24. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
23.10.2018

Zápisnica
z 24. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 23.10.2018 o 16.00 hod.

Prítomní:
Damián Exner, RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Lýdia Lauffová,
Ing. Štefan Kender, PhD., Ing. Radoslav Bajus,PhD., Mgr. Lucia Pačutová, JUDr. Ľudmila
Slunečková
Hosť: Ing. Iveta Šimková
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner otvoril 24. zasadnutie MZ, privítal prítomných,
skonštatoval, že zasadnutie MZ je uznášaniaschopné. Dal odhlasovať
program zasadnutia.
Hlasovanie:
prítomní: 4

2.

za:

4

proti:

0

zdržal sa:

0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Starosta MČ určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Terifajová Darina
Overovatelia zápisnice: Ing. Lýdia Lauffová, Ing. Štefan Kender, PhD.

3

Správa hlavnej kontrolórky
Správa hlavnej kontrolórky bola doručená poslancom MZ elektronicky. Ústne ju ešte
doplnila JUDr. Ľudmila Slunečková , ktorá odpovedala aj na otázky poslancov
k uvedenej správe a vysvetlila chybný text , ktorý tam nepatril. Navrhla zvýšiť limit
pokladnice na 1 000,- €.
V diskusii sa poslanci MZ vyjadrili, že navýšenie pokladnice, vzhľadom aj na
krádeže, ktoré boli v minulosti , by už malo schváliť nové MZ, ktoré vzíde
z novembrových volieb.
K uvedenému sa vyjadril aj starosta, že v súčasnosti je úrad, teda aj pokladnica
omnoho lepšie zabezpečený bezpečnostným zariadením a trezorom.
Návrh na Uznesenie č. 100 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík
berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Lorinčík
Hlasovanie:
prítomní: 5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

4

Náhrada platu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018

Citovanie zo zákona č. 253/1994 Zb.
(2) Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného
predpisu3) alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako
zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. 3) Náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať
dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné
zastupiteľstvo.
Starosta MČ citoval príslušnú časť zákona č. 253/1994 Zb. a k uvedenému sa vyjadril
k zostatku nevyčerpanej dovolenky s predpokladom čerpania dovolenky do konca
volebného obdobia.
Otvoril diskusiu, v ktorej svoj názor vyjadrila p. Kimáková, p. Kender, p. Pačutová.
Na zákonné možnosti preplatenia nevyčerpanej dovolenky sa p. kontrolórky pýtala
p. Lauffová.
MZ MČ odporučilo starostovi v maximálnej možnej miere čerpať dovolenku, aby na
preplatenie dovolenky v zmysle zákonníka práce ostalo čo najmenej dní.

Návrh na Uznesenie č. 101 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík v súlade s § 2 ods.2 zákona
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
schvaľuje
starostovi MČ Košice- Lorinčík, Damiánovi Exnerovi náhradu platu za nevyčerpanú
dovolenku za kalendárny rok 2018.
Hlasovanie:
prítomní:

5.

5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

Odmeňovanie poslancov MZ v zmysle zásad odmeňovania
V zmysle Zásad odmeňovania má poslanec nárok na odmenu max. 100,- €/ rok +
príplatky za prácu v komisiách.
Predsedovia komisií sa v diskusii vyjadrili, že každá komisia sa oficiálne v roku
2018 stretla 1x, ostatné problémy, ktoré sa v rámci roka vyskytli riešili ústne, mimo
zápisov v rámci pravidelných poslaneckých dní.
Návrh na Uznesenie č. 102 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík v zmysle Zásad odmeňovania
schvaľuje
odmenu poslanca MZ 100,- € + príplatky za prácu v komisiách. Odmena bude

vyplatená aj zástupcovi starostu, okrem poslanca, ktorý sa písomne vzdal odmeny.
Hlasovanie:
prítomní:

5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

P. starosta privítal hosťa zasadnutia, p starostku MČ KE Myslava Ing. Ivetu
Šimkovú, ktorej odovzdal slovo.
P. Šimková sa predstavila poslancom MZ ako kandidátka na poslanca do
mestského zastupiteľstva za našu MČ a okrem svojich doterajších pracovných aj
osobných skúseností porozprávala o tom , ako by v prípade zvolenia zastávala
v mestskom parlamente aj záujmy MČ KE Lorinčík.
Odpovedala poslancom MZ na jednotlivé otázky. Starosta MČ jej vyjadril plnú
podporu, poďakoval a rozlúčil sa s ňou.

