
4. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

30.06.2015



Zápisnica
zo 4.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 30.06.2015 o 16.00 hod.

Prítomní: Damián Exner,  Ing. Štefan Kender, PhD., RNDr. Zuzana Kimáková, PhD, Ing. Lýdia
Lauffová, Ing.Radoslav Bajus, PhD.,

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

           Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 4. zasadnutie MZ a privítal všetkých hostí.
Dal schváliť program MZ.

          Hlasovanie:
za:      4                 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: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD.             

            

3. ROZŠÍRENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU (ÚP) OBYTNEJ ZÓNY KOŠICE – LORINČÍK
 PODĽA PODKLADOV p. BERNÁTA

                
            Starosta MČ ozrejmil situáciu vzniknutú v súvislosti s rozšírením UP podľa podkladov p.
Bernáta- znemožnenie prístupu k rodinným domom postavením maringotky, a  otvoril rozpravu k
tomuto bodu programu.

Predseda komisie verejného poriadku p. Kender informoval MZ o zasadnutí komisie, ktorá 
na svojom zasadnutí riešila požiadavku p. Bernáta na rozšírenie UP a podrobne rozobrala vzniknutú
situáciu.

Poslankyňa Kimáková sa vyjadrila, že sa tejto záležitosti venovala dostatočne, ale po zistení
postavenia maringotky-zamedzením prístupu k domom ďalších občanov povedala, že pán Bernát
rozhodol za ňu. Objasnila, že takéto nátlakové metódy nesmieme pripustiť.

Do diskusie sa zapojila poslankyňa Lauffová. Na jej konkrétne otázky odpovedal starosta.
K uvedenému problému dostala slovo p. Popíková, ako jedna z dotknutých občanov.
P. Juhás sa zastal p. Bernáta a odporučil MZ odsúhlasiť rozšírenie UP podľa požiadaviek p.

Bernáta a skúsiť dať schváliť návrh mestskému zastupiteľstvu.
K situácii sa vyjadril p. Bernát a dotknutá občianka p. Dučayová.

Starosta  MČ ukončil  rozpravu a  dal  hlasovať  za  schválenie  rozšírenia  UP podľa  podkladov  p.
Bernáta.



 Návrh na Uznesenie č. 21:

            MZ MČ   schvaľuje  rozšírenie UP podľa podkladov p. Bernáta. 
             
          Hlasovanie:

za:     2                  proti:       2                     zdržal sa:    0

4.   PREROKOVANIE NÁVRHU FI BETHESDA-Reorganizácia územia pohrebiska

Starosta  MČ informoval  MZ o návrhu FI  Bethesda  a  vyzval  poslancov,  aby sa  k tomu
vyjadrili.
Poslankyňa Kimáková okrem iného zdôraznila, že riešenie cintorína je naliehavé.
Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Lauffová.

Starosta vysvetlil a ozrejmil situáciu okolo pohrebiska a naznačil širšie súvislosti,  všetky
kroky bude potrebné riešiť v spolupráci s UHA.

Slovo dostala aj p. Husťáková a vyjadrila sa k uvedenej ponuke.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovať.
          

 Návrh na Uznesenie č.  22  :

MZ MČ  poveruje starostu konaním  v zmysle návrhu reorganizácie územia pohrebiska a
následných zmien UP,  podľa predloženého návrhu spoločnosti  Bethesda,  ktorá  doplní  formálne
nedostatky návrhu do 06.07.2015.

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

5. Rôzne:

a,Rekonštrukcia KD-transfer MMK- Schválenie výsledkov zadania zakázky s nízkou 
                                                                        hodnotou

Správa starostu o zadaní podkladov na rekonštrukciu TZ a rozvodov KD,
              zhodnotenie prijatých ponúk a oznámenie výsledku.

 Návrh na Uznesenie č.  23  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje správu zo zadávania zákazky na dodávku zariadení
            a prác zo dňa 29.06.2015,pričom zaväzuje starostu uzatvoriť zmluvu tak, aby sa cena

zakázky neprekročila.
Po vyhodnotení víťazom súťaže je firma MIDAM, s.r.o., ktorá predložila najnižšiu ponuku.

            MZ MČ  poveruje starostu MČ konaním v zmysle článku 6 smernice č. 4/2012 o postupoch
zadávania zákaziek MČ Košice-Lorinčík.

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

b.Výrub lipy 
Informácie o pripravovanom výrube lipy.

            c.Informačná tabuľa
Termín na inštaláciu informačnej tabule: 15.07.2015

d.Verejné osvetlenie Vyšný Lorinčík
Vysvetlenie starostu o príprave zmluvy, posúdenia zmluvnými stranami a VSE, návrh na 
trojmesačnú skúšobnú dobu po zahájení verejného osvetlenia Vyšný Lorinčík.



6.        ZÁVER                                  
                                                                           

 Starosta Damián Exner  všetkým zúčastneným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie 
 o 18,30 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 
Overovatelia zápisnice:

  RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.                      ….................................

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

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina

Zápisnica podpísaná: 01.07.2015



                       UZNESENIA
z 4.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 30.06.2015 o 16.00 hod

           Uznesenie č. 21:

            MZ MČ   neschvaľuje  rozšírenie UP podľa podkladov p. Bernáta. 
                       

      Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

              

Uznesenie č.  22  :

MZ MČ  poveruje starostu konaním  v zmysle návrhu reorganizácie územia pohrebiska   a
následných zmien UP,  podľa predloženého návrhu spoločnosti  Bethesda,  ktorá  doplní  formálne
nedostatky návrhu do 06.07.2015.

           
 Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.  23  :

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje správu zo zadávania zákazky na dodávku zariadení
            a prác zo dňa 29.06.2015,pričom zaväzuje starostu uzatvoriť zmluvu tak, aby sa cena

zakázky neprekročila.
Po vyhodnotení víťazom súťaže je firma MIDAM, s.r.o., ktorá predložila najnižšiu ponuku.

            MZ MČ  poveruje starostu MČ konaním v zmysle článku 6 smernice č. 4/2012 o postupoch
zadávania zákaziek MČ Košice-Lorinčík.

       
Damián Exner
starosta MČ KE-Lorinčík

           
            

Uznesenia 21-23 podpísané : 01.07.2015


