11. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
16.03.2021

Zápisnica
z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD., RNDr. Zuzana
Kimáková, PhD Ing. Anna Potočňáková, Ing. Rastislav Petrik, JUDr. Ľudmila Slunečková, Darina
Terifajová
Hostia: p. Valík
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 11. zasadnutie MZ.
Uviedol, že zasadnutie MZ po predchádzajúcej konzultácii v rámci Covid opatrení
bude prebiehať elektronicky za dodržania GDPR s tým, že poslanci MZ súhlasia
s nahrávaním spoločného zasadnutia.
Uvedený záznam bude slúžiť iba na účely spísania zápisnice a na archivačné
účely. Poslanci MZ, vrátane kontrolórky jednomyseľne odsúhlasili túto formu zasadnutia
MZ spolu s vytvorením záznamu zo zasadnutia.
Starosta skontroloval účasť a skonštatoval, že MZ je uznášania schopné.
Bod č.12 programu navrhol zaradiť ako bod č.3, nakoľko sa MZ zúčastnil hosť. p. Valík,
ktorý si pripravil príspevok k investičnému plánu obnovy a rekonštrukcie domu kultúry.
Poslanci MZ navrhli vypustiť bod č.7 a starosta navrhol zaradiť bod programuSchválenie zámeru krátkodobého prenájmu časti parcely Námestia sv. Vavrinca.
Dal hlasovať za takto upravený program.
Hlasovanie:
prítomní: 5

2.

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

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

3.

Návrh investičného plánu obnovy a rekonštrukcie Domu kultúry
Starosta privítal p. Valíka, ktorý oboznámil poslancov MZ s možnosťou obnovy
a rekonštrukcie Domu kultúry a získanie finančných prostriedkov na základe výzvy
ktorá by mala byť vyhlásená v blízkej budúcnosti. V rámci diskusie odpovedal poslancom
jemu známe postupy , potreba počiatočných investičných nákladov na projektové
dokumentácie a pod. Ak sa zastupiteľstvo MZ rozhodne začať s rekonštrukciou, je
potrebné osloviť projekčnú firmu na spracovanie projektu, súčasťou má byť
energetický audit budovy. Prvotné náklady na spracovanie projektu, poplatkov verejného
obstarávania, kompletizáciu a spísanie žiadosti musí zainvestovať mestská časť. Po prijatí
žiadosti bude časť nákladov uznaná ako oprávnené výdavky.
Starosta poďakoval p. Valíkovi za informáciu k uvedenej problematike.

.
Návrh na Uznesenie č. 56:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie informáciu
p. Valíka o možnosti financovania rekonštrukcie domu kultúry.
Hlasovanie:

prítomní: 5

4.

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka doručila správy o činnosti zo dňa 15.12.2020 a 16.03.2021
elektronicky. Ústne doplnila do správy zo dňa 16.03.2021 nové údaje k návrhu
rozpočtu na rok 2021, nakoľko presné údaje o podielových daniach, dane za psa,
dane z rozvoja a transferoch boli úradu MČ písomne doručené až 15.3.2021.
Následne bol , ešte pred zasadnutím finančnej komisie, doplnený návrh rozpočtu
na rok 2021 ako Opravený návrh rozpočtu na r.2021.
Návrh na Uznesenie č. 57:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie doplnenú správu o činnosti hlavnej kontrolórky
zo dňa 16.3.2021
Hlasovanie:
prítomní:

5.

5

za:

4

zdržal sa: 0

proti: 1

Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
Plán kontrolnej činnosti bol doručený MZ elektronicky.
Návrh na Uznesenie č. 58:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na rok 2021.
Hlasovanie:
prítomní: 5

6.

za:

4

zdržal sa: 1

proti: 0

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 bolo doručené MZ elektronicky. Finančná komisia ho
prejednala a konkrétne čerpanie niektorých položiek žiadala upresniť. Pred začatím zasadnutia
MZ bolo MZ elektronicky doručené požadované čerpanie niektorých položiek, na základe
požiadavky predsedu finančnej komisie p. Bajusa.
Návrh na Uznesenie č. 59:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2020..
Hlasovanie:
prítomní: 5

7.

za:

5

zdržal sa: 0

proti: 0

Záverečný účet za rok 2020
Návrh Záverečného účtu za rok 2020 bol MZ doručený elektronicky a v zákonnej lehote
zverejnený v textovej, aj v tabuľkovej časti.
Kontrolórka MČ vo svojej správe odporučila schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad .
Finančná komisia nemá výhrady k záverečnému účtu za rok 2020.
Návrh na Uznesenie č. 60:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie MČ KE Lorinčík
za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovanie:
prítomní:
8.

