9. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
18.08.2020

Zápisnica
z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc.Damián Exner, JUDr. Slunečková, Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender,
PhD., RNDr. Zuzana Kimáková, PhD., Ing. Anna Potočňáková, Ing. Rastislav Petrik, Darina
Terifajová
Neprítomní:
Hostia:

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 9. zasadnutie.
Program bol doplnený o body programu, ktoré sa zaradia za bod č.5,
ako bod č. 6a – Žiadosti o prenájom priestorov Hasička, p. Bernát,
6b – Žiadosť o prenajatie betónového priestoru pri Hasičke, p. Kováč.
Ostatné navrhované body programu budú následne posunuté.
Starosta skonštatoval, že MZ je uznášania schopné a dal hlasovať za doplnený program.
Hlasovanie:
prítomní: 5

2.

za: 5

zdržal sa: 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 o činnosti hlavnej kontrolórky
Správa o činnosti HK bola MZ doručená elektronicky.
Kontrolórka MČ KE Lorinčík svoju správu ústne doplnila.
Návrh na Uznesenie č. 46:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu
o činnosti hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie:
prítomní:

4.

5

za:

4

zdržal sa:

1

proti: 0

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 bolo doručené poslancom MZ v elektronickej forme
a vychádzalo z účtovnej závierky a finančných výkazov k 30.06.2020 poslaných
Ministerstvu financií prostredníctvom RIS SAM.

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 bolo prejednané vo finančnej komisii a zo strany úradu
boli vysvetlené niektoré položky čerpania rozpočtu.
Poslanec Bajus, predseda finančnej komisie sa vyjadril, že finančná komisia odporúča
zobrať na vedomie Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020.
Návrh na Uznesenie č. 47:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2020.
Hlasovanie:
prítomní: 5
5.

zdržal sa: 0

za: 5

proti: 0

Návrh použitia finančných prostriedkov z predpokladaného transferu mesta Košice
Materiál k čerpaniu transferu bol doručený poslancom elektronicky. Doposiaľ čerpaný
a preplatený transfer z MMK bol vo výške 17 741,39 €. Starosta MČ objasnil poslancom
situáciu okolo čerpania transferov a možnosti preplatenia/ zatiaľ v nejasnej výške/ do konca
roka 2020. V prípade, že budú poskytnuté ďalšie finančné prostriedky, predstavil MZ návrh
čerpania. Uvedená problematika bola prejednávaná finančnou komisiou.
Návrh na Uznesenie č. 48 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík súhlasí s použitím finančných
prostriedkov z poskytnutého transferu MMK
takto: Brána cintorín............................................. cca 4 000 €
Umývačka- kuchyňa DK............................cca 1 500 €
Sporák- kuchyňa DK.................................. cca 2 600 €
PD chodník..................................................cca 1 700 €
Kolumbárium- oplechovanie.......................cca 800 €
Hlasovanie:
prítomní: 5

za:

5

proti: 0

zdržal sa:

0

6. a/ Žiadosť o prenajatie Hasičky p. Bernát
Starosta prečítal písomnú Žiadosť p. Bernáta o prenajatie Hasičky a otvoril diskusiu
k uvedenej žiadosti.
Poslanec Kender, predseda komisie verejného poriadku a výstavby uviedol, že na zasadnutí
komisie bola príslušná žiadosť prejednávaná . Výsledkom jednania je, že uvedené priestory
nie sú určené na prenájom tretím osobám. V budúcnosti je možné prípadné presunutie
úradu MČ Košice Lorinčík do uvedených priestorov.
Starosta informoval MZ, že zo strany úradu boli prerátané priemerné režijné náklady na energie
aktuálneho sídla úradu, ťažko je dopredu predpokladať, aké by moli režijné náklady na chod
úradu, ak by sídlil v priestoroch Hasičky, je možné, že náklady budú nižšie.
Poslanec Petrik sa vyjadril, aby úrad v budúcnosti sídlil v reprezentatívnejších priestoroch aj
vzhľadom k faktu, že sa zväčšuje počet obyvateľov mestskej časti. V budúcnosti bude určite
potrebné rekonštruovať Dom kultúry, možno z eurofondov a tak by budúci možný presun
úradu bol opodstatnený.
Návrh na Uznesenie č. 49 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík neodporúča prenajať priestory
Hasičky na základe uvedenej žiadosti s odôvodnením, že uvedené priestory nie sú určené
na prenájom tretím osobám.

