14. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
19.10.2021

Zápisnica
zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 19.10.2021 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Štefan Kender, PhD., Ing. Anna Potočňáková, RNDr. Zuzana
Kimáková, PhD. Ing. Rastislav Petrik, JUDr. Ľudmila Slunečková, Darina Terifajová
Neprítomní: /ospravedlnení/ Ing. Radoslav Bajus, PhD.

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 14. zasadnutie MZ.
Starosta skontroloval účasť a skonštatoval, že MZ je uznášania schopné.
Dal hlasovať za

program.

Hlasovanie:
prítomní: 3

2.

za:

zdržal sa: 0

3

proti: 0

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

3.

Správa o činnosti HK
Hlavná kontrolórka ešte ústne doplnila svoju správu, ktorá bola MZ doručená elektronicky.
Návrh na Uznesenie č. 78:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu HK.

Hlasovanie:
prítomní: 4
4.

za:

3

zdržal sa:

1

proti: 0

Schválenie žiadosti o NFP, pre projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti
budovy Domu Kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti
Košice – Lorinčík
K tomuto bodu programu podal vysvetlenie p. starosta. Ozrejmil situáciu, oboznámil
poslancov MZ s postupom, ktorý je potrebné dodržať a uskutočniť vrátane uznesenia,
čo by malo viest k zdarnej úspešnosti získania NFP.

Návrh na Uznesenie č. 79:
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice Lorinčík po prerokovaní materiálu
-

Schvaľuje

Predloženie Žiadosti o NFP, pre projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy
Domu Kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice – Lorinčík
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68 so zameraním na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov
- Schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
- Schvaľuje
Celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 483 233,24 EUR a maximálnu výšku
spolufinancovania projektu v sume 24 161,66 EUR, ktorá predstavuje 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja mesta a platným územným
plánom mestskej časti Košice Lorinčík https://lorincik.eu/index.php/o-mestskej-casti/uzemnyrozvoj
Hlasovanie:
prítomní: 4

5.

za:

zdržal sa:

4

0

proti: 0

Uloženie NN vedenia na parcele reg. C-KN č. 79. k.ú. Lorinčík pre IBV p. Ľoch a spol.
Materiály k tomuto bodu programu boli doručené poslancom MZ elektronicky a prerokované
komisiou poriadku a rozvoja
Starosta objasnil poslancom MZ situáciu okolo žiadosti p. Ľocha. Po stretnutí starostu so
zástupcom VSD bol daný prísľub zo strany VSD s možnosťou pripojenia pre ďalších
7 odberateľov v dvoch rozvodných skriniach.
Do diskusie sa zapojil p. Kender, p. Petrik.
Návrh na Uznesenie č. 80:
MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s uložením NN prípojky na parcele ť. 79 s tým, aby bola
upravená PD na 2ks rozvodných skríň pre 10 odberateľov a zriadené vecné bremeno
v prospech mestskej časti Košice Lorinčík za účelom zriadenia prípojok pre občanov MČ
v budúcnosti .
Hlasovanie:
prítomní: 4

6.

za:

4

zdržal sa:

0

proti: 0

Vysporiadanie parcely reg. E-KN č. 116/601 k.ú. Lorinčík vlastník p. M.A.
Starosta MČ podal poslancom MZ informácie od JUDr. Pavčíka o uskutočnených
právnych krokoch v tejto veci.

Do diskusie sa zapojil p. Petrik aj p. Kimáková, ktorá vravela uzavrieť tento bod
tak, ako sa dohodlo na komisii.
Návrh na Uznesenie č. 81:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje návrh vysporiadania parcely registra E č.116/601 v kú
Lorinčík takto:
1. zámena pozemkov
alebo
2. odkúpenie časti pozemku vo výmere 14 m2
Hlasovanie:
prítomní: 4
7.

za:

4

zdržal sa:

0

proti: 0

Určenie názvov ulíc v MČ
K pomenovaniu ulíc v historickej časti Lorinčíka bolo uskutočnené dotazníkové
hlasovanie sporných názvov ulíc.
Č.9.........Grófska
Studničná
Č. 5........Belžianska
Limbová
/ Materiál výsledkov dotazníkového hlasovania bol poslancom MZ doručený elektronicky.
Ulica č.6 podľa mapky by mala byť pomenovaná ako Studničná ulica.
Názov križovatky pri vjazde do mestskej časti- križovatka Furmanec
Do diskusie sa zapojil p. Kender, že zmena ulíc nebola verejne oznámená občanom, nakoľko
Je to výrazná zmena pre občanov.
Odpovedal mu starosta, že možné označenie názvov ulíc bolo občanom poskytnuté
možnosťou vyjadriť sa elektronicky, osobne, písomne. Občania, ktorí mali záujem vyjadriť
sa, tak urobili a prešiel už dostatočne dlhý čas na to, aby sa pomenovanie ulíc aj reálne
uskutočnilo.
Starosta oboznámil poslancov MZ o administratívnom postupe po schválení názvov ulíc.
Návrh na Uznesenie č. 82:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje názvy ulíc v MČ takto:
Ulica č.1....Lorinčícka
Ulica č.2....Hájska
Ulica č.3....Slnečnicová
Ulica č.4....Maková
Ulica č.5....Limbová
Ulica č.6....Studničná
Ulica č.7....Karmelitánska
Ulica č.8....Pod lesom
Ulica č.9.....Grófska
Ulica č.10....Ochotnícka
Ulica č.11....Pod Čapášom
Ulica č.12....Breziny
Ulica č.13....Dulová
Križovatka Furmanec
Hlasovanie:
prítomní: 4

za:

4

zdržal sa: 0

proti: 0

Správa o činnosti starostu

8.

