8. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
26.05.2020

Zápisnica
z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc.Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender,
PhD., Ing. Anna Potočňáková, Ing. Rastislav Petrik, Darina Terifajová
Neprítomní: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD. / ospravedlnená/
Hostia: JUDr. Dana Husťáková

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 8. zasadnutie.
Program bol doplnený o body programu, ktoré sa zaradia ako bod
Č.5 – Súhlas s prevodom vlastníckych práv Splašková kanalizácia Pod Čapašom
Č.6 – Doplnenie VZN č.2/2019 -prílohy č.4
Pred bod rôzne doplniť bod Prevencia legistlatívnych nezrovnalostí pripravovaného
Územného plánu zóny
informáciu podá p. Petrik
Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za program.
Hlasovanie:
prítomní: 4

2.

za:

4

zdržal sa: 0

proti: 0

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Pán Damián Exner určil zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Terifajová Darina
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Potočňáková , Ing. Štefan Kender, PhD.
/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.

SPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
Správa o činnosti HK bola MZ doručená elektronicky.
Kontrolórka MČ KE Lorinčík svoju správu ústne doplnila.
Návrh na Uznesenie č. 36:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu
o činnosti hlavnej kontrolórky a odporúča MZ
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019
schváliť bez výhrad.
Hlasovanie:
prítomní:

4.

4

za:

4

zdržal sa:

0

proti: 0

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol zverejnený v zákonnej lehote a doručený
MZ MČ Košice Lorinčík v elektronickej forme.
Prebytok hospodárenia vo výške 1 882,45 € sa použije na tvorbu rezervného fondu,

ktorého čerpanie v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020 bude použité na už
rozpracované investičné akcie / miestne komunikácie/, cintorín.
Poslanec Bajus, predseda finančnej komisie sa vyjadril, že finančná komisia odporúča
MZ Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019 schváliť bez výhrad.
Návrh na Uznesenie č. 37:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za:

zdržal sa:

4

0

proti: 0

5. SÚHLAS S PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
POD ČAPAŠOM
Uvedenú problematiku ohľadom prevodu vlastníckych práv VVS k stavbe Splaškovej
kanalizácie Pod Čapašom objasnil MZ starosta MČ.
Návrh na Uznesenie č. 38 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík súhlasí s prevodom vlastníckych práv
VVS k stavbe splaškovej kanalizácie Pod Čapašom, objekt SO 02 v rozsahu projektovej
dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia.
Hlasovanie:
prítomní: 4
6.

za:

DOPLNENIE VZN Č. 2/2019

4

proti: 0

zdržal sa:

0

PRÍLOHY Č. 4

Vzhľadom na značnú rozpracovanosť kolumbáriovej steny a záujem niektorých občanov je
potrebné doplniť VZN 2/2019, kde sa stanovia ceny za prenájom miesta v kolumbáriu.
P. Bajus, ako predseda finančnej komisie navrhol doplniť VZN č. 2/2019, prílohu č. 4
tak, že v prílohe a, b slovné spojenie občan s trvalým pobytom nahradiť slovným spojením
nájomca s trvalým pobytom v čase podpisu zmluvy a slovné spojenie občan bez trvalého
pobytu nahradiť slovným spojením nájomca bez trvalého pobytu v čase podpisu zmluvy a
doplniť bod c takto:
c/ Poplatok za urnové miesto v urnovej stene – Kolumbárium
jednorazový poplatok za pridelenie urnovej schránky pre nájomcu

100,00 €

Prenájom na
10 rokov pre nájomcu s trvalým pobytom v mestskej časti v čase podpisu zmluvy je 120,00 €
20 rokov pre nájomcu s trvalým pobytom v mestskej časti v čase podpisu zmluvy je 240,00 €
Prenájom na
10 rokov pre nájomcu bez trvalého pobytu v mestskej časti v čase podpisu zmluvy
je 240,00 €
20 rokov pre nájomcu bez trvalého pobytu v mestskej časti v čase podpisu zmluvy
je 480,00 €

