4. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
25.06.2019

Zápisnica
zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 25.06.2019 o 16.00 hod.
Prítomní: Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Anna Potočňáková, Ing. Štefan Kender, PhD.,
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Rastislav Petrik
Neprítomní: Ing.,Radoslav Bajus, PhD.-ospravedlnil sa
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 4. zasadnutie.
Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za program.
Hlasovanie:
prítomní: 4

2.

za: 4

zdržal sa:

0

proti:

0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Terifajová Darina
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Potočňáková, Ing. Štefan Kender, PhD.
/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.

Návrh VZN č. 3/2019
Starosta MČ otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Návrh VZN č. 3/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke.
Do diskusie sa zapojila p. Kimáková k doplneniu formálnej stránky VZN, napr.
zverejnenie a pod. Do diskusie sa zapojil p. Kender aj p. Petrik, kde rozoberali
dôvody prijatia VZN.
MZ MČ KE Lorinčík navrhlo v diskusii zmeniť v Návrhu okrem formálnej stránky aj
v § 1 a v § 2 ods. 1 doplniť text ...a užívania....
Návrh na Uznesenie č. 21:
MZ MČ schvaľuje VZN č, 3/2019 o ochrane poľnohospodárskej
a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na pozemkoch
v katastrálnom území MČ Košice Lorinčík.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za:

4

zdržal sa: 0

proti: 0

4.

Návrh zriadenia vecného bremena pre VVS
Starosta MČ vysvetlil poslancom MZ podrobnosti k uvedenému bodu rokovania a potrebe
schváliť zriadenie vecného bremena- uloženie inžinierskych sietí- kanalizácie pre VVS.
Návrh na Uznesenie č 22:
MZ MČ Košice Lorinčík
v súlade s §9 ods. 2 písm. e / zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje
zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí- kanalizácia na parcele CKN č. 79
a č. 100, zapísanej na LV č. 617 v katastrálnom území Lorinčík v zmysle GP š. 191/2016
vyhotoveného 29.02.2016 Ing. M. Fedoriakom pre stavbu „ Košice – Lorinčík- kanalizácia
“ , v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice – BEZODPLATNE.
Hlasovanie:
prítomní: 4

5

za:

4

zdržal sa: 0

proti: 0

Zmena rozpočtu
Starosta informoval o schválení finančných z rozpočtu mesta Košice . Pre našu MČ vo
výške 14 000 €, ktoré môžu byť použité na bežné výdavky MČ,
Predpokladá sa, že po podpísaní uznesenia primátorom mesta Košice / prostriedky
z rez. Fondu/ budú mestským častiam pridelená aj ďalšia finančná čiastka, ktorá bude
účelovo určená na kapitálové výdavky.
Návrh na Uznesenie č.23:
MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje 1.zmenu rozpočtu vo výške 14 000 € v príjmovej aj
výdavkovej časti rozpočtu , ktoré budú použité v zmysle transferu MMK a prejednaní vo
finančnej komisii.
Hlasovanie:
prítomní: 4

6,

za:

4

zdržal sa: 0

proti:

0

Rôzne
Starosta informoval poslancov MZ
-o stretnutí so záujemcom o prenájom DK a možnostiach prípadného bud. prenájmu
za predpokladu investícií v rámci sály, kuchyne DK
-o stavebnom konaní o zmene účelu stavby Hasička
-o úprave zastávky MHD- obrubníky, prístrešok
- o možnosti zamestnania na dohodu pre správcu ihriska od 01.07.2019

P, Kimáková sa pýtala, či to bude ozaj cukráreň, lebo ďalšiu krčmu nám pri ihrisku
netreba
P. Potočňáková sa pýtala ohľadom investícií do DK a či prípadný nájomca bude rešpektovať
akcie MU a aké budú ceny pre občanov MČ
Starosta odpovedal , že všetko je len v predbežnom informovaní a v budúcnosti to má riešiť
nájomná zmluva.
Poslanci MZ sa informovali o dokončení prác- potok
P. Kender zisťoval, v akom štádiu sú práce -bránka a pletivo pri cintoríne.
Poslanci kritizovali zamestnanca- údržbára na nesprávne využívanie pracovného času a
jazdu s traktorom aj v čase o 21.30 večer.
Na uvedené otázky odpovedal priebežne starosta MČ.
7.

Záver
Starosta MČ ukončil rokovanie o 18.00 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Potočňáková.......................................................
Ing. Štefan Kender, PhD......................................................

Zápisnica podísaná: 04.07.2019

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

UZNESENIE
č.21
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 25.06.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ schvaľuje VZN č. 3/2019 o ochrane poľnohospodárskej
a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na pozemkoch
v katastrálnom území MČ Košice Lorinčík.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.06.2019

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

UZNESENIE
č.22
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 25.06.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ Košice Lorinčík
v súlade s §9 ods. 2 písm. e / zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje
zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí- kanalizácia na parcele CKN č. 79
a č. 100, zapísanej na LV č. 617 v katastrálnom území Lorinčík v zmysle GP š. 191/2016
vyhotoveného 29.02.2016 Ing. M. Fedoriakom pre stavbu „ Košice – Lorinčík- kanalizácia
“ , v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice – BEZODPLATNE.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.06.2019

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

UZNESENIE
č.23
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 25.06.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje 1.zmenu rozpočtu vo výške 14 000 € v príjmovej aj
výdavkovej časti rozpočtu , ktoré budú použité zmysle transferu MMK a prejednaní vo
finančnej komisii.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.06.2019

