7. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
25.02.2020

Zápisnica
zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 25.02.2020 o 16.00 hod.
Prítomní: Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.,
RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Anna Potočňáková, Ing. Rastislav Petrik
Hostia: Zuzana Martinková, Dušan Riňák

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 7. zasadnutie.
Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za program.
Hlasovanie:
prítomní:

2.

5

za:

zdržal sa:

5

0

proti: 0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Terifajová Darina
Overovatelia zápisnice: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD.
/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.

Správa hlavnej kontrolórky+ plán činnosti na rok 2020
Správa HK + plán činnosti bol MZ doručený elektronicky.
Kontrolórka MČ KE Lorinčík svoju správu ústne doplnila.
Návrh na Uznesenie č. 31:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice Lorinčík
k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
a plán kontrolnej činnosti HK na rok 2020.
Hlasovanie:
prítomní: 5

4.

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2019
Čerpanie rozpočtu bolo MZ MČ doručené elektronicky.
V rámci ročnej závierky za rok 2019 bolo predložené ministerstvu financií skutočnosť
čerpania k 31.12.2019, taktiež predložením výkazu FIN 1-12 prostredníctvom RIS- SAM
/ Rozpočtový informačný systém samosprávy/.

Celkové čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 bolo:
Príjmy:
186 332,19 €
Výdavky: 183 968,76 €
Zostatok:
2 363,43 €
Uvedené čerpanie rozpočtu bude podkladom k zostaveniu záverečného účtu za rok 2019.
Poslanec Bajus, predseda finančnej komisie sa vyjadril, že finančná komisia nemá námietky
k čerpaniu rozpočtu za rok 2019.
Návrh na Uznesenie č. 32:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2019.
Hlasovanie:
prítomní:

5.

5

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a 2021-2023 bol zverejnený a predložený MZ.
Starosta MČ otvoril diskusiu k uvedenému návrhu. Starosta ozrejmil poslancom MZ
príjmovú položku rozpočtu 111003 / príjem z podielových daní/- pre rok 2020 je príjem
násobkom koeficientu a počtu obyvateľov k 31.12.2018. V MČ KE Lorinčík, ako aj v iných
malých mestských častiach je narastajúci trend počtu obyvateľov. Príjem z podielových daní
je nepostačujúci na finančné krytie všetkých zákonných povinností mestskej časti,
vrátane zvýšených zákonných nárokov zamestnancov
V návrhu rozpočtu na rok 2020 neboli zahrnuté, tak ako po iné roky žiadne transfery
MMK a pri jeho zostavovaní nebolo možné ani predpokladať ich výšku.
Tento stav sa musel odzrkadliť aj pri plánovaní výdavkov na rok 2020.
Ak by nebol poskytnutý transfer MMK, v roku 2020 budú chýbať prostriedky na energie,
materiál, služby, ktoré sú v návrhu podhodnotené. Až po písomnom oznámení MMKvýšky transferov a podmienok ich čerpania schválených mestským častiam, bude nutné
urobiť zmeny rozpočtu tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti.
Starosta ozrejmil návrh uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Predseda finančnej komisie, poslanec Bajus odporučil urobiť presun
finančných prostriedkov tak, že,
položku 632001 / energie/ upraviť o + 1500 €,
položku 637002 /kultúrne služby/ upraviť o -500 €,
položku 637004 /všeobecné služby/ upraviť o -1000 €.
Navrhol schváliť rozpočet na rok 2020 s uvedenými zmenami.
Do rozpravy sa zapojil aj poslanec Petrik, aj kontrolórka MČ.
Návrh na Uznesenie č. 33:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík:

a) schvaľuje v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte Mestskej časti Košice – Lorinčík,
b) schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice – Lorinčík na rok 2020 podľa predlohy hlavných
kategórií, s úpravou položiek 632001 o + 1500 €, 637002 o -500 €, 637004 o -1000 € so
zachovaním celkových príjmov a výdavkov navrhovaného rozpočtu.
c) berie na vedomie rozpočet Mestskej časti Košice – Lorinčík na roky 2021 a 2022,

d) ukladá povinnosť starostovi Mestskej časti Košice – Lorinčík podať informáciu
o navrhovaných zmenách rozpočtu poslancom miestneho zastupiteľstva na najbližšom rokovaní
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie:
prítomní:

5

za:

zdržal sa:

5

0

proti: 0

Návrh na Uznesenie č. 34:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík:
poveruje starostu Mestskej časti Košice – Lorinčík podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b zákona č.
369/1900 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších
zmien a doplnkov aktualizovať rozpočet na rok 2020.
• presunom finančných prostriedkov podľa potreby v rámci platnej funkčnej
a ekonomickej klasifikácie za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu,
• o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
na úrovni celkových príjmov a výdavkov,
• o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR , MMK, EÚ.
• o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov a darov
• o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace s predfinancovaním
investičných projektov podporených zo zdrojov EÚ, zo štátneho rozpočtu a štátneho
fondu rozvoja bývania,
Hlasovanie:
prítomní: 5

za:

zdržal sa:

4

1

proti: 0

6. Zmena ochranného pásma cintorína
Starosta MČ informoval MZ o absolvovaní školenia pre odborne spôsobilú osobu na
správu cintorína. Odborne spôsobilou osobou, po úspešnom absolvovaní skúšok sa stal
Bc. Damián Exner.
Informoval MZ o nových povinnostiach správcu cintorína, ktorým je mestská časť.
Novelou zákona sa od 01.04.2020 rušia ochranné pásma cintorínov, ak obec/mesto/ nestanoví
ochranné pásmo.
Starosta otvoril diskusiu k ochrannému pásmu cintorína.
P. Petrik sa zapojil do diskusie, že najprv musia byť urobené zmeny HSA, až potom zmeny
zóny tak , aby ochranné pásmo, ak bude stanovené, bolo v súlade s územným plánom.
P. Kimáková sa zapojila do diskusie otázkou, čo by znamenalo zrušenie ochranného pásma
cintorína pre mestskú časť Košice Lorinčík.
Situáciu ohľadom ochranného pásma podrobnejšie vysvetlil jemu známe fakty starosta.
Zároveň informoval MZ MČ o novej zmluve s arcibiskupským úradom/ vlastníkom parcely
Cintorína/, v ktorej je zahrnuté symbolické nájomné za prenájom cintorína.
V rámci uvedeného bodu programu sa zapojil do diskusie aj hosť p. Riňák, ktorý sa informoval
o zmene UP v časti cintorína. Keďže mu bolo pridelené slovo, opýtal sa aj na výrub lesa.
Na uvedené mu odpovedala p. Kimáková, poslanci MZ spolu so starostom navštívili
lesného hospodára, ktorý im podrobnejšie vysvetlil výrub.
Návrh na Uznesenie č. 35 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie informácie
o zmene ochranného pásma cintorína.
Hlasovanie:
prítomní:

5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

7. Správa o činnosti starostu
Starosta informoval MZ MČ o :
-

Absolvovaných stretnutiach s občanmi
Jednaniach ohľadom výrubu lesa na stretnutí s vedením urbariátu Poľov
Návšteve zástupcov polície KE Šaca, nového veliteľa mestskej polície Košice
Stanovištiach a termínoch kontajnerov, vrátane Bio kontajnera a jeho označenia
Zriadení BIO koridoru Breziny a jednaniach s mestom Košice
Pokračovaní prác, vrátanie zloženia finančných prostriedkov občanov Pod Čapašom
Ukladaní VN káblov trafostanice spoločnosťou VSD a.s.
Prísľubu výmeny svietidiel MMK na trase komunikácie MHD v Lorinčíku
Potrebe opravy drevených častí jestvujúcich detských ihrísk a ich pomenovania
Zadaní návrhu ponúk na projektovú dokumentáciu /parkovisko pri Dome kultúry/
a elektrického označenia budovy Domu kultúry.
Dokončení chodníkov a priestorov kolumbária zámkovou dlažbou.
Finančnom príspevku mesta Košice vo výške 40 000 € pre mestské časti s tým, aby
poslanci MZ navrhli ich použitie.

8. Rôzne
P. Kender – zistil, že v kontajneri pri cintoríne sa objavuje aj iný odpad
Mesto Košice upravilo pre rok 2020 poplatky za odpad, bude potrebné zrejme
prehodnotiť možnosti triedeného odpadu na cintoríne a možno aj zmeniť veľkosť
kontajnerov.

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

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

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

Ing. Radoslav Bajus, PhD....................................................................

Zápisnica podpísaná: 06.03.2020

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

UZNESENIE
č.31
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 22.02.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky MČ Košice Lorinčík
k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
a plán kontrolnej činnosti HK na rok 2020.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.02.2020

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

UZNESENIE
č.32
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 25.02.2020 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2019.

.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.02.2020

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

UZNESENIE
č.33
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 25.02.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík:
a) schvaľuje v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte Mestskej časti Košice – Lorinčík,
b) schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice – Lorinčík na rok 2020 podľa predlohy hlavných
kategórií, s úpravou položiek 632001 o + 1500 €, 637002 o -500 €, 637004 o -1000 € so
zachovaním celkových príjmov a výdavkov navrhovaného rozpočtu.
c) berie na vedomie rozpočet Mestskej časti Košice – Lorinčík na roky 2021 a 2022,
d) ukladá povinnosť starostovi Mestskej časti Košice – Lorinčík podať informáciu
o navrhovaných zmenách rozpočtu poslancom miestneho zastupiteľstva na najbližšom rokovaní
miestneho zastupiteľstva.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.02.2020

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

UZNESENIE
č.34
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 22.02.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík:
poveruje starostu Mestskej časti Košice – Lorinčík podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b zákona č.
369/1900 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších
zmien a doplnkov aktualizovať rozpočet na rok 2020.
• presunom finančných prostriedkov podľa potreby v rámci platnej funkčnej
a ekonomickej klasifikácie za podmienky dodržania vyrovnaného rozpočtu,
• o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
na úrovni celkových príjmov a výdavkov,
• o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR , MMK, EÚ.
• o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov a darov
• o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace s predfinancovaním
investičných projektov podporených zo zdrojov EÚ, zo štátneho rozpočtu a štátneho
fondu rozvoja bývania.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.02.2020

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

UZNESENIE
č.35
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 25.02.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie informácie
o zmene ochranného pásma cintorína.

Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 25.02.2020

