5. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
20.08.2019

Zápisnica
z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 20.08.2019 o 16.00 hod.
Prítomní: Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.,
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Rastislav Petrik
Neprítomní: Ing. Anna Potočňáková -ospravedlnila sa
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 5. zasadnutie.
Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal návrh doplniť program tak,
že pred bod rôzne navrhol zaradiť bod Požiadavka o podporu mesta pri zriadení
BIO-KORIDORU BREZINY Lorinčík, s posunutím ostatných bodov.
Starosta dal hlasovať za doplnený program.
Hlasovanie:
prítomní:

2.

3

za:

3

zdržal sa: 0

proti: 0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Terifajová Darina
Overovatelia zápisnice: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD.
/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.

ZMENA ROZPOČTU
V zmysle listu MMK o schválenej zmene rozpočtu uznesenia mestského zastupiteľstva
č. 129 a č. 131 je potrebné navrhnúť rozdelenie finančných prostriedkov určených pre MČ
KE Lorinčík s následnou žiadosťou pre MMK. Až po akceptovaní MMK bude jasné použitie
týchto finančných prostriedkov a tým aj zapracovanie do rozpočtu MČ KE Lorinčík.
Starosta navrhol rozdelenie takto a otvoril diskusiu k tomuto bodu:
1/ 40 000,- €.....na zriadenie KOLUMBÁRIA...predpoklad- stav .práce..................21 000 €
- osvetlenie................ 2 000 €
- chodníky.................10 000 €
- nerez. uzávery...........7 000 €
2/ 14 000,- €....výmena svietidiel verejného osvetlenia...............................................5 000 €
.....dostavba športoviska pri MŠ Slniečko................................................4 000 €
.....rekonštrukcia 1p. Hasička- det. klub- soc. zariad., komín................. 5 000 €

P. Kender sa vyjadril, že ak sa postaví kolumbárium, nikdy sa už nebude dať zväčšiť kostol.
Pýtal sa, či nie je drahá murovaná výstavba a či sa všetko stihne urobiť do daného termínu.
P. Kimáková je za to, aby sa to schválilo, ale upozornila starostu, že neposlal poslancom
vopred materiály, ktoré sa mali prerokovať na tomto zastupiteľstve. Predkladaný návrh kolumbária
spracoval p. Beluščák, poslanci sa vyjadrovali v predchádzajúcom volebnom období k návrhu,
ktorý riešil p. Ivan.
P. Petrik sa vyjadril, že je potrebné schváliť rozdelenie do konca augusta, aby sa získali
finančné prostriedky, výber dodávateľa bude až následný proces.
Pýtal sa, akým spôsobom vieme dokladovať havarijný stav budovy Hasička.
Na uvedené otázky poslancom odpovedal starosta, p. Exner takto : Návrh na rozdelenie
použitia finančných prostriedkov prejednávali neformálne poslanci so starostom MČ na
poslaneckom dni v stredu 7.8. 2019. Materiály na riadne zastupiteľstvo nemohli byť zaslané vopred
kvôli časovej tiesni zo strany magistrátu a ich požiadavky na konkretizovanie účelov použitia
finančných prostriedkov. Do poslednej chvíle chcel starosta dosiahnuť z vedením mesta dohodu
o pôvodnom návrhu použitia prostriedkov aj na účely domu kultúry čo sa ani do konania rokovania
zastupiteľstva nepodarilo. Predpokladal som, že postretnutí s primátorom boli prítomní poslanci
dostatočne informovaní priamo pánom primátorom na aký účel môžu byť prostriedky použité.
Priamo na rokovaní zastupiteľstva som informoval poslancov na aký účel sme vôbec schopní tieto
prostriedky zmysluplne využiť. Návrh technického riešenia kolumbária sme pozmenili iba vizuálne
ale technické prevedenie vychádza plne z návrhu p. Ivana.
Havarijný stav budovy Hasičky vieme dokladovať fotodokumentáciou, ktorá je k dispozícii na
MÚ.
Ukončil diskusiu a dal hlasovať za návrh uznesenia.
Návrh na Uznesenie č. 24:
MZ MČ KE Lorinčík v zmysle listu č. MK/A/2019/0940 a uznesenia č.129 –
Použite rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 a uznesenia č. 131Účelové finančné prostriedky pre mestské časti
Schvaľuje
použitie finančných prostriedkov
1/ 40 000,- €.....na zriadenie KOLUMBÁRIA...predpoklad- stav .práce..................21 000 €
- osvetlenie................ 2 000 €
- chodníky.................10 000 €
- nerez. uzávery...........7 000 €
2/ 14 000,- €....výmena svietidiel verejného osvetlenia...............................................5 000 €
.....dostavba športoviska pri MŠ Slniečko................................................4 000 €
.....rekonštrukcia 1p. Hasička- det. klub- soc. zariad., komín................. 5 000 €

