10. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
20.10.2020

Zápisnica
z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 20.10.2020 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD., RNDr. Zuzana
Kimáková, PhD Ing. Anna Potočňáková, Ing. Rastislav Petrik, Darina Terifajová
Neprítomní: JUDr. Slunečková-ospravedlnená

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 10. zasadnutie.
Skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za program.
Hlasovanie:
prítomní: 4

2.

za:

zdržal sa:

4

0

proti: 0

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

3.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo MZ doručené elektronicky.
Návrh na Uznesenie č. 54:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie stanovisko
kontrolórky MČ k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Hlasovanie:
prítomní:

4.

5

za:

zdržal sa:

4

0

proti: 1

Prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR
Prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 5 633,- € bolo prerokované na zasadnutí
finančnej komisie. Predseda komisie p. Bajus oznámil, že finančná komisia odporúča
prijať návratnú finančnú výpomoc od MF SR v uvedenej výške.
V diskusii sa pýtal p. Petrik, či je nutné prijať túto finančnú výpomoc.
Na túto otázku mu odpovedal starosta, že áno, lebo chceme naplniť plánovaný rozpočet MČ.
Návrh na Uznesenie č. 55:
MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s prijatím návratnej finančnej výpomoci vo výške 5 633,- €
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Hlasovanie:
prítomní:

5

za:

4

zdržal sa: 1

proti: 0

5.

Rôzne
P. Potočňáková zisťovala, aký je stav rokovaní o prevode vlastníckych práv na VVS
Splaškovej kanalizácie Pod Čapašom.
Odpovedal jej starosta, že žiadosť o začatie rokovaní, vrátane vyúčtovania nákladov bola
odovzdaná VVS a.s. , zatiaľ bez spätnej odozvy.
Taktiež sa informovala, aká je príprava na celoplošné testovanie COVID-19.
Starosta jej odpovedal, že na zasadnutí krízového štábu táto téma ešte nebola rozoberaná.
P. Kimáková sa informovala, či do sviatku pamiatky zosnulých bude dokončené
Kolumbárium na cintoríne.
Starosta odpovedal, že vymaľovanie urnových schránok bude zrealizované iba vtedy, ak
to dovolia poveternostné podmienky. V zmysle odporúčaní odborného poradcu firmy
MAPEI musí byť povrch úplne suchý.
Do uvedeného sviatku bude dokončená brána na cintoríne.

6.

Záver
Starosta ukončil rokovanie o 16,30 hod.

Bc.Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Potočňáková................................................
Ing. Štefan Kender PhD....................................................................

Zápisnica podísaná: 21.10.2020

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

UZNESENIE
č.54
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 20.10.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie stanovisko
kontrolórky MČ k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.

Bc.Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 20.10.2020

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

UZNESENIE
č.55
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 20.10.2020 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s prijatím návratnej finančnej výpomoci vo výške 5 633,- €
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 20.10.2020