Návrh na Uznesenie č. 39 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík Schvaľuje doplnenie VZN č. 2/2019,
prílohy č. 4
V prílohe a, b slovné spojenie občan s trvalým pobytom nahradiť slovným spojením
nájomca s trvalým pobytom v čase podpisu zmluvy a slovné spojenie občan bez trvalého
pobytu nahradiť slovným spojením nájomca bez trvalého pobytu v čase podpisu zmluvy a
doplniť bod c takto:
c/ Poplatok za urnové miesto v urnovej stene – Kolumbárium
jednorazový poplatok za pridelenie urnovej schránky pre nájomcu – 100,00 €
Prenájom na
10 rokov pre nájomcu s trvalým pobytom v mestskej časti v čase podpisu zmluvy je 120,00 €
20 rokov pre nájomcu s trvalým pobytom v mestskej časti v čase podpisu zmluvy je 240,00 €
Prenájom na
10 rokov pre nájomcu bez trvalého pobytu v mestskej časti v čase podpisu zmluvy
je 240,00 €
20 rokov pre nájomcu bez trvalého pobytu v mestskej časti v čase podpisu zmluvy
je 480,00 €
Hlasovanie:
prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

Starosta MČ privítal p. Danu Husťákovú ,hosťa na zasadnutí a vysvetlil, že uvedená ponuka
súvisí s bodom programu Zrušenie ochranného pásma cintorína. P. Husťákovej vysvetlil obavu
poslancov a prípadných poblémov, ktoré by mohli vzniknúť pri možnom zrušení ochranného
pásma cintorína.
P. Husťáková objasnila MZ svoju ponuku /prenájom, bezodplatný prevod/parciel pri cintoríne
a pred MZ sa vyjadrila, že jej ponuka stále platí a z jej pohľadu prijatie ponuky MČ to bude
výhodné pre obidve strany. MČ by získala možnosť rozšírenia cintorína a zvýšenie počtu miest na
pochovávanie.
Na otázku starostu, ako to vidí, v akom časovom horizonte by mohlo dôjsť k podpisu zmluvy
o nájme a bezodplatnom prevode, či by to mohlo byť ešte tento rok, p. Husťáková odpovedala
ÁNO.
Starosta poďakoval p. Husťákovej za ozrejmenie situácie a účasť na zasadnutí. MZ.
7.

ZMENA ROZPOČTU NA ROK 2020
V zmysle zmlúv o poskytnutí finančného príspevku od občanov na realizáciu stavby
Prístupová komunikácia Pod Čapašom
a/ stavebný objekt SO 01- Splašková kanalizácia
b/ realizácia odkopov a podkladových konštrukcií pre budovanú komunikáciu
navýšiť rozpočet MČ Košice Lorinčík na rok 2020
1/ v príjmovej časti o sumu 22 850,- €, položka 325....transfery od objektov nezaradených
vo VS /15 750,- € + 7 100,- €/
2/ vo výdavkovej časti o sumu 22 850,- €, položka 717 001.....miestne komunikácie

Návrh na Uznesenie č. 40:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík
schvaľuje zmenu rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov
1/ v príjmovej časti o sumu 22 850,- €, položka 325....transfery od objektov nezaradených
vo VS /15 750,- € + 7 100,- €/
2/ vo výdavkovej časti o sumu 22 850,- €, položka 717 001.....miestne komunikácie
Hlasovanie:
prítomní: 4

8.

zdržal sa: 0

za: 4

proti: 0

PRENÁJOM CINTORÍNA
Starosta MČ informoval MZ o potrebe vyjadrenia súhlasu MZ s prenájmom cintorína
a uzavretím Zmlúv o nájme nehnuteľností medzi Rímskokatolíckou farnosťou Najsvätejšej
Trojice Košice – Pereš a Mestskou časťou Košice – Lorinčík / pohrebisko a verejné priestranstvo
pri pohrebisku ./
Návrh na Uznesenie č. 41 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík súhlasí s prenájmom nehnuteľností
medzi Rímskokatolíckou farnosťou Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš a Mestskou časťou
Košice – Lorinčík / pohrebisko a verejné priestranstva pri pohrebisku/
a poveruje starostu podpisom Zmlúv o nájme nehnuteľností.
Hlasovanie:
prítomní: 4