Hlasovanie:
prítomní: 4

4.

za:

4

zdržal sa:

0

proti: 0

Požiadavka o podporu mesta pri zriadení BIO-KORIDORU BREZINY Lorinčík
Starosta p. Exner oboznámil poslancov MZ o možnosti zriadenia BIOKORIDORU
BREZINY Lorinčík. Zároveň uviedol že na MMK bola podaná žiadosť o podporu mesta
pri zriadení BIOKORIDORU.
V diskusii poslanci MZ rozdebatovali túto možnosť. Starosta im poskytol jemu dostupné
Informácie.

Návrh na Uznesenie č. 25:
MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s požiadavkou MČ KE Lorinčík o podporu mesta Košice na
vytvorenie BIOKORIDORU BREZINY v zmysle listu MUL/2019/158 zo dňa
20.08.2019.
Hlasovanie:
prítomní: 4

5.

za:

4

zdržal sa:

0

proti: 0

Rôzne

p. Petrik informoval, že vlastníci pozemkov na ulici Na Furmanci vyberajú projektanta na
spracovanie dokumentácie chodníka pozdĺž komunikácie 3406 a pýtal sa, či má MČ spracovaný
projekt chodníka od uvedenej časti až po MÚ.
p. Bajus sa pýtal, kto má kosiť pozemky na medzi osvetlením a podotkol, že je potrebné
častejšie vysypať plastové nádoby s odpadom.
Odpovedal p. starosta že je to ešte stále vecou stavebníka lokality Lorinčík – Háje ale po dohode
s nimi zabezpečí v rámci zaistenia bezpečnosti premávky pokosenie tohto priestoru.
p. Kender upozornil, že motorkári z Bašky chodia po verejnej zeleni pri otočke. Odpovedal
mu p. starosta s tým ,že v takýchto prípadoch je potrebné privolať mestskú políciu za účelom
vyriešenia tejto veci.

5

Záver
Starosta ukončil zasadnutie o 17,45 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

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

Ing. Radoslav Bajus, PhD...................................................................

Zápisnica podpísaná: 28.08.2019

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

UZNESENIE
č.24
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 20.08.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík v zmysle listu č. MK/A/2019/0940 a uznesenia č.129 –
Použite rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 a uznesenia č. 131Účelové finančné prostriedky pre mestské časti
Schvaľuje
použitie finančných prostriedkov
1/ 40 000,- €.....na zriadenie KOLUMBÁRIA...predpoklad - stav .práce..................21 000 €
- osvetlenie................ 2 000 €
- chodníky.................10 000 €
- nerez. uzávery...........7 000 €
2/ 14 000,- €....výmena svietidiel verejného osvetlenia...............................................5 000 €
.....dostavba športoviska pri MŠ Slniečko................................................4 000 €
.....rekonštrukcia 1p. Hasička- det. klub- soc. zariad., komín................. 5 000 €

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 20.08.2019

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

UZNESENIE
č.25
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 20.08.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s požiadavkou MČ KE Lorinčík o podporu mesta Košice na
Vytvorenie BIOKORIDORU BREZINY v zmysle listu MUL/2019/158 zo dňa
20.08.2019.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 20.08.2019

