
15. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

14.03.2017



Zápisnica
z 15.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 14.03.2017 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. Ľudmila Slunečková

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

 Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 15. zasadnutie MZ, privítal prítomných
 a predložil  program rokovania  na jeho schválenie.

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

      
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Starosta MČ určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
             Overovatelia zápisnice: Ing. Radoslav Bajus, PhD., RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.

3          SPRÁVA HK K NÁVRHU ROZPOČTU 2017, 2  0  18, 2019, plán kontr.činnosti

Správu hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu a plán kontrolnej činnosti predniesla
JUDr. Ľudmila Slunečková. 

Návrh na Uznesenie č.  66 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   berie na vedomie
 stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice – Lorinčík   k návrhu  rozpočtu na   roky 

            2017-2019 a  schvaľuje plán kontrolnej  činnosti HK na rok 2017. 
            

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

4. Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 

Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 bol zverejnený a  v elektronickej forme
doručený MZ. K návrhu rozpočtu zasadala finančná komisia, ktorej pripomienky boli
zapracované  do  návrhu.  Po  stanovisku  finančnej  komisie  a  hlavného  kontrolóra
miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2017.

    



            Návrh na Uznesenie č.  67 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   schvaľuje rozpočet 
            na rok 2017 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019.

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

           

5.           Návrh VZN 1/2017 o miestnom referende

              Návrh VZN 1/2017 o miestnom referende bol doručený poslancom MZ 
              v elektronickej forme.

V rozprave poslanci MZ dospeli k záveru, že je vhodné v texte VZN ponechať  
ustanovenia týkajúce sa jednak miestnej a jednak okrskovej komisie. 

              
   Návrh na Uznesenie č.  68 :

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Lorinčík schvaľuje VZN 1/2017  
              o miestnom referende.

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

6,         Informácia starostu

Starosta informoval MZ o
- uskutočnených revíziách v budove Hasičky a z nich vyplývajúcej potrebe

                  urobiť rekonštrukciu elektrických rozvodov a rozvodnej skrine;
                  predpokladaná cena prác je cca 1800 €.
            -    probléme so zápisom multifunkčného ihriska do katastra nehnuteľností - časť 
                 pozemku patrí dedičom po p. Nemcovi, ktorý bol pôvodným majiteľom budovy  
                 Hasičky. Kataster nehnuteľností vykonával opravy zápisov nehnuteľností tý-
                 kajúcich sa pozemkov, cez ktoré prechádza odvodňovací kanál a predmetné po-
                 zemky vrátil do vlastníctva pôvodných majiteľov. Pán starosta bude riešiť problém 
                 s dcérou pána Nemca.
            -    sťažnosti Stavebnej recyklačnej MMK, že nemôže využívať v plnej miere  pozem-
                 ky, ktoré má v prenájme od mesta Košice; neoprávnene ich využívajú obyvatelia
                 našej mestskej časti; tento problém sa s dotknutými občanmi riešil už v minulosti,
                 nimi navrhnuté odkúpenie pozemkov nebolo mestom akceptované; predpokladá
                 sa, že ploty bude potrebné umiestniť tak, aby nezasahovali do pozemkov mesta;
            -   o plánovaných Potulkách po Lorinčíku s p. Kolcunom v termíne 1.-3.09.2017;
            -   o stavbe chodníka od miestneho úradu po Hasičku, príprave písomných podkladov  
                 k stavebnému povoleniu a následnej svojpomocnej realizácii;

- o stavbe prepojovacej komunikácie; prvá etapa  sa týka úseku od otočky autobusu
                po kostol, práce by mali začať ešte v marci 2017, predpokladaná dĺžka prác – cca 
                3 mesiace;

- o pomenovaní ulíc v lokalite Lorinčík – Háje; pán starosta oboznámil poslancov s



   návrhmi názvov ulíc zo strany CERE Invest a požiadal poslancov MZ o prípadné
   pripomieky;

             - pán starosta poskytol MZ informácie zo zasadnutia rady starostov. 

7.          Rôzne
             

- p. Kimáková sa informovala, kedy bude otvorená prevádzka potravín v budove 
     Hasičky; pán starosta predpokladá, že ešte v marci; v tejto súvislosti p. Kimáková  
     položila otázku, či plánovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov nenaruší 
     prevádzku;
     pán starosta odpovedal, že rozvody v priestoroch potravín sú v poriadku,  
     rekonštrukcia sa týka iných častí  budovy a neobmedzí  prevádzku;
 -   p. Kimáková konštatovala, že p. Karabin poslanec mestského zastupiteľstva  za

                 našu mestskú časť sa od februára minulého roku nezúčastňuje zasadnutí MZ KE
                 Lorinčík; chcela vedieť, odkiaľ čerpá informácie o udalostiach v našej mestskej 
                 časti, ktoré publikuje v časopise Na pomoc Perešu;
                 pán starosta odpovedal, že ani on ani  miestny úrad neboli oslovení  pánom 
                 Karabinom o poskytnutie informácií;
            -    p. Pačutová sa informovala o možnom rozšírení cintorína, o záležitostiach 
                 týkajúcich sa MŠ.
            -    p. Lauffová podala informáciu o pripravovanej besede so spisovateľom.

8.         Záver

Starosta MČ ukončil zasadnutie o   18,15 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 

Overovatelia zápisnice:

 Ing. Radoslav Bajus , PhD.                                             ….................................      
     
 RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.                                      .....................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina

Zápisnica podpísaná: 20.03.2017



                         UZNESENIA
z 15.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 14.3.2017 o 16.00 hod

Uznesenie č.  66:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   berie na vedomie
 stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice – Lorinčík   k návrhu  rozpočtu na   roky 

               2017-2019 a  schvaľuje plán kontrolnej  činnosti HK na rok 2017.              
            
                                   
            

                        Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

           Uznesenie č.  67:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   schvaľuje rozpočet 
            na rok 2017 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019.

          

             
Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

                 

   Uznesenie č.  68 :

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Lorinčík  schvaľuje VZN 1/2017  
             o miestnom referende.

      

       
Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

        

 Uznesenia 66-68 podpísané: 20.03.2017