9.

za:

4

proti:

0

zdržal sa:

0

ZRUŠENIE OCHRANNÉHO PÁSMA CINTORÍNA
Zmena ochranného pásma cintorína bola prejednávaná už na 7. zasadnutí MZ dňa
25.02.2020, kedy uznesením č. 35 MZ MČ zobralo na vedomie informácie o zmene
ochranného pásma cintorína
Návrh na Uznesenie č. 42 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík navrhuje mestu Košice zrušiť
ochranné pásmo cintorína Košice - Lorinčík v územno-plánovacej dokumentácii Zóny
Košice - Lorinčík, ako aj nadradenej dokumentácii UP HSA Košice v zmysle novely zákona
o pohrebníctve č.398/2019 a poveruje starostu MČ vyhotoviť žiadosti v tejto veci.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

0

10. ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA LV 1942, P. Č. 5251/2
V diskusii k uvedenému bodu podal informácie p. Petrik, ktorý podklady k tomuto bodu
doručil poslancom MZ elektronicky.
P. Kender informoval o tom, že poslanci sa tomuto bodu venovali aj na komisii Verejného
poriadku a výstavby. Zhodli sa, že navrhované riešenie sa nestotožňuje so súčasne platným
územným plánom zóny Lorinčík.

Návrh na Uznesenie č. 43 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík schvaľuje zriadenie vecného
bremena na LV 1942 v prospech mestskej časti Košice Lorinčík.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za:

0

proti: 2

zdržal sa:

2

Uznesenie nebolo prijaté.
11. ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA NA LV 1039, P. Č. 282/10
V diskusii K uvedenému bodu podal informácie p. Petrik, ktorý podklady k tomuto bodu
doručil poslancom MZ elektronicky.
P. Kender informoval o tom, že poslanci sa tomuto bodu venovali aj na komisii Verejného
poriadku a výstavby. Zhodli sa, že navrhované riešenie sa nestotožňuje so súčasne platným
územným plánom zóny Lorinčík.
Návrh na Uznesenie č. 44 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík schvaľuje zriadenie vecného
bremena na LV 1039 v prospech mestskej časti Košice Lorinčík.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za:

1

proti: 2

zdržal sa:

1

Uznesenie nebolo prijaté.
12. SPRÁVA O ČINNOSTI STAROSTU
Starosta informoval MZ o:
- Stave povolenia MK Pod Čapašom.
- Uloženie kábla a trafostanice.
- Zmene v grafickom náčrte ulíc z podnetu námietky p. Zubárovej.
- Priebehu volieb do NRSR.
- Prácach okolo kostola, cintorína, kolumbária.
- Zasadnutiach krízového štábu COVID 19.
- O fungovaní úradu počas karantény COVID 19.
- Brigáde zamestnancov úradu pri zastávke MHD- Námestie sv. Vavrinca.
- Existencii kamerového systému budovy KD.
- Čistení betónových poklopov na VL, čistení ulíc po zimnej údržbe.
- Poistných udalostiach -traktor, sklo na zastávke MHD.
- Uzatvorených ihriskách a potrebe dezinfekcie v prípade otvorenia.
- Inventarizácii stav. materiálu- obrubníky, predaj betónovej skruže.
- Prenájme Hasičky.
- Informácia o presune cca 20 000 m3 zeminy bez oznámenia a súhlasu MČ.
- Zistení havarijného stavu na kanalizácii v kuchyni KD.
V diskusii k správe starosta na otázky poslancom odpovedal, napr. či kosíme cintorín a verejné
priestranstvá a pod.
Odpovedal aj na otázku opatrení voči COVID 19 v súvislosti s prevádzkou detských ihrísk
a multifunkčného ihriska, ktorú položil p. Kender. Vzhľadom na potrebu každodennej
dezinfekcie detských ihrísk, sú tieto ihriská naďalej uzatvorené. MČ detské ihriská