Starosta vo svojej správe informoval MZ o :
Stretnutiach s inštitúciami a občanmi
Ukončievaní prác komunikácie Pod Čapášom
Osadení potrubí, ochrana pred väčšou vodou, navýšenie zmluvy o cca 4000 €
Verejnom osvetlení na Furmanci
Prepojovacej komunikácii-odvod dažď. vody, zrušení zastávky MHD, spádovaní cesty
Riešení susedských sporov
Začiatku výstavby chodníka pri MU firmou JS Development
Dokončení oplotenia škôlky
Osvetlení chodníka pri kostole
Prenájme Hasičky p. Kerlikom / Smart Sys, s.r.o./ neplatení záväzkov,
neumožnením zmeny účelu využitia budovy Hasička
- Kontrole OU v MČ- výskyte inváznych rastlín a ich odstraňovaní vlastníkmi
-

9.

Rôzne:
P. Kimáková o chodníku pri Hasičke, neurobených nájazdoch na chodník-ťažký
prístup mamičiek s kočiarikmi.
Návrh p. Kimákovej – nájsť vhodnejšie stanovisko na odpadové kontajnery na otočke,
P. Potočňáková hovorila o parkovaní áut na chodníkoch
P. Kender o nesprávnom parkovaní áut na otočke, o burine pri značke začiatok obce,
zašpinení cesty
P. Petrik o hluku pri Hasičke.
Na uvedené podnety odpovedal starosta.

10.

Záver
Starosta ukončil zasadnutie o 19,15 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: - RNDr. Zuzana Kimáková , PhD.
Ing. Anna Potočňáková
Zápisnicu vyhotovil:

Darina Terifajová

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

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

UZNESENIE
Č.78
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 19.10.2021 o 16.00 hod.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu HK.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 19.10.2021

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

UZNESENIE
č.79
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 19.10.2021 o 16.00 hod.
Miestne zastupiteľstvo v MČ Košice Lorinčík po prerokovaní materiálu
-

Schvaľuje

Predloženie Žiadosti o NFP, pre projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy
Domu Kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice – Lorinčík
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68 so zameraním na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov
- Schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
- Schvaľuje
Celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 483 233,24 EUR a maximálnu výšku
spolufinancovania projektu v sume 24 161,66 EUR, ktorá predstavuje 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
- Pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja mesta a platným územným
plánom mestskej časti Košice Lorinčík https://lorincik.eu/index.php/o-mestskejcasti/uzemny-rozvoj
Celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 483 233,24 EUR a maximálnu výšku
spolufinancovania projektu v sume 24 161,66 EUR, ktorá predstavuje 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja mesta a platným územným
plánom mestskej časti Košice Lorinčík https://lorincik.eu/index.php/o-mestskej-casti/uzemnyrozvoj
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 4 poslancov sa hlasovania zúčastnili 4 poslanci.
Za uznesenie č. 79 hlasovali: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
Ing. Anna Potočňáková
Ing. Štefan Kender, PhD.
Ing. Rastislav Petrik
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík
-

Za správnosť výpisu: Terifajová Darina
V Košiciach, 19.10.2021

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

UZNESENIE
č.80

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 19.10.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s uložením NN prípojky na parcele č. 79 s tým, aby bola
upravená PD na 2ks rozvodných skríň pre 10 odberateľov a zriadené vecné bremeno
v prospech mestskej časti Košice Lorinčík za účelom zriadenia prípojok pre občanov MČ
v budúcnosti .

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 19.10.2021

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

UZNESENIE
č.81

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 19.10.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje návrh vysporiadania parcely registra E č.116/601 v kú
Lorinčík takto:
1. zámena pozemkov
alebo
2. odkúpenie časti pozemku vo výmere 14 m2

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 19.10.2021

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

UZNESENIE
č.82

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 19.10.2021 o 16.00 hod.
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje názvy ulíc v MČ takto:
Ulica č.1....Lorinčícka
Ulica č.2....Hájska
Ulica č.3....Slnečnicová
Ulica č.4....Maková
Ulica č.5....Limbová
Ulica č.6....Studničná
Ulica č.7....Karmelitánska
Ulica č.8....Pod lesom
Ulica č.9....Grófska
Ulica č.10....Ochotnícka
Ulica č.11....Pod Čapášom
Ulica č.12....Breziny
Ulica č.13....Dulová
Križovatka Furmanec

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 19.10.2021

