
3. ZASADNUTIE MZ 
MČ KOŠICE – LORINČÍK

21.05.2019



Zápisnica
z 3.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

Prítomní: Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Anna Potočňáková,  Ing. Štefan Kender, PhD.,
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.,  Ing.,Radoslav Bajus, PhD.

Neprítomní: Ing. Rastislav Petrik, neospravedlnil sa 
           
1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

           Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a  otvoril 3. zasadnutie.
           Do návrhu  programu zasadnutia bol doplnený bod programu 3a- Návrh na odvolanie 
           poslanca Petrika z komisií, 3b- Návrh nového zloženia komisií, s posunutím a
           prečíslovaním  pôvodných bodov 3,4,5,6 na 4,5,6,7 a doplnenie bodu č. 8-Návrh na 
           zriadenie kultúrnej zložky -Ochotnícke divadlo Lorinčík s prečíslovaním nasledujúcich
           bodov programu.         

Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za doplnený program.

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

      
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA  A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

 Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.

 Zapisovateľ: Terifajová Darina 
           Overovatelia  zápisnice:  RNDr.  Zuzana Kimáková,  PhD.,  Ing.  Štefan  Kender,  PhD.

            
             / zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3a.       Návrh na odvolanie poslanca MZ Ing. Rastislava Petrika z komisií

Návrh predniesol p. Štefan Kender,  ako výsledok zasadnutia komisie verejného poriadku,
ktorá navrhuje miestnemu zastupiteľstvu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení, § 11. písmeno m) – podľa ktorého miestne zastupiteľstvo je oprávnené zriaďovať a
zrušovať  orgány potrebné na  samosprávu  obce  a  určovať  náplň  ich  práce,  odvolať  Ing.
Rastislava Petrika z členstva v jednotlivých komisiách  MČ Košice – Lorinčík, ako aj z
postu predsedu komisie výstavby.

            
 Návrh na Uznesenie č. 14:

  MZ MČ Košice Lorinčík v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, 
            § 11 písmeno m) odvoláva poslanca MZ Košice - Lorinčík z postu predsedu komisie 
             výstavby, zároveň ho odvoláva z členstva  v nasledovných komisiách - finančnej komisie,
            komisie na ochranu verejného záujmu, komisie výstavby. 
            

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



3b.        Návrh na nové zloženie komisií a priradenie komisie výstavby ku komisii verejného
             poriadku
        

 Návrh na priradenie komisie výstavby ku komisii verejného poriadku, ktorá sa bude
             volať Komisia verejného poriadku a výstavby a nahradenie   odvolaného poslanca ako člena
             komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej  komisie predniesol poslanec Kender.
             P. Kender navrhol, aby do komisie na ochranu verejného záujmu bola kooptovaná namiesto
             p. Petrika -p. Potočňáková, vo finančnej komisii ostanú všetci poslanci, okrem p. Petrika.
             Doterajší členovia komisie výstavby, ktorí neboli členmi komisie verejného poriadku budú 
             pracovať ako členovia Komisie verejného poriadku a výstavby, ktorej predsedom 
             bude p. Kender.

 Návrh na Uznesenie č 15:

  MZ MČ Košice Lorinčík v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, 
           a) priraďuje Komisiu výstavby ku Komisii verejného poriadku s tým, že komisia bude
               mať názov Komisia verejného poriadku a výstavby.
               Predsedom komisie bude Ing. Štefan Kender, PhD.,
               členmi RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Anna 
               Potočňáková, Štefan Gedra
           b) kooptuje Ing. Annu Potočňákovú,  ako člena Komisie na ochranu verejného záujmu
               namiesto odvolaného Ing. Rastislava Petrika    
          c)  konštatuje, že vo finančnej komisii budú aj naďalej pracovať všetci poslanci, okrem
               odvolaného p. Petrika
                 
           

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

4.         SPRÁVA  HLAVNEJ KONTROLÓRKY 
                
            Správa hlavnej kontrolórky bola doručená MZ v elektronickej forme .
             JUDr. Slunečková ešte správu  ústne doplnila.

 
 Návrh na Uznesenie č 16:

  MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky MČ Košice
             Lorinčík a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.

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

5       Záverečný účet za rok 2018  

            Záverečný účet bol zverejnený a predložený poslancom MZ a prejednaný komisiou.