nedezinfikuje. Otvorené je len multifunkčné ihrisko.
K inventarizácii stav. materiálu došlo z podnetu p. Kendera, ktorý zistil možné odcudzenie časti
stavebného materiálu vo vlastníctve MČ občanmi.
K uvedenému sa vyjadril aj p. Petrik tak, že sa mu nepáči obviňovanie občanov p. Kenderom.
Starosta MČ v danej veci informoval MZ že po ním vykonanej inventarizácii chýbalo 5 ks
cestných obrubníkov. Oslovil preto dotyčného občana MČ, ktorý mu priznal, že cestné
obrubníky si zobral.
Túto udalosť namietal p. Petrik, ktorý MZ predložil faktúru o zakúpení 10 kusov cestných
obrubníkov. Na to p. starosta oznámil, že si predvolá dotyčného občana aby s ním uzavrel tento
podnet a bude informovať o výsledku šetrenia MZ MČ Košice – Lorinčík.

13. PREVENCIA LEGISTLATÍVNYCH NEZROVNALOSTÍ PRIPRAVOVANÉHO ÚZEMNÉHO
PLÁNU
P. Petrik predniesol informácie získané z OU – nezrovnalosti pripravovaného územného plánu
zóny. Regulatívy neboli premietnuté do dokumentácii pripravovaného UP. Rozdiely je potrebné
zapracovať a riešiť KZ.
Návrh na Uznesenie č. 45 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík berie na vedomie správu p. Petrika
,, Prevencia legistlatívnych nezrovnalostí pripravovaného územného plánu zóny“
a poveruje starostu MČ na konzultácie s UHA a zhotoviteľom UPN Košice Lorinčík o
možnostiach zmien jednotlivých častí KZ v zastavanej časti.
Hlasovanie:
prítomní: 4

za:

4

proti: 0

zdržal sa:

0

14. Rôzne
P. Bajus:- Pod lesom, pri vodárni chýbajú prázdne vrecia na odpad.
- Otázka, či sa budú maľovať čiary na cestách?
- Informácia o prichytenom nahom chlapovi na záhrade RD.
- Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu.
p. Kender – Informácia o zasadnutí komisie verejného poriadku a výstavby, kde okrem vyššie
zapracovaných stanovísk komisie, k jednotlivým bodom programu MZ, boli
prítomní informovaní o stave rozpracovanosti ulice Pod Čapášom nasledovne:
1. Stavebný objekt - Rozšírenie NN-DS – zrealizovaná vrátane skríň RS- rieši sa
kolaudácia. Realizované v réžií VSD.
2. Verejné osvetlenie – zatiaľ realizované svojpomocne formou pripokládky
chráničiek a zemniacich pásov do výkopu VSD a následné zatiahnutie káblov.
Materiál dodaný GeKaeM sro. Ostáva realizácia osadenia stĺpov a následné
oživenie.
3. Splašková kanalizácia – realizovaná dodávateľom Hydroterm spol. sro.
Financovaná troma vlastníkmi dotknutých parciel na základe zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku, okrem vlastníka parcely 181/14 Rudolfa Mitra so
zdôvodnením, že nepotrebuje kanalizáciu pre svoj pozemok. V súčasnosti sa rieši
vydanie užívacieho povolenia a odovzdanie kanalizácie správcovi VVS.
4. Prístupová komunikácia – v štádiu realizácie prvej etapy tj. Odkopov
a podkladových konštrukcii, dodávateľ Hydroterm spol. sro. Financované štyrmi
vlastníkmi dotknutých parciel okrem vlastníka parcely 181/14 Rudolfa Mitra
s udaním dôvodu detto ako pri kanalizácii. Financovanie je ošetrené zmluvou
o finančnom príspevku. Ukončenie tejto etapy umožní navážanie stavebného
materiálu pre plánované stavby rodinných domov.

