
8. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

15.12.2015



Zápisnica
z 8.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 15.12.2015 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

           Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 8. zasadnutie MZ a privítal všetkých hostí.
Dal schváliť program MZ.

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

      
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Starosta MČ Damián Exner  určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
             Overovatelia zápisnice:Ing. Štefan Kender, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD.          
          

3. Správa  o činnosti hlavnej kontrolórky

Správa hlavnej kontrolórky bola dodaná MZ MČ ako materiál pred konaním 
MZ. HK ešte upresnila jednotlivé časti správy.

 Návrh na Uznesenie č.  34  :

MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky
MČ KE Lorinčík.

            
Hlasovanie:

za:  5                   proti:      0                   zdržal sa:     0

4.            Čerpanie rozpočtu k 30.09.2015

        MZ MČ dostalo  čerpanie  rozpočtu  k  30.09.2015 ako  materiál  pred  konaním MZ.
Zaoberala sa tým finančná komisia, ktorej boli zo strany úradu vysvetlené jednotlivé čerpania
a postupy pri účtovaní.

K čerpaniu rozpočtu sa vyjadrila aj HK.



Návrh na Uznesenie č.  35  :

MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2015.

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

5 Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2016

HK predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016.

Návrh na Uznesenie č.  36 :

MZ MČ Košice Lorinčík  podľa § 18 f písm..b schvaľuje  plán kontrolnej činnosti HK na rok
2016.

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

6         Informácia o činnosti starostu:

Starosta MČ predniesol správu o svojej činnosti od posledného zasadnutia.
Informoval o:
-územnom pláne/ magistrát-definícia územného plánu/
-projekte dopravy v meste-plán MHD – informácie týkajúce sa Lorinčíka
-kontrola z prokuratúry ohľadom sťažností 
-žiadosti MOLD TRADE- prenájom parcely na spevnenie cesty
-verejnom osvetlení Vyšný Lorinčík
-cesty Vyšný Lorinčík- sú v správe MMK- pre občanov VL zverejniť na našej stránke

  tel. číslo na dispečing MMK – ohľadom údržby komunikácií
-havarijnom stave účelovej komunikácie na parcele č.295
-ukončení prenájmu prevádzke potravín
-čiernej skládke odpadu medzi Lorinčíkom a Malou Idou
-miestnom zisťovaní – podnet od p. Dreveňáka

   
Návrh na Uznesenie č.  37 :

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

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

7. Prerokovanie platu starostu

Starosta MČ predniesol spôsob výpočtu platu starostu, informoval o aktuálnom 
plate starostu.
Otvoril rozpravu k tomuto bodu.



-p. Kimáková skonštatovala, že starosta urobil veľmi veľa práce, a určite si zaslúži 
  zvýšenie platu 20%, teda , aby plat zostal tak, ako je.
-p. Kender skonštatoval, že plat starostu treba aj finančne motivovať, starosta  je
  starostom 24 hod. denne, a tak ako je zvyšujúci počet obyvateľov, úloh, povinností, aj
  plat  by sa adekvátne mal zvyšovať, návrh na percentuálne zvýšenie však nepredložil.

     -p. Pačutová- navrhla, aby plat zostal tak, ako je.  
 

Návrh na uznesenie č. 38.

MZ MČ KE Lorinčík   schvaľuje plat starostu zvýšený o 20 %, čo je 1 699,-€.

Hlasovanie:
                  za:      4                proti:         0               zdržal sa:   1

8.     Rôzne                                                           
    
 P. Kimáková navrhla od roku 2016 zaviesť poslanecký deň, každú 1.stredu v mesiaci
od 16,30-17,30 hod.

P. Terifajová informovala o činnosti úradu.
P. Kimáková- psy ohrozujú občanov

     P. Kender dal návrh na  vyplatenie odmeny poslancom vo výške 100,- €. V zmysle zásad
      odmeňovania sa odmena nevyplatí p. Kenderovi , ktorý  odmeňovaný ako zástupca 

starostu, P. Bajusovi, ktorý sa písomne vzdal nároku na odmenu.   

Návrh na uznesenie č. 39.

MZ MČ KE Lorinčík   schvaľuje  odmenu poslancom vo výške 100,- €, okrem p.
Kendera, ktorý je  odmeňovaný ako zástupca starostu, p. Bajusa, ktorý sa písomne vzdal
nároku na odmenu.  

Hlasovanie:
                  za:      4                proti:         1              zdržal sa:   0

9.           Záver
Starosta MČ ukončil zasadnutie o 20,00 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 

Overovatelia zápisnice:

 Ing. Štefan KENDER, PhD.                                     ….................................      

 Ing. Radoslav BAJUS, PhD.                                    .....................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina
Zápisnica podpísaná: 18.12.2015



                         UZNESENIA
z 8.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 15.12.2015 o 16.00 hod

 Uznesenie č.  34  :

MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky
MČ KE Lorinčík.            

            Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.  35  :

MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2015.

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.  36 :

MZ MČ Košice Lorinčík  podľa § 18 f písm..b schvaľuje  plán kontrolnej činnosti HK 
na rok 2016.

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.  37 :

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

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č. 38.

MZ MČ KE Lorinčík   schvaľuje plat starostu zvýšený o 20 %, čo je 1 699,-€.

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

           Uznesenie č. 39.

MZ MČ KE Lorinčík   schvaľuje  odmenu poslancom vo výške 100,- €, okrem p.
Kendera, ktorý je  odmeňovaný ako zástupca starostu, p. Bajusa, ktorý sa písomne vzdal
nároku na odmenu.  

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenia 34-39 podpísané: 18.12.2015