Hlasovanie:
prítomní: 5

za:

4

proti: 0

zdržal sa:

1

. b/ Žiadosť o prenajatie betónového priestoru za Hasičkou- p. Kováč
Žiadosť p. Kováča prečítal starosta MČ a otvoril diskusiu.
V diskusii sa vyjadrila p. Kimáková, že prenajatím uvedeného priestoru by nemala mestská
časť priestor pre akcie usporiadavané mestskou časťou.
P. Kender sa vyjadril, že priestor by mali využívať všetci občania mestskej časti.
P. Petrik sa informoval, či sa uvedený priestor pri Hasičke nedá nejako zväčšiť. Starosta objasnil
celú situáciu okolo budovy Hasička a susediacich ihrísk, či budúcich plánov využitia.
Návrh na Uznesenie č. 50 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík neodporúča prenajať betónové priestory
za Hasičkou na základe uvedenej žiadosti s odôvodnením, že uvedené priestory nie sú určené
na prenájom tretím osobám.
Hlasovanie:
prítomní: 5

7

za:

5

proti: 0

zdržal sa:

0

Zmena stavby pred dokončením- Rozšírenie spevnených plôch chodníka pri DK
Starosta MČ informoval poslancov o spracovaní projektu- Rozšírenie spevnených
plôch chodníka pri DK. Uvedené zmeny boli poslancom MZ v rámci zasadnutia
komisie premietnuté priamo na mieste, v teréne.
V diskusii k uvedenému sa vyjadril p. Petrik, že možno by bolo vhodné žiadať MMK
o transfer na špeciálne účely na verejnoprospešné stavby.
Návrh na Uznesenie č. 51:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík súhlasí so zmenou stavby pred
dokončením – Rozšírenie spevnených plôch chodníka pri Dome kultúry podľa projektovej
dokumentácie vyhotovenej Ing. Mitrom a poveruje starostu mestskej časti Košice Lorinčík
vypracovaním žiadosti na špeciálny stavebný úrad o Zmene stavby pred dokončenímRozšírenie spevnených plôch chodníka pri Dome kultúry.
Hlasovanie:
prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

8. Upozornenie prokurátora zo dňa 05.08.2020 a 10.08.2020
V MČ Košice Lorinčík bola vykonaná prokurátorská previerka v konaniach pri prevode
nehnuteľného majetku mestskej časti alebo jeho prenechaní do nájmu podľa zákona o majetku
obcí.
Príslušné dokumenty boli prokurátorovi predložené, výsledok kontroly s dohľadaním dokladov
a doplnením prokurátor prejednal so starostom MČ.
K uvedenej kontrole sa vyjadrila aj kontrolórka mestskej časti.

Návrh na Uznesenie č. 52 :
a/
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík berie na vedomie Upozornenie
prokurátora zo dňa 5.8.2020 a ukladá starostovi
- Prejednať upozornenie so zodpovednými pracovníkmi vybavujúcimi príslušnú agendu.
- Upraviť Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti takým spôsobom, aby boli v súlade
s ustanoveniami §9 ods. 1 zákona o majetku obcí a § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení.
- Prijať také opatrenia, aby sa v budúcnosti postupovalo podľa zákona č. 138/1991 O majetku
obcí a zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
b/
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík berie na vedomie Upozornenie
prokurátora zo dňa 10.8.2020 a poveruje starostu prijať také opatrenia, aby sa v budúcnosti
postupovalo podľa zákona č. 138/1991 O majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:
prítomní: 5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

9. Určenie názvov ulíc v MČ Košice Lorinčík
Poslancom MZ MČ KE Lorinčík bol elektronicky doručený výsledok elektronického
prieskumu, kde mohli občania navrhovať pomenovanie ulíc.
V diskusii k uvedenému dala p. Kimáková návrh, aby sa materiál- výsledok hlasovania
prerokoval spolu aj s návrhom úradu na komisii, ktorá vydá odporúčania pre ďalší postup
určenia názvov ulíc v MČ Košice Lorinčík.
Návrh na Uznesenie č. 53 :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík navrhuje uvedenú problematiku
Určenia názvov ulíc v MČ KE Lorinčík prejednať najprv v komisii.
Hlasovanie
prítomní: 5

za: 4

proti: 1

zdržal sa:

0

10. Správa o činnosti starostu
Starosta vo svojej správe o činnosti starostu hovoril o:
- uskutočnených stretnutiach s občanmi, aj inštitúciami,
- pripravovanom jednaní s generálnym riaditeľom VVS a.s., o možnom odpredaji kanalizácie Pod
Čapašom,
- výsadbe rastlín- zelene na Macákovej ulici a príprave výsadby zelene pri zastávke MHD
na námestí, vybetónovaní plochy pri zastávke- námestie,
- ukončení prác firmy IS v lokalite Háje a možnosti získania prebytočného materiálu,
obrubníkov, dlažby,
- oprave časti komunikácie IS a MMK,
- prebiehajúcom sčítaní domov, bytov a obyvateľov,
- úmysle p. Juhása darovať MČ podiel pozemku na cintoríne,
- uskutočnenom stretnutí so správcom budov v lokalite Háje, pokiaľ nebudú odovzdané
komunikácie do správy MČ, nie je možné zabezpečiť svietenie, údržbu a pod.,
- výmene osvetlenia na trase MHD- vyššia svietivosť, teda bude vyššia spotreba EE,
- ukončení exekúcií ,, Hanzeľová " pre nemajetnosť,
- pokračovaní prác - kolumbárium, cintorín- spracovanie prieskumu na dodávku brány,
- informáciách o príprave verejnej súťaže MMK na prepojovaciu komunikáciu,

11. Rôzne
V bode rôzne vyzval p. Bajus starostu, aby sa poslali listy vlastníkom pozemkov
ohľadom kosenia parciel. Zároveň upozornil, že nesvieti svetlo VO na VL, ale keďže je ešte v
záruke, malo by sa vymeniť.
P. Kender sa informoval o kosení cintorína, konkrétne menoval nekosené pozemky a žiadal,
aby MU vyzval OU aby kosil pozemky po p. Kaletovi.
Zisťoval, či IS vypracú priestor na námestí, informoval MZ, že záhradkári vyvážajú odpad
nekontrolovane.
P. Kimáková upozornila, že sa nedodržuje prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska,
ktoré sa v pravidelný čas nezatvára. Na ihrisku je vo večerných hodinách viac hluku, čo
obťažuje susedov, napr. p. Petríkovú.
P. Petrik pochválil starostu MČ, že boli posunuté značky začiatku a konci obce.

12. Záver
Starosta MČ ukončil zasadnutie o 18:30 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

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

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

Zápisnica podpísaná: 24.08.2020

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

UZNESENIE
č.46
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu
o činnosti hlavnej kontrolórky.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

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

UZNESENIE
č.47
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2020.

.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

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

UZNESENIE
č.48
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík súhlasí s použitím finančných
prostriedkov z poskytnutého transferu MMK
takto: Brána cintorín............................................. cca 4 000 €
Umývačka- kuchyňa DK............................cca 1 500 €
Sporák- kuchyňa DK.................................. cca 2 600 €
PD chodník..................................................cca 1 700 €
Kolumbárium- oplechovanie.......................cca 800 €

v Košiciach, 18.08.2020
Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

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

UZNESENIE
č.49
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík neodporúča prenajať priestory
Hasičky na základe uvedenej žiadosti s odôvodnením, že uvedené priestory nie sú určené
na prenájom tretím osobám.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

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

UZNESENIE
č.50
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík neodporúča prenajať
betónové priestory za Hasičkou na základe uvedenej žiadosti s odôvodnením, že uvedené
priestory nie sú určené na prenájom tretím osobám.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

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

UZNESENIE
č.51
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Lorinčík súhlasí so zmenou stavby pred
dokončením – Rozšírenie spevnených plôch chodníka pri Dome kultúry podľa projektovej
dokumentácie vyhotovenej Ing. Mitrom a poveruje starostu mestskej časti Košice Lorinčík
vypracovaním žiadosti na špeciálny stavebný úrad o Zmene stavby pred dokončenímRozšírenie spevnených plôch chodníka pri Dome kultúry.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

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

UZNESENIE
č.52
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

a/
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík berie na vedomie Upozornenie
prokurátora zo dňa 5.8.2020 a ukladá starostovi
- Prejednať upozornenie so zodpovednými pracovníkmi vybavujúcimi príslušnú agendu
- Upraviť Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti takým spôsobom, aby boli v súlade
s ustanoveniami §9 ods. 1 zákona o majetku obcí a § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení
- Prijať také opatrenia, aby sa v budúcnosti postupovalo podľa zákona č. 138/1991 O majetku
obcí a zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
b/
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík berie na vedomie Upozornenie
prokurátora zo dňa 10.8.2020 a poveruje starostu prijať také opatrenia, aby sa v budúcnosti
postupovalo podľa zákona č. 138/1991 O majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

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

UZNESENIE
č.53
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 18.08.2020 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Lorinčík navrhuje uvedenú problematiku
Určenia názvov ulíc v MČ KE Lorinčík prejednať najprv v komisii.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 18.08.2020