Komisia taktiež riešila zvýšenie bezpečnosti na vstupnom priestranstve pred
detským a multifunkčným ihriskom pri budove Hasičky. Komisia odporučila pre
zvýšenie bezpečnosti poveriť miestny úrad MČ Košice – Lorinčík, ako správcu
oboch ihrísk, osadiť značku so zákazom vjazdu pre motorové vozidlá do
oploteného priestoru pred ihriskami a vstup umožniť len motorovým vozidlám
s povolením MU.
- Informácia o potrebe vysypávania košov pred multifunkčným ihriskom a na otočke
Autobusu zabezpečí priebežne zamestnanec úradu.
p. Petrik - Neporiadok na parcelách, kosenie.
15. ZÁVER
Starosta MČ ukončil zasadnutie o 20,15 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Potočňáková................................................
Ing. Štefan Kender PhD....................................................................

Zápisnica podísaná: 3.6.2020

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

UZNESENIE
č.36
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu
o činnosti hlavnej kontrolórky a odporúča MZ
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019
schváliť bez výhrad.

Bc.Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.37
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.

.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.38
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík súhlasí s prevodom vlastníckych práv
VVS k stavbe splaškovej kanalizácie Pod Čapašom, objekt SO 02 v rozsahu projektovej
dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia.

v Košiciach, 26.05.2020

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

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

UZNESENIE
č.39
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík Schvaľuje doplnenie VZN č. 2/2019,
prílohy č. 4
V prílohe a, b slovné spojenie občan s trvalým pobytom nahradiť slovným spojením
nájomca s trvalým pobytom v čase podpisu zmluvy a slovné spojenie občan bez trvalého
pobytu nahradiť slovným spojením nájomca bez trvalého pobytu v čase podpisu zmluvy a
doplniť bod c takto:
c/ Poplatok za urnové miesto v urnovej stene – Kolumbárium
jednorazový poplatok za pridelenie urnovej schránky pre nájomcu – 100,00 €
Prenájom na
10 rokov pre nájomcu s trvalým pobytom v mestskej časti v čase podpisu zmluvy je 120,00 €
20 rokov pre nájomcu s trvalým pobytom v mestskej časti v čase podpisu zmluvy je 240,00 €
Prenájom na
10 rokov pre nájomcu bez trvalého pobytu v mestskej časti v čase podpisu zmluvy
je 240,00 €
20 rokov pre nájomcu bez trvalého pobytu v mestskej časti v čase podpisu zmluvy
je 480,00 €

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.40
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík
schvaľuje zmenu rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov
1/ v príjmovej časti o sumu 22 850,- €, položka 325....transfery od objektov nezaradených
vo VS /15 750,- € + 7 100,- €/
2/ vo výdavkovej časti o sumu 22 850,- €, položka 717 001.....miestne komunikácie

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.41
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík súhlasí s prenájmom nehnuteľností medzi
Rímskokatolíckou farnosťou Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš a Mestskou časťou
Košice – Lorinčík / pohrebisko a verejné priestranstva pri pohrebisku/
a poveruje starostu podpisom Zmlúv o nájme nehnuteľností.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.42
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík
navrhuje mestu Košice zrušiť ochranné pásmo cintorína Košice -Lorinčík v územno- plánovacej
dokumentácii Zóny Košice- Lorinčík, ako aj nadradenej dokumentácii UP HSA Košice
v zmysle novely zákona o pohrebníctve č.398/2019 a poveruje starostu MČ vyhotoviť žiadosti
v tejto veci.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.43
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík neschvaľuje zriadenie vecného
bremena na LV 1942 v prospech mestskej časti Košice Lorinčík.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.44
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík neschvaľuje zriadenie vecného
bremena na LV 1039 v prospech mestskej časti Košice Lorinčík.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

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

UZNESENIE
č.45
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 26.05.2020 o 16.00 hod.

.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Lorinčík berie na vedomie správu p. Petrika
,, Prevencia legistlatívnych nezrovnalostí pripravovaného územného plánu zóny“
a poveruje starostu MČ na konzultácie s UHA a zhotoviteľom UPN Košice Lorinčík o
možnostiach zmien jednotlivých častí KZ v zastavanej časti.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 26.05.2020

