrátime na pôvodné miesto..
              P. Kender hovoril o zničenej časti cesty pri otočke.
Odpoveď p. starostu bola, že so to bude riešiť spolu s opravou časti komunikácie na Námestí sv.

Vavrinca, keďže je to jeden úsek komunikácie.
              P. Kimáková dala otázku poslancovi MZ Rastislavovi Petríkovi, prečo ešte nezvolal ako
              predseda komisie výstavby, keď sa prejednával územný plán. Podľa jej názoru by mala 
              táto komisia zaujať stanovisko k zmenám. P. Petrik jej odpovedal, že mal zdravotné 
              problémy a v mesiaci marec určite komisiu zvolá. Nevidí dôvod, aby Mestská časť dávala
              pripomienky. Štúdie ktoré podali občania Mestská časť zaslala na zapracovanie do zmien 
              územného plánu. Poznamenal, že podstatné je pripomienkovanie dotknutých vlastníkov.
              P. Kimáková sa priamo vyzvala p. Petrika ako poslanca MZ, aby sa vzdal svojho 
              poslaneckého mandátu, nakoľko podľa nej stratil morálne právo byť poslancom, keďže 
              vedome odcudzil v Quick bare finančné prostriedky vo výške 20 € , o čom existujú         
              kamerové záznamy. P. Petrik reagoval, že uvedená záležitosť je len jeho osobná vec a to
              medzi ním   a majiteľom baru, a medzi sebou sa vysporiadali. P. Kimáková odpovedala, že
              si to nemyslí a znovu vyzvala p. Petrika, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. 
              Ako poslankyňu ju to zaujímalo a išla sa informovať do Quick baru, kde si pozrela 
              videozáznam.  P.. Petrik jej odpovedal, že sa už k uvedenému nechce vyjadriť, 
              rozlúčil sa a odišiel z rokovania s tým, že má bolesti po operácii...

10.     ZÁVER
      

       Starosta ukončil zasadnutie o 19-tej hodine. 

  
   

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 
Overovatelia zápisnice:   Ing. Anna Potočňáková............................................

                                         Ing. Rastislav Petrik.................................................
                                        

Zápisnica podpísaná: 



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

                        UZNESENIE
                             

č.7

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

           

  MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice
             Lorinčík k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 a plán kontrolnej činnosti HK na rok 2019.

                                                      Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019

              



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

                        UZNESENIE
                             

č.8

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

  MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra MČ Košice
             Lorinčík na 4 hod/týždeň.             

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.9

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2018.

               

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.10

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík  schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019
           a návrh rozpočtu      na roky 2020 a 2021 berie na    vedomie .
             
 

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.11

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

  MZ MČ Košice Lorinčík poveruje MÚ MČ Košice Lorinčík vypracovaním komplexnej
             zmeny VZN č.1/2010 a dodatku č. 1 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch
             za tieto služby.            

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.12

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík  neschvaľuje predaj časti pozemku KN-C, parc. č. 79 v k.u.
             Lorinčík v zmysle žiadosti zo dňa 05.02.2019 žiadateľky Anny Homišanovej
             o odkúpenie  časti pozemku.

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.13

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 26.02.2019 o 16.00 hod.

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

 

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.02.2019


