
17. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

13.06.2017



Zápisnica
zo 17.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 13.06.2017 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

 Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 17. zasadnutie MZ, privítal prítomných
 a predložil  program rokovania  na jeho schválenie.

          Hlasovanie:
 prítomní:     3   za:        3                proti:     0                 zdržal sa:      0

      

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Starosta MČ určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

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

3          SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY

Správa bola poslancom MZ doručená elektronicky. HK JUDr. Ľudmila Slunečková
ešte predniesla a doplnila správu ústne.

Návrh na Uznesenie č.  70 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            a/  berie na vedomie správu o činnosti HK
            b/  berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu MČ za rok 2016
            
            

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

       

4.         Záverečný účet za rok 2016

Záverečný účet za rok 2016 v tabuľkovej a písomnej forme bol predložený
            elektronicky. Čerpanie rozpočtu za rok 2016 bolo už prerokované v komisii.
            



Návrh na Uznesenie č.  71 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2016
                                   schvaľuje bez výhrad.
            Prebytok hospodárenia vo výške 48,96 € bude presunutý do rezervného fondu.
            
                        

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

5. Zrušenie VZN 1/2007 o pravidlách času predaja
            

Na základe písomného protestu prokurátora je potrebné zrušiť VZN 1/2007.
                        

Návrh na Uznesenie č.  72 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            Zrušuje VZN 1/2007 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času 
            prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice-Lorinčík novým VZN 2/2017.
                                   
                        

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

      6. Schválenie Zmeny UPN KE Lorinčík – Štúdia Sabinovská
            

Starosta ozrejmil situáciu v lokalite Sabinovská 3.etapa.
            P. Bajus si prezrel projektovú dokumentáciu.

Do rozpravy sa zapojila p. Kimáková. Pýtala sa, či nehľadáme spôsob spolupráce
            s Perešom a zisťovala, či na úradnej tabuli sú oznamy, že MČ KE Lorinčík prijíma 
            žiadosti o zmeny územného plánu do 30.06.2017. Starosta jej odpovedal, že to je 
            zverejnené. Do rozpravy sa zapojil aj p. Kender.

Návrh na Uznesenie č.  73 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            schvaľuje  Zmenu UPN KE Lorinčík – Štúdia Sabinovská a navrhuje s touto zmenou
            oboznámiť aj MMK.
            
                        

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



      7. Schválenie Zmeny UPN KE Lorinčík – Žiadosť Sluková č. parc. 264/374
            
            Žiadosť spoločnosti JURIX COMPLEX podala p. Husťáková s predložením
            príslušnej dokumentácie.

Podľa informácií, ktoré boli podané starostovi, že UHA predbežne súhlasil a 
nebude mať námietky. Štúdia bola spracovaná p. Ivanom.

            Do rozpravy sa zapojil p. Kender s tým, či tam náhodou nemala byť zeleň.  

Návrh na Uznesenie č.  74 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
           schvaľuje  Zmenu UPN KE Lorinčík – V zmysle Žiadosti Sluková ul. č. parc. 264/374.

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

8. Správa o činnosti starostu

Starosta informoval MZ o svojej činnosti od posledného zasadnutia.
 o aktivite starostov malých MČ - prostredníctvom rady starostov požiadať

MMK o príspevok viazaných finančných prostriedkov na infraštruktúru
 o zmene územného plánu
 o vyrovnávaní ihriska za miestnym úradom
 o sťažnosti p. Krešňákovej/ vybavil MMK/
 o prácach na stavbe komunikácie+ chodník/predpoklad ukončenia je

 do konca júna 2017
 o pripojení Hasičky na kanalizáciu- nespokojnosť s prístupom p. Kováča
 o investičných prácach,  ktoré bude potrebné urobiť na Hasičke v blízkej

budúcnosti
 o predpokladanom termíne otvorenia obchodu
 o škodovej udalosti – vykradnutie úradu a MŠ
 o potrebe začatia prípravy označovania ulíc v celej MČ

                              
                     
            Návrh na Uznesenie č.  75 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            berie na vedomie správu o činnosti starostu.

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

 



9. Rôzne

P. Kimáková sa informovala, akým spôsobom bude realizovaný postup pri
            financovaní dokumentácie Zmien a doplnkov ÚPN – Z Lorinčík, ktorú bude  
            spracovávať p.Ivan. Starosta zistí v Myslave, ako takúto spoluúčasť občanov  
            realizovali v minulosti a navrhol stretnutie s p.Ivanom na poslanecký deň 12.07.2017.
            P. Bajus sa informoval, ako je to s kosením pozemkov, pýtal sa , kto je zodpovedný

za  prepoj.  komunikáciu  smerom na  Pereš,  aj  o  umiestnení  kontajnera  na  Vyšnom
Lorinčíku.
 P. Kimáková informovala o sťažnostiach p. Petríkovej a Novosadovej a zisťovala 

             možné riešenia týchto sťažností.
             P. Kender informoval o rýchlej jazde áut.
             P. Lauffová sa informovala, kedy zorganizovať besedu so spisovateľkou. 

      10.  Záver

            Starosta MČ ukončil zasadnutie o   18,45 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 

Overovatelia zápisnice:

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

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina

Zápisnica podpísaná: 13.06.2017



                        UZNESENIA
zo 17. zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 13.6.2017 o 16.00 hod

 Uznesenie č.  70 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            a/  berie na vedomie správu o činnosti HK
            b/  berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu MČ za rok 2016
        
                                              
            

                        Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

          
  Uznesenie č.  71 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2016
                                   schvaľuje bez výhrad.
            Prebytok hospodárenia vo výške 48,96 € bude presunutý do rezervného fondu.

                     
             
                   Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

   Uznesenie č.  72 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            Zrušuje VZN 1/2007 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času 
            prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice-Lorinčík novým VZN č.2/2017.
                                   

      Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

Uznesenie č.  73 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            schvaľuje  Zmenu UPN KE Lorinčík – Štúdia Sabinovská a navrhuje s touto zmenou
            oboznámiť aj MMK.

            

Damián Exner



            starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.  74 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            schvaľuje  Zmenu UPN KE Lorinčík – V zmysle Žiadosti Sluková ul. č. parc. 264/374

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

       
 Uznesenie č.  75 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            berie na vedomie správu o činnosti starostu.

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.70-75  podpísané: 19.06.2017