6. Správa o činnosti starostu
Starosta v svojej správe konkrétne prešiel jednotlivé rozpracované veci a stručne
popísal, na čom aktuálne pracuje. Spomenul konania s príslušnými úradmi, vysvetlil,
ako pokračujú práce na detskom ihrisku, športovisku, budúcom námestí a pod.
Zároveň odpovedal poslancom MZ na jednotlivé otázky.
Skonštatoval, že to je pred voľbami posledné pracovné zasadnutie, poďakoval
poslancom za tvorivú spoluprácu. Pozval ich na slávnostné ustanovujúce MZ,
ktoré sa bude konať po voľbách.
7. Rôzne
P. Kender






sa pýtal starostu ohľadom:
možno existujúcej studne za úradom
visiacom konári na budúcom námestí
autobus. spojenia DPMK pre školákov a zachádzaní spojov na Bardej.ul.
Neexistujúcich čiarach na ceste na otočke
bránke pri vstupe na ihrisko
možnosti riešenia prehodnotenia telekomunikač. vedení so Slovak Telekom

Starosta priebežne na jednotlivé otázky odpovedal a vysvetlil, ako rieši, alebo
riešiť jednotlivé problémy.
p. Pačutová sa pýtala na nedokončenú prácu VVS /šupátka/- tiež jej starosta
odpovedal.
p. Kimáková sa pýtala, či je vhodné mať toľko rozpracovaných vecí naraz a navrhla
postupne dokončovať.
Podľa nej stoja práce na úprave potoka.
Starosta jej odpovedal, že sa dokončuje detské ihrisko a športovisko a uvedení
ľudia sú presunutí tam.
So starostom živo diskutovali o výpustnej rúre, ktorá nie je súčasťou

kanalizácie , prechádzajúcou cez súkromný pozemok zvádzajúcej dažďovú vodu
do potoka.
Starosta vysvetlil jediné možné riešenie zrušenia rúry.
Položila otázku starostovi o využití plechového skladu, ktorý má slúžiť na parkovanie
traktora.
Odpoveďou starostu bolo, že v súčasnosti je v plechovom sklade uložený materiál,
ktorý je takto chránený pred znehodnotením, či rozkradnutím.
V diskusii ešte boli položené otázky ohľadom BIO kontajnera.
8. Záver
Starosta MČ ukončil zasadnutie o 19:00 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice:
.

Ing. Lýdia Lauffová

….................................

Ing. Štefan Kender, PhD.

.....................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina
Zápisnica podpísaná: 29.10.2018

UZNESENIA
z 24.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík
konaného dňa 23.10.2018 o 16.00 hod

Uznesenie č. 100 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík
berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Lorinčík
Damián Exner
starosta mestskej časti

Uznesenie č. 101 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík v súlade s § 2 ods.2 zákona
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
schvaľuje
starostovi MČ Košice- Lorinčík, Damiánovi Exnerovi náhradu platu za nevyčerpanú
dovolenku za kalendárny rok 2018.
Damián Exner
starosta mestskej časti

Uznesenie č. 102 :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík v zmysle Zásad odmeňovania
schvaľuje
odmenu poslanca MZ 100,- € + príplatky za prácu v komisiách. Odmena bude
vyplatená aj zástupcovi starostu, okrem poslanca, ktorý sa písomne vzdal odmeny.
Damián Exner
starosta mestskej časti

uznesenia č. 100-102
podísané dňa:26.10.2018