Návrh na Uznesenie č.17:

  MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie MČ Košice
             Lorinčík za rok 2018 bez výhrad.            

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



6,        Návrh VZN 1/2019

           Návrh VZN 1/2019 bol prejednaný v komisii verejného poriadku. P. Kender predniesol,
           že uvedené VZN bolo vypracované na základe protestu prokurátora. Uvedené VZN 1/2019
           bolo zverejnené na internetovej stránke MČ Košice Lorinčík.  
   

Návrh na Uznesenie č.18:

  MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje VZN č.1/2019, ktorým zrušuje VZN č. 1/2009 o 
            čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice - Lorinčík.
             

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

 7.        NÁVRH VZN č.2/2019 o službách poskytovaných  MČ a poplatkoch za tieto služby

           Návrh VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby 
           bol vypracovaný zamestnancami a starostom, zverejnený a predložený poslancom MZ, ktorí
           ho prejednali v komisii verejného poriadku.
           Predseda komisie p. Kender predniesol návrh komisie - upraviť formálne chyby, napr. typ
           písma a prijať VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby.
           Do diskusie sa zapojila aj  p. Kimáková , p. Kender ohľadom poplatkov za parkovanie s tým,
           aby sa vyberali alikvotnou čiastkou za aktuálny kalendárny rok, t.j. celoročné parkovné,
           vydelené počtom dní v roku, krát počet dní zostávajúcich do konca daného roka. Ostatné
           detaily upravuje nájomné zmluva.
            

Návrh na Uznesenie č.19:

  MZ MČ Košice Lorinčík  schvaľuje VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných MČ 
             a poplatkoch za tieto služby.
             

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

8. Návrh na zriadenie kultúrnej zložky pri MU- Ochotnícke divadlo Lorinčík  /ODL/

            P. Potočňáková navrhla zriadiť kultúrnu zložku pri MU Košice Lorinčík - Ochotnícke
            divadlo Lorinčík /ODL/ s odôvodnením, že ochotnícke divadlo v Lorinčíku funguje viac 
            ako 70 rokov a je potrebné vypracovať štatút ODL, resp. zriaďovaciu listinu ako kultúrnu
            zložku bez právnej subjektivity  a zabezpečiť financovanie činnosti ODL oficiálne v rámci
            rozpočtu MČ Košice Lorinčík.     

Návrh na Uznesenie č.20:

  MZ MČ Košice Lorinčík  zriaďuje Ochotnícke divadlo Lorinčík, skratkou ODL ako 
             kultúrnu zložku pri MÚ a zároveň poveruje MÚ spracovaním zriaďovacej listiny
             a spracovaním organizačného poriadku ODL.
             

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



9. Správa o činnosti starostu

 Starosta v správe o svojej činnosti hovoril o:
            -kamerovom systéme Lorinčík- spracovanej štúdii vypracovanej starostom MČ             
            -prekládke drevených stĺpov spoločnosťou T- com
            -návšteve Domu seniorov- akcia MDŽ, čítanie  z kroniky pre seniorov
            -zrezaní líp pri záhradkárskej lokalite a ohlásení OÚ odboru životného prostredia
            -uzatvorení nájomnej zmluvy na Hasičku za účelom zriadenia cukrárne
           - právoplatnom územnom rozhodnutí komunikácie Pod Čapašom
           - zhodnotení účasti voličov v prezidentských voľbách
           - možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu pána Haraja a pána Mitra
           - pripravovanej oprave fasády kostola a stave žiadosti o dotáciu z ministerstva kultúry pre
             farnosť
           - geodetickom zameraní bane -revitalizácii priestorov kamennej bane a rokovaní 
             s urbariátom  
           - odstránení nelegálnych skládok  
           - rozhodnutí vedenia mesta o zrušení verejného obstarávania prepojovacej  komunikácie 
             Lorinčík - Pereš
           - kontrolách CO, hospodárskej mobilizácie a BRO Košice
           - spracovanej dokumentácii GDPR
           - očiste ciest a chodníkov po zimnej údržbe
           - dopravnom značení komunikácií v MČ KE Lorinčík
           - požiari pod vodojemom
           - čiastočnej výmene svietidiel v lokalite Vyšný Lorinčík 
           -  možnosti informovania občanov na bezplatné získanie kompostérov
           - zámere starostov otvoriť zmenu štatútu mesta
           - o stave pripomienok ÚPnZ Košice- Lorinčík