5

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Návrh poskytnutia investičných prostriedkov na komunikáciu Pod Čapašom
Starosta informoval MZ, že uvedený bod patrí pod vypustený bod č. 7.
V diskusii sa vyjadril p. Petrik, že k uvedenému nemá žiadne informácie. p. Kender
predpokladá, že uvedené požadované investičné prostriedky súvisia so žiadosťou občanov
z 11/2020 a navrhol aby MČ prispela na stavbu miestnej komunikácie Pod Čapašom
odsúhlasenú čiastku, podobne, ako to bolo pri komunikácii Na Furmanci, kde MČ v roku
2020 prispela určitú finančnú čiastku.
P. Petrik uviedol ,že občania pri stavbe komunikácie Na Furmanci prispeli určitú
finančnú čiastku, MČ to len čiastočne dofinancovala.
P. Kimáková už v roku 2020 navrhovala prispieť na komunikáciu Pod Čapašom
cca 4000 € a navrhovala uvedenú sumu zahrnúť do návrhu rozpočtu na r.2021.
Starosta sa vyjadril, že ak MZ schváli aj vyššiu čiastku ,táto bude na uvedený účel
poskytnutá aj nad rámec transferu.
Materiál žiadosti na financovanie komunikácie Pod Čapašom bude doručený poslancom
MZ elektronicky.
MČ už investovala určité finančné prostriedky na verejné osvetlenie ulice Pod Čapašom.
Návrh na Uznesenie č. 61:
MZ MČ KE Lorinčík navrhuje vyžiadať si k predmetnému bodu od žiadateľov konkrétnu
výšku požadovaných finančných prostriedkov na uvedený cieľ a schvaľuje prerokovanie
ich žiadosti v samostatnom konaní v komisii a následne na najbližšom zasadnutí MZ MČ.
Hlasovanie:
prítomní: 5

9.

za:

4

zdržal sa:

0

proti: 1

Návrh rozpočtu na r.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 bol zverejnený a doručený MZ elektronicky.
Pred zasadnutím finančnej komisie bol dopracovaný s konkrétnymi položkami, ktoré
boli upravené o transfery, dane z rozvoja a upravené položky s konkrétnymi číslami daní.
Finančná komisia nemá námietky k návrhu rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022
a 2023.
Návrh na Uznesenie č. 62:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje upravený návrh rozpočtu na rok 2021 .
Hlasovanie:
prítomní: 5

10.

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Plán zasadnutí na r.2021
Plán zasadnutí bol spracovaný a elektronicky oznámený 27.11.2020.
Plánované termíny zasadnutí: 16.03.2021/ dnes/, 15.06.2021, 14.09.2021, 14.12.2021
Návrh na Uznesenie č. 63:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie plánované termíny zasadnutí na rok 2021,
a to 16.03.2021, 15.06.2021, 14.09.2021, 14.12.2021.

Hlasovanie:
prítomní: 5

11.

za:

zdržal sa: 0

5

proti: 0

Finančný príspevok p. Petrika na výstavbu komunikácie- úmysel

P. Petrik nepredložil podklady k uvedenému bodu.
Požiadal starostu, aby ozrejmil situáciu. Starosta MČ zaradil uvedený bod na rokovanie na základe
osobného rozhovoru s p. Petrikom, že má úmysel poskytnúť finančný príspevok na výstavbu
miestnej komunikácie Na Furmanci.
P. Petrik sa k uvedenému vyjadril a odprezentoval
postupné kroky pri výstavbe,
vrátane časového rozvrhu a vybavovania všetkých legislatívnych krokov. P. Petrik chcel pomôcť,
vybavil aj stavebné povolenie. Cieľom bolo získať finančné prostriedky z eurofondov.
Podľa p. Petrika , MČ KE Lorinčík do konca roka 2020 nepredĺžila stavebné povolenie,
platnosť stavebného povolenia skončila ,stavebné povolenie nie je právoplatné a nie je možné
stavbu skolaudovať. Je to právny stav, čo bolo p. Petrikovi potvrdené.
Starosta upozornil p. Petrika, že hovorí dlho a má hovoriť k veci.
Údajne došlo k zmareniu finančných prostriedkov jednotlivých občanov. Starosta vyzval p.
Petrika, aby sa vyjadril priamo k bodu. P. Petrik navrhol, aby bola uzatvorená zmluva o združení
finančných prostriedkov na komunikáciu Na Furmanci. Starosta mu oponoval, že
retrospektívne nebude s občanmi uzatvárať žiadne zmluvy.
Návrh na Uznesenie č. 64:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje zámer zmluvy o združení finančných prostriedkov
na výstavbu komunikácie Na Furmanci.
Hlasovanie:
prítomní: 5

za:

1

zdržal sa: 4

proti: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

13.

Odmeňovanie poslancov MZ
Odmeňovanie poslancov za rok 2020 bol presunutý bod z plánovaného decembrového
zasadnutia.
P. Potočňáková - poslanci MZ uvažujú, že sa vzdajú odmien za rok 2020 a chceli by ich
použiť na protipandemické balíčky pre seniorov v našej MČ.
V diskusii sa k uvedenému vyjadril p. Kender, aj p. Kimáková, návrh v budúcnosti ich
použiť na uvedený účel. Uvedenú sumu chcú na protipandemické balíčky použiť
poslanci Bajus, Kender, Kimáková, Potočňáková, p. Petrik svoju čiastku chce venovať
na stavbu komunikácie Na Furmanci.
Návrh na Uznesenie č. 65:
MZ MČ KE Lorinčík v zmysle Zásad Odmeňovania poslancov sa vzdáva odmien za rok 2020.
Hlasovanie:
prítomní:

14.

5

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Ustanovenie názvov ulíc
P. Kender sa k uvedenému vyjadril, že bolo uskutočnené elektronické hlasovanie o názvoch
ulíc.
Poslanci MZ reklamovali, že nedostali v elektronickej forme materiály návrhu názvov ulíc

zo strany úradu, aj keď uvedený materiál reálne videli.
V diskusii sa vyjadril p. Kender, p. Kimáková, chýba im spätná väzba od občanov.
Starosta zabezpečí, aby bol doručený materiál elektronicky, starosta vyzval poslancov MZ,
aby každý poslanec prišiel s vlastným návrhom názvov ulíc.
P. Petrik podporil starostu, ktorý v diskusii oponoval poslancom na ich argumenty tým, že
mapka s názvami ulíc bola spracovaná odborníkom MMK p. Lokšom s konkrétnym
označením začiatku jednotlivých ulíc a pracovným očíslovaním, ktoré by v budúcnosti mali
mať svoje názvy. Tieto názvy budú konzultované s názvoslovnou komisiou, ktorá je
odborným orgánom.
Návrh na Uznesenie č. 66:
MZ MČ KE Lorinčík zaväzuje MU pokračovaním príprav podkladov k určeniu názvov
ulíc a doručením týchto dokumentov v zmysle uznesenia č.53 z augusta 2020.
Hlasovanie:
prítomní:

15.

5

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Správa o činnosti starostu
Starosta vo svojej správe o činnosti stručne zhodnotil svoju činnosť od posledného
zasadnutia.
Informoval o:
- Testovaní COVID-19
- Organizačnom zabezpečení a zasadnutí štábu CO
- Realizovaní prác-komunikácia Na Furmanci
- Zimnej údržbe, nákupe plastoplánov
- Verejnom osvetlení na Ulici pod Hájmi
- Stavbe prepojovacej komunikácie- začatí prác
- Výstavbe chodníka súbežne so stavbou komunikácie

16.

