
 

22. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

19.06.2018



Zápisnica
z 22.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 19.06.2018 o 16.00 hod.

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

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

 Starosta MČ  Damián Exner  otvoril 22. zasadnutie MZ, privítal prítomných,
 skonštatoval, že zasadnutie MZ je uznášaniaschopné. Navrhol  doplniť program
 o body č. 5 – Určenie výkonu funkcie starostu vo volebnom období 2018-2022
 a bod. č. 6 -Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov vo volebnom období
 2018-2022, s posunutím ostatných bodov programu. 

          Hlasovanie:
 prítomní: 4      za:   4                    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 hlavnej kontrolórky bola doručená MZ MČ  elektronicky. Správa bolo ústne 
             okomentovaná.             

Návrh na Uznesenie č.  94 :

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 2017
                                

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

                               

4          ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Záverečný účet za rok 2017 bol zverejnený 4.6.2018 v tabuľkovej forme na úradnej
            tabuli a  v elektronickej forme v tabuľkovej a textovej časti .
            
 



 
           Návrh na Uznesenie č.  95 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
                                     schvaľuje 
            Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2017
                                     bez výhrad .

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

                        

5.         Určenie   výkonu funkcie starostu vo volebnom období 2018-2022
            
            Aj keď voľby ešte neboli vyhlásené, v zákonnom termíne je potrebné určiť
            výkon funkcie starostu vo volebnom období 2018-2022.
            poslanci prediskutovali tento bod a zhodli sa na plnom úväzku starostu v budúcom
            volebnom období.   

Návrh na Uznesenie č.  96 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  podľa § 11 ods.4  písm. i)
            zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
            určuje výkon funkcie starostu mestskej časti Košice- Lorinčík  vo volebnom 
            období 2018-2022 v rozsahu jedna,   t.z. v plnom rozsahu. 

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

                               
         

6. Určenie počtu poslancov a volebných obvodov vo volebnom období 2018-2022

Poslanci MZ dali návrh na 5 poslancov MZ v budúcom volebnom období.

Návrh na Uznesenie č.  97 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  podľa §166 
            ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
            a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov určuje , že MZ MČ
            Košice Lorinčík  bude mať vo volebnom období 5 poslancov, ktorí budú zvolení 
             v jednom volebnom obvode.
            

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

                               



7. Správa o činnosti starostu:

Starosta predniesol správu o svojej činnosti. Hovoril najmä o:
            -stretnutiach s občanmi a inštitúciami
            -potravinách Hasička
            -kolaudácii prepojovacej komunikácie
            -oplotení cintorína, možnosti stavby kolumbária
            -stretnutí s vedením VVS/ prečistenie šachty , opravy šupatiek/
            -stave  multifunkčného ihriska, aj rozpracovaného detského ihriska
           - o verejnom osvetlení VL aj historickej časti.
           - začatí výstavby Breziny

   8.     Rôzne
 
           P. Kimáková sa pýtala na:
             -informácie ohľadom územného plánovania 
             - stave prác na kostole
             -o možnosti získania kompostérov
              -informácie o knižnici
              - informácie o plechovom sklade/umiestnenie traktora/ 
              -informácie ohľadom práce zamestnanca miestneho úradu- údržbára

           P. Kender sa pýtal
             -na správu ihriska a jeho využívanie
             -na dopravné značenie na otočke autobusu
             -na dieru v ceste
 
          P. Bajus sa pýtal
             -na zábranu cesty k vodojemu
             - kosenie pozemkov 
              -zber papiera- nevysypané kontajnery
              -sršne v lese
               -kanalizačné šachty na miestnych komunikáciách VL
              -informácie spravovania ihriska

Na všetky otázky starosta priebežne odpovedal, ako sa čo rieši-prípadne bude riešiť.
            

V rôznom sa ešte diskutovalo o pripravovaných akciách na leto a možnostiach 
            zabezpečenia krátkeho kultúrneho programu na odpust.

     9.   Záver 
    
            Starosta ukončil zasadnutie MZ o 19,00 hod.
              

      Damián Exner
           starosta MČ Košice-Lorinčík



 

Overovatelia zápisnice: 
                                     Ing. Lýdia LAUFFOVÁ                     ….................................    
    
 .                                   Ing. Štefan KENDER, PhD.                .....................................

Zápisnicu vyhotovil: Terifajová Darina     
          
Zápisnica podpísaná:22.06.2018



                   UZNESENIA
z 22.zasadnutia MZ MČ Košice-Lorinčík

                konaného dňa 19.06.2018 o 16.00 hod
 

Uznesenie č.  94 :

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 2017
                                
                   Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík
           

 Uznesenie č.  95 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  schvaľuje                               
            Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2017
                                     bez výhrad .

                         

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

            Uznesenie č.  96 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  podľa § 11 ods.4  písm. i)
            zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
            určuje výkon funkcie starostu mestskej časti Košice- Lorinčík  vo volebnom 
            období 2018-2022 v rozsahu jedna,   t.z. v plnom rozsahu. 

Damián Exner
            starosta MČ KE-Lorinčík

            Návrh na Uznesenie č.  97 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  podľa §166 
            ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
            a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov určuje , že MZ MČ
            Košice Lorinčík  bude mať vo volebnom období 5 poslancov, ktorí budú zvolení 
             v jednom volebnom obvode.

 
Damián Exner

            starosta MČ KE-Lorinčík
  

 Uznesenie č.94-97  podpísané:22.06.2018


