
6. ZASADNUTIE MZ 

MČ KOŠICE – LORINČÍK

26.11.2019



Zápisnica
zo 6.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík

konaného dňa 26.11.2019 o 16.00 hod.

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

Neprítomní: Ing. Rastislav Petrik /ospravedlnený/

1. OTVORENIE  ZASADNUTIA

Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a  otvoril 6. zasadnutie.             

Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za 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: Ing. Anna Potočňáková, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.

/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3. ČERPANIE ROZPOČTU K 30.09.2019

K čerpaniu rozpočtu k 30.09.2019 boli dodané materiály-tabuľka-elektronicky.

Pred zasadnutím MZ na zasadnutí finančnej komisie jednotlivé položky čerpania
objasnila pracovníčka MU p. Terifajová.  Pripomienky k rozpisu položiek v tabuľke
-bližšie pomenovanie niektorých nákladových položiek – budú dopracované pri

čerpaní rozpočtu za rok 2019, ktorý sa bude zverejňovať po účtovnom ukončení roka.

Návrh na Uznesenie č. 26:

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2019.

Hlasovanie:

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

4. SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY

Správa HK bola doručená poslancom MZ elektronicky. Hlavná kontrolórka JUDr. 
Ľudmila Slunečková ešte doplnila správu o činnosti hlavnej kontrolórky.



Návrh na Uznesenie č. 27:

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ KE 
Lorinčík. 

Hlasovanie:

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

5. Prerokovanie a schválenie použitia finančných prostriedkov RF na sanáciu havarijného
stavu Belžanského potoka

Starosta MČ Damián Exner podal správu k tomuto bodu. Zdôraznil, že boli ohrozené
dodávky pitnej vody, materiál- zatrávňovacie dielce boli použité zo zásob zakúpených
mestskou časťou ešte v roku 2018, Niektoré práce boli vykonané dodávateľsky, časť prác 
bolo vykonaných svojpomocne.
Starosta otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu.

P. Kimáková vyhlásila, že z morálneho hľadiska sa k uvedenému bodu nebude vyjadrovať.
P. Kender povedal, že ak by sa upravila iba ohrozená časť, potok by sa zaniesol ešte viac,
takže urobením prepážok eliminujeme stav zanesenia potrubia kalom.

P. Bajus sa pýtal, či budeme aj ďalej pokračovať v sanácii potoka . Odpovedal mu starosta, 

že pokiaľ nám kapacity, finančné aj personálne dovolia, s úpravou brehov Belžanského
potoka budeme pokračovať aj naďalej. 

Návrh na Uznesenie č. 28:

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 1 800,- € - zemné práce- havarijný stav potoka FA 129, VS 1020190028 

a použitie 740 ks zatrávňovacích tvárnic zakúpených v roku 2018 sume 1605,80 €.

Hlasovanie:

prítomní:   4              za:   3 zdržal sa:    1 proti:  0 

5. Odmeňovanie poslancov MZ v zmysle zásad odmeňovania

V zmysle Zásad odmeňovania má poslanec nárok na odmenu max. 100,- €/ rok +
príplatky za prácu v komisiách.
Predsedovia komisií sa v diskusii vyjadrili, že mnoho vecí riešili v rámci poslaneckých
dní, zápisnice z komisií  a počet zasadnutí upresnia na najbližšom poslaneckom dni 

4.12.2019.  Poslanec Rastislav Petrik sa v e-mailovej komunikácii s MU vzdal 

poslaneckej odmeny.

P. Kimáková navrhla, aby odmenu za prácu dostal aj zástupca starostu, p. Kender. 

Návrh na Uznesenie č.  29 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  v zmysle Zásad odmeňovania
schvaľuje 

odmenu poslanca  MZ 100,- € + príplatky za prácu v komisiách. Odmeny sa vzdal 

p. Petrik.

Hlasovanie:

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



Návrh na Uznesenie č.  30 :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
schvaľuje 

odmenu poslanca  MZ 100,- € + príplatky za prácu v komisiách pre zástupcu
starostu p. Kendera.

Hlasovanie:

prítomní:         4 za:       3           proti:     0           zdržal sa:     1

6. Správa o činnosti starostu

Starosta v svojej správe informoval poslancov MZ o:

-Ukončení prác na detskom ihrisku
-Verejnom osvetlení (VO) v lokalite Vyšný Lorinčík, ústnom prísľube MMK kompletnej 

výmeny verejného osvetlenia na trase MHD,

/ má to byť zaradené do plánu na budúci rok/
-Verejnom osvetlení v lokalite Háje, ktoré začal prevádzkovať majiteľ
-Ústnom rokovaní s VSD o preplatenie nákladov na verejné osvetlenie na pripravovaných 
uliciach - pod Čapašom a pri Furmanci, prekládke stlpa VO pri MU

-Pláne zrenovovania priestorov pred Domom kultúry
-Pokračovaní prác na objektoch Kolumbárium a Hasička 
-O večernom stretnutí starostov s vedením MMK, primátora ohľadom rozpočtu na rok 2020

7. Rôzne

p. Kimáková sa informovala ohľadom chodníka, odpovedal jej starosta.

Starosta informoval MZ o ukončení prác na fasáde kostola a pripravovanej brigáde.

Vysvetlil ďalšie kroky, ktoré podnikne pri ukončení prác na kolumbáriu.
Ozrejmil, že bol podpísaný prezidentkou SR nový zákon o pohrebníctve vyzdvihol aj, že 
ochranné pásmo cintorína podľa neho  si bude určovať obec, čo by bolo výhodné pre našu
MČ zmeniť ochranné pásmo. 
Návrh p. Husťákovej ohľadom cintorína z minulých jednaní platí.
p. Bajus sa pýtal, či sa nedajú vyčistiť kanálové vpuste v lokalite Vyšný Lorinčík.

Upozornil, že pri vstupe do lesa v tejto lokalite začína vznikať nelegálna skládka.
V rôznom sa diskutovalo o nadchádzajúcej zimnej údržbe, ako ju čo najlepšie zvládnuť
a nasadení traktora na tento účel.

8. Záver

Starosta ukončil zasadnutie o 19,00 hod.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice:   Ing. Anna Potočňáková.....................................................................

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

Zápisnica podísaná: 04.12.2019



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

UZNESENIE

č.26

zo zasadnutia MZ

konaného dňa 26.11.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík   berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2019.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.11.2019



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

UZNESENIE

č.27

zo zasadnutia MZ

konaného dňa 26.11.2019 o 16.00 hod.

.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ KE 
Lorinčík. 

                                      Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.11.2019



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

UZNESENIE

č.28

zo zasadnutia MZ

konaného dňa 26.11.2019 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 1 800,- € - zemné práce- havarijný stav  potoka FA 129, VS 1020190028  
a použitie 740 ks zatrávňovacích tvárnic zakúpených v roku 2018 sume 1605,80 €.

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.11.2019



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

UZNESENIE

č.29

zo zasadnutia MZ

konaného dňa 26.11.2019 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  v zmysle Zásad odmeňovania
schvaľuje 

odmenu poslanca  MZ 100,- € + príplatky za prácu v komisiách. Odmeny sa vzdal 
p. Petrik.

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.11.2019



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

UZNESENIE

č.30

zo zasadnutia MZ

konaného dňa 26.11.2019 o 16.00 hod.

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík  
schvaľuje 

odmenu poslanca  MZ 100,- € + príplatky za prácu v komisiách pre zástupcu
starostu p. Kendera.

                                             Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.11.2019