Schválenie zámeru prenajať časť parcely na Námestí sv. Vavrinca
Starosta informoval MZ o zámere krátkodobo prenajať časť parcely – 200 m2
na Námestí sv. Vavrinca z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom parkovania
stavebných mechanizmov a uloženia stavebného materiálu.
Vysvetlil poslancom MZ podrobnosti prenájmu.
Do diskusie sa zapojil p. Petrik, p. Kimáková, ktorá sa dotazovala o podrobnostiach
pripravovanej zmluvy. P. Kender, p. Bajus sa tiež postojom zapojili do diskusie.
Na uvedené otázky odpovedal starosta.
Návrh na Uznesenie č. 67:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje zámer MČ KE Lorinčík prenajať časť parcely
CKN 79 v KU Lorinčík o výmere 200 m2 v zmysle prílohy č.1 grafického návrhu
pre spoločnosť GP trans spol. s.r.o. v zmysle oznámenia o zámere zo dňa 25.2.2021
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Forma nájmu je nájomná zmluva v zmysle VZN
č 2/2019 MČ KE Lorinčík, doba nájmu je 1 mesiac od nadobudnutia účinnosti
zmluvy, odplata 1000 €/mesiac.
Hlasovanie:
prítomní:

5

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

17.

Rôzne
V diskusii vystúpil p. Kender ohľadom neporiadku verejných priestorov pri prevádzke
pizérie a kontajneroch na otočke autobusov. Do diskusie sa zapojil aj p. Petrik,
informáciou o prevádzke pizérie.
P. Kimáková na základe podnetu od občanov o neporiadku v okolí zastávky MHD
pri otočke, neaktuálnych údajoch na informačnej tabuli, neporiadku pri prevádzke
pizerie. Navrhla porozprávať sa s majiteľom prevádzky, aby upozornili zamestnancov
ohľadom vyhadzovania odpadu. Priestor pri zastávke MHD by mal vyzerať kultúrnejšie,
kontajnery na odpad by možno nemali byť tak viditeľné. Tlmočila aj dotaz p. Bartoša, či sa
nebude pokračovať pri úpravách Belžanského potoka. Starosta reagoval, že ak sa nájdu
finančné prostriedky a po oslovení príslušných inštitúcií sa uvidí, čo sa bude dať za
vyčlenené prostriedky urobiť. P. Kimáková upozornila na nebezpečné parkovanie pred
úradom MČ.
P. Kender sa dotazoval o možnostiach zámeny termínov veľkokapacitných kontajnerov
a BIO kontajnera umiestnených na otočke autobusov v súvislosti s tým, že sa v určitých
termínoch prekrývajú ich umiestnenia na otočke autobusov, čím vznikajú v tomto mieste
problémy s MHD.
P. Bajus upozornil na plné koše v lokalite VL, informoval sa či sa bude upratovať posypový
materiál nachádzajúci sa na komunikáciách. Na jednotlivé uvedené otázky poslancov
odpovedal starosta mestskej časti.

18.

Záver
Starosta poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil zasadnutie o 21,00 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: - Ing. Radoslav Bajus, PhD, zápisnicu podpísal
- Ing. Rastislav Petrik, zápisnicu najprv podpísal. Po doplnení
p. Bajusom elektronicky ešte bod č.11 takto:
/ Podškrtnuté vety boli doplnené p. Petrikom, až po podpísaní
Starostom a p. Bajusom, pre zrozumiteľnosť uvádzam ešte raz
bod č.11.,okrem uznesenia/