10.       Rôzne
        

            P. Kender mal pripomienky k preplneným kontajnerom na otočke, separovaniu odpadu,
            vyhadzovanie odpadov zamestnancami Quick baru do kontajnerov na separovanie.
            Pýtal sa starostu, kedy sa zapracujú pripomienky k zmenám Územného plánu zóny 
            Košice – Lorinčík.
            V súvislosti so správou starostu naviazal na jeho informáciu o chýbajúcich prípojkách na 
            verejnú kanalizáciu a informoval sa o krokoch pána starostu ohľadne pripojenia občanov p. 

Haraja a p. Mitra. Informoval sa, či mestská časť disponuje údajmi o občanoch, ktorí ešte 
nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu. Pán starosta uviedol že vie momentálne len o týchto
dvoch občanoch. P. Kender ďalej uviedol, že bol ako poslanec občanmi upozornený, ako pán
Petrík st. vypúšťal obsah svojej žumpy do verejnej kanalizácie. Z toho vznikla otázka, či nie
je viacej takých ľudí, ktorý ešte nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu.
Pán  starosta  sa  obrátil  s otázkou,  či  je  možné  overiť  stav  napojenia  sa  na  verejnú
kanalizáciu, na pani poslankyňu Potočňákovú.

            P. Potočňáková vravela, že sa pokúsi zistiť, aký je reálny stav.  
P. Kimáková pripomenula okrúhle výročia občanov nad 80 rokov, ktorým pôjdu poslanci

            MZ zablahoželať k výročiu.
 Poslanci MZ odporúčali kvôli bezpečnosti detí  zabezpečiť osadenie značky zákaz vjazdu do
            priestorov pred detským a multifunkčným ihriskom pri budove Hasičky resp, vjazd dovoliť 
            len pre zásobovanie s povolením miestneho úradu.                      



11.      Záver

           Starosta MČ ukončil zasadnutie o 19:00 hod.
             

         
         

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

 
Overovatelia zápisnice:   RNDr. Zuzana Kimáková , PhD.............................................

                                         Ing. Štefan Kender, PhD.........................................................
   

                                    

Zápisnica podpísaná: 30.5.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.14

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

           

  

  MZ MČ Košice Lorinčík v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, 
            § 11 písmeno m) odvoláva poslanca MZ Košice Lorinčík z postu predsedu komisie 
             výstavby, zároveň ho odvoláva z členstva  v nasledovných komisiách- finančnej komisie,
            komisie na ochranu verejného záujmu, komisie výstavby. 
            

                                                      Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019

              



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

                        UZNESENIE
                             

č.15

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, 
           a) priraďuje Komisiu výstavby ku Komisii verejného poriadku s tým, že komisia bude
               mať názov Komisia verejného poriadku a výstavby.
               Predsedom komisie bude Ing. Štefan Kender, PhD,
               členmi RNDr. Zuzana Kimáková. PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Anna 
               Potočňáková, Štefan Gedra
           b) kooptuje Ing. Annu Potočňákovú  ako člena Komisie na ochranu verejného záujmu
               miesto odvolaného Ing. Rastislava Petrika    
          c)  konštatuje, že vo finančnej komisii budú aj naďalej pracovať všetci poslanci, okrem

                          odvolaného p. Petrika

             

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.16

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky MČ Košice
             Lorinčík a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.

 

               

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.17

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie MČ Košice
             Lorinčík za rok 2018 bez výhrad.             

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.18

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

  MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje VZN č.1/2019, ktorým zrušuje VZN č. 1/2009 o 
            čistote a verejnom poriadku na území mestskej časti Košice- Lorinčík.
             

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.19

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

 MZ MČ Košice Lorinčík  schvaľuje VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných MČ 
             a poplatkoch za tieto služby.
             

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019



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

                        UZNESENIE
                             

č.20

        zo zasadnutia MZ
                  konaného dňa 21.05.2019 o 16.00 hod.

  MZ MČ Košice Lorinčík  zriaďuje Ochotnícke divadlo Lorinčík, skratkou ODL ako 
             kultúrnu zložku pri MU a zároveň poveruje MÚ spracovaním zriaďovacej listiny
             a spracovaním organizačného poriadku ODL.

             

 

 

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 21.05.2019


