
18. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

12.09.2017



Zápisnica
z 18.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 12.09.2017 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

 Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 18. zasadnutie MZ, privítal prítomných
 a predložil  program rokovania  na jeho schválenie.

          Hlasovanie:
 prítomní:   5    za:    5                    proti:    0                 zdržal sa:    0  

      

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

Návrh na Uznesenie č.  76 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
              berie na vedomie správu o činnosti HK MČ Košice-Lorinčík
            
            
            

Hlasovanie:
prítomní:  5      za:     5           proti:     0           zdržal sa:     0   

       

4.          Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 v tabuľkovej a písomnej forme bol predložený
            elektronicky, ktorý súhlasí so zostavou z účtovníctva a prostredníctvom 
            systému RIS SAM predložený v  určenom termíne ministerstvu financií SR.
            



Návrh na Uznesenie č.  77 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík                                                 
            berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2017.          
                                 

Hlasovanie:
prítomní:       5  za:       5            proti:     0            zdržal sa:      0  

5. Správa zo zasadnutia finančnej komisie
            

Finančná komisia vzala na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2017.
            Finančná komisia sa zaoberala návrhom prerozdelenia finančných prostriedkov 
            ktoré budú naviac poskytnuté MMK vo výške 25 000 €. 
            Finančná komisia súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z
            účelového transferu MMK na verejnoprospešné účely
            na zabezpečenie údržby a opravy strechy budovy, ktorá slúži ako obradná sieň na 
            pohrebisku, v ktorej sa vykonávajú rozlúčkové pohrebné obrady .              

Ďalším rozdelením finančných prostriedkov vo výške 20 000 € sa bude finančná
            komisia zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí, na ktoré pripraví MÚ návrh čerpania.

Návrh na Uznesenie č.  78 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z
            účelového transferu MMK na verejnoprospešné účely
            na zabezpečenie údržby a opravy strechy budovy, ktorá slúži ako obradná sieň na 
            pohrebisku, v ktorej sa vykonávajú rozlúčkové pohrebné obrady v MČ KE Lorinčík.   
                        

Hlasovanie:
prítomní:   5      za:    5             proti:      0           zdržal sa:       0 

      6. Návrh VZN o vylepovaní plagátov
            

Návrh VZN o vylepovaní plagátov / voľby/ bol poslancom MZ doručený 
            v elektronickej forme.    

Návrh na Uznesenie č.  79 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            schvaľuje  VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 
            priestranstvách  a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom
            iných médií v čase volebnej kampane na území MČ KE Lorinčík.
            
                        

Hlasovanie:
prítomní:     5    za:     5             proti:      0           zdržal sa:     0   



      7. Správa o činnosti starostu
            
            Starosta informoval MZ o svojej činnosti od posledného zasadnutia. Oboznámil 
            MZ MČ o

 stretnutiach s občanmi
 o potrebe prerozdelenia fin. transferu po schválení mestským zast.
 o prevzatí parcely od pozemkového fondu
 zmenách územného plánu
 potrebnej rekonštrukcii el. rozvodov na poschodí Hasičky
 možnosti pripojenia ihriska, stánku na elektrickú energiu
 o ukončení prác na prepojovacej komunikácii
 o asfaltovaní vjazdov na pozemky a následnom rozúčtovaní faktúry
 o cestnom značení
 o možnosti spracovania projekt. dok.- budúceho Nám sv. Vavrinca
 o stretnutí občanov a zástupcov VVS- zatiaľ neskolaud. kanalizácie
 o začiatku klubovej činnosti- stolný tenis

          
8. Rôzne

P. Kender mal dopyt ohľadom nedodržiavania časového rozmiestnenia
            veľkokapacitného  a BIO kontajnera na jednotlivých stanovištiach v MČ Lorinčík, 
            odpovedal mu starosta.
            P. Kimáková- na tému – poriadok a čistota- či by nebolo vhodné písomne upozorniť
             p. Kováča, aby si zabezpečil odvoz odpadu z prevádzky pizzéria, ktorý spôsobuje 
            veľký neporiadok, napr.  pri vetre.
            P. Kender upozornil, že sa nedodržiava prevádzkový poriadok ihriska a keďže si 
            platíme správcu, je potrebné zjednať nápravu.
            P. Bajus tiež potvrdil, že že na ihrisku sa pohybovali chlapci / mládež/ s alkoholom.
            P. Kender informoval o problematickom parkovaní pred prevádzkou pizzérie ktoré  
            spôsobuje problémy autobusom  MHD pri otáčaní sa na zastávke Lorinčík-otočka    
            a neoznačením krajnice bielou čiarou.
            P. kontrolórka upozornila, že pri čerpaní  fin. prostriedkov  z transferu MMK
             bude potrebné urobiť zmenu rozpočtu príjmovej aj výdavkovej časti.
            P. Kimáková navrhla  použiť potrebné prostriedky z transferu na skultúrnenie 
            priestoru pred Hasičkou, ihriskom napr. pokládkou dlažby.
            Záverom bodu rôzne sa diskutovalo o pripravovaných kultúrnych, športových
            podujatiach, aj o pripravovanej akcii Vyčisťme si les.   

      9.  Záver

            Starosta MČ ukončil zasadnutie o   18,30 hod.
Damián Exner

starosta MČ Košice-Lorinčík
 
Overovatelia zápisnice: 
Ing. Lýdia Lauffová                                             ….................................        
 Ing. Štefan Kender, PhD.                                    .....................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina               Zápisnica podpísaná: 20.09.2017



                        UZNESENIA
z 18.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 12.9.2017 o 16.00 hod

           Uznesenie č.  76 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            berie na vedomie správu o činnosti HK MČ Košice-Lorinčík.                      
                                         
           

                        Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

                       
Uznesenie č.  77 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík                                                 
            berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2017.         
                                  
                   Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík
   
 Uznesenie č.  78 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z
            účelového transferu MMK na verejnoprospešné účely
            na zabezpečenie údržby a opravy strechy budovy, ktorá slúži ako obradná sieň na 
            pohrebisku, v ktorej sa vykonávajú rozlúčkové pohrebné obrady v MČ KE Lorinčík.   

                        
Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík

 Uznesenie č.  79 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík   
            schvaľuje  VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 
            priestranstvách  a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom
            iných médií v čase volebnej kampane na území MČ KE Lorinčík.
            
 

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

  
 

 Uznesenie č.76-79  podpísané:20.09.2017