P. Petrik nepredložil podklady k uvedenému bodu.
Požiadal starostu, aby ozrejmil situáciu. Starosta MČ zaradil uvedený bod na rokovanie na základe
osobného rozhovoru s p. Petrikom, že má úmysel poskytnúť finančný príspevok na výstavbu
miestnej komunikácie Na Furmanci.
P. Petrik sa k uvedenému vyjadril a odprezentoval
postupné kroky pri výstavbe,
vrátane časového rozvrhu a vybavovania všetkých legislatívnych krokov. Uvedenú lokalitu
inicioval predchádzajúci starosta p. Hovanec. P. Petrik chcel pomôcť, vybavil aj stavebné
povolenie. Cieľom bolo získať finančné prostriedky z eurofondov, aj keď mestská časť bola
úspešná, z dôvodu nedostatkov financií bola žiadosť zamietnutá. Žiaľ nepodarilo sa, pričom MČ
nemala žiadne náklady na stavbu. P. Petrik referoval nasledovne zo stretnutia uskutočnené
v novembri s poslancami a občanmi z ulice na Furmanci za účelom financovania. Kde zástupca
starostu povedal, že p Petrik sľúbil ľudom vybudovať cestu. Petrik nesľúbil nič, bola to záležitosť
iniciovaná mestskou časťou v roku 2012.Ďalej bolo p. Petrikom zreferované o ďalšom stretnutí
uskutočnené starostom a ľuďmi priamo na ulici Na Furmanci ohľadom financovania. Na tomto
stretnutí sa p. Petrik nezúčastnil. Kde bol starostom odprezentovaný p. Petrik ako developer, čo pre
p. Petrika bolo urážajúce. Vykonával len zastupovanie mestskej časti. Kde vyzval ľudí, aby p. Petrik
ako pôvodný vlastník, čo je aj predchádzajúci starosta Hovanec prispeli. Vlastníci na tento popud p.
Petrika vyzvali k príspevku. Ďalej p. Petrik informoval, že po telefonickom rozhovore so starostom
o spôsobe financovania, ale formou zmluvy o združených finančných príspevkoch. Tak ako prispel
v minulosti a bolo to zabezpečené takouto zmluvou pri inžinierskych sieťach. Takto by sa takto
definovali zmluvne ďalšie náležitosti. Spomenulo sa verejné obstarávanie na projektovú
dokumentáciu, ktorú zabezpečila mestská časť na naplnenie územia. Čo financovali občania
dotknutého územia.
Podľa p. Petrika , MČ KE Lorinčík do konca roka 2020 nepredĺžila stavebné povolenie,
platnosť stavebného povolenia skončila ,stavebné povolenie nie je právoplatné a nie je možné
stavbu skolaudovať. Je to právny stav, čo bolo p. Petrikovi potvrdené.
Starosta upozornil p. Petrika, že hovorí dlho a má hovoriť k veci. Starosta informoval
p. Petrika, že listom v roku 2017 oznámil stavebnému úradu, že stavba bola začatá.
P. Petrik uviedol, že vyzbierané finančné prostriedky občanov nie sú podchytené. Údajne
došlo k zmareniu finančných prostriedkov jednotlivých občanov. Starosta vyzval p. Petrika, aby sa
vyjadril priamo k bodu. P. Petrik navrhol, aby bola uzatvorená zmluva o združení
finančných prostriedkov na komunikáciu Na Furmanci. Starosta mu oponoval, že
retrospektívne nebude s občanmi uzatvárať žiadne zmluvy.

Zápisnicu vyhotovil:

Darina Terifajová

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

UZNESENIE
č.56
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie informáciu
p. Valíka o možnosti financovania rekonštrukcie domu kultúry.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.57

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie doplnenú správu o činnosti hlavnej kontrolórky
zo dňa 16.3.2021.

.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.58

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na rok 2021.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.59

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2020..

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.60

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie
MČ KE Lorinčík za rok 2020 bez výhrad.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.61

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík navrhuje vyžiadať si k predmetnému bodu od žiadateľov konkrétnu
výšku požadovaných finančných prostriedkov na uvedený cieľ a schvaľuje prerokovanie
ich žiadosti v samostatnom konaní v komisii a následne na najbližšom zasadnutí MZ MČ.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.62

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje upravený návrh rozpočtu na rok 2021 .

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.63

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie plánované termíny zasadnutí na rok 2021,
a to 16.03.2021, 15.06.2021, 14.09.2021, 14.12.2021.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.64

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík neschvaľuje zámer zmluvy o združení finančných prostriedkov
na výstavbu komunikácie Na Furmanci.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.65

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík v zmysle Zásad Odmeňovania poslancov sa vzdáva
odmien za rok 2020.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.66

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík zaväzuje MU pokračovaním príprav podkladov k určeniu názvov
ulíc a doručením týchto dokumentov v zmysle uznesenia č.53 z augusta 2020.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

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

UZNESENIE
č.67

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 16.03.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje zámer MČ KE Lorinčík prenajať časť parcely
CKN 79 v KU Lorinčík o výmere 200 m2 v zmysle prílohy č.1 grafického návrhu
pre spoločnosť GP trans spol. s.r.o. v zmysle oznámenia o zámere zo dňa 25.2.2021
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Forma nájmu je nájomná zmluva v zmysle VZN
č 2/2019 MČ KE Lorinčík, doba nájmu je 1 mesiac od nadobudnutia účinnosti
zmluvy, odplata 1000 €/mesiac

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 16.03.2021

