12. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
15.06.2021

Zápisnica
z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 15.06.2021 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Štefan Kender, PhD., RNDr. Zuzana Kimáková, PhD Ing. Anna
Potočňáková, JUDr. Ľudmila Slunečková, Darina Terifajová
Neprítomní: Ing. Radoslav Bajus, PhD-ospravedlnený
Ing. Rastislav Petrik-ospravedlnený e mailom

1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 12. zasadnutie MZ.
Starosta skontroloval účasť a skonštatoval, že MZ je uznášania schopné.
Bol doplnený bod programu č 7 s posunutím ostatných bodov.
Zvýšenie bezpečnosti osôb v priestoroch pred MI a DI pri budove Hasička
Dal hlasovať za takto upravený program.
Hlasovanie:
prítomní:

2.

3

za:

3

zdržal sa:

0

proti: 0

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

3.

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky bola doručená v elektronickej podobe.
Hlavná kontrolórka ju ešte ústne odprezentovala.
Návrh na Uznesenie č. 68:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie:
prítomní: 3

4.

za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021 bolo doručené MZ elektronicky a v rámci uzávierky aj
MF SR do 30.4.2021 prostredníctvom RIS SAM.
V rámci čerpania boli čerpané značné finančné prostriedky z titulu poskytnutých finančných
prostriedkov na testovanie obyvateľov na COVID 19- dohody lekárov, náklady
na dobrovoľníkov a pod. a sčítanie obyvateľov. Tieto finančné prostriedky podliehajú
zúčtovaniu, časť už bola vyčerpaná v 1.q/2021 časť bude čerpaná v nasledujúcich mesiacoch.

P. Kender sa v diskusii sa pýtal na poplatky, výdavky na COVID-19.
Návrh na Uznesenie č. 69:
MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2021.
Hlasovanie:
prítomní:
5.

3

za:

3

zdržal sa: 0

proti: 0

Zaujatie stanoviska MČ ku hazardu
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Na území MČ neevidujeme subjekty, ktoré by
prevádzkovali hazardné hry, či iné napr. výherné automaty. MČ má negatívne stanovisko
k prevádzkovaniu hazardu na území mestskej časti a ani v budúcnosti, do skončenia
volebného obdobia nevydá žiadne súhlasné stanovisko k prevádzkovaniu hazardu.
Návrh na Uznesenie č. 70:
MZ MČ KE Lorinčík zaujíma negatívne stanovisko k hazardu na území mestskej časti.
Hlasovanie:
prítomní: 3

6.

za:

3

zdržal sa:

0

proti: 0

Zámer prenájmu knižničných priestorov DK

MČ má záujem prenajať bývalé priestory knižnice DK za účelom poskytovania služieb
občanom.
Návrh na Uznesenie č. 71:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje zámer MČ KE Lorinčík prenajať knižničné priestory DK
za účelom poskytovania služieb občanom.
Hlasovanie:
prítomní:
7.

3

za:

3

zdržal sa: 0

proti: 0

Zvýšenie bezpečnosti osôb pred MI a DI pri budove Hasička
Pri budove Hasička v priestore pred MI a DI je potrebné zvýšiť bezpečnosť osôb obmedzením
vjazdu vozidiel.
P. Kender podal návrh umiestniť dopravné značenie Zákaz vjazdu všetkým vozidlám
s výnimkou zásobovania, ktoré bude povolené MU v určenom čase.
Poslanci požiadali starostu MČ, aby vykonal potrebné úkony k zabezpečeniu dopravného
značenia. Podľa starostu je potrebné vyžiadať stanovisko cestného správneho orgánu, MMK.
Návrh na Uznesenie č. 72:
MZ MČ KE Lorinčík ukladá starostovi MČ KE zabezpečiť osadenie dopravnej značky
Zákaz vjazdu všetkým vozidlám v priestore pri Hasičke pred vchodom na multifunkčné
a detské ihrisko.
Hlasovanie:
prítomní:

8.

3

za:

Ustanovenie názvov ulíc MČ

3

zdržal sa:

0

proti: 0

Návrh pomenovania ulíc MČ bol MZ doručený elektronicky. V diskusii starosta MČ
Prezentoval návrh úradu pomenovania jednotlivých uličných priestorov.
V diskusii sa MZ vyjadrovalo postupne.
Najdlhšia debata bola o pomenovaní ulice č.1.
p. Kender chcel vedieť, či uvedená ulica nemôže pokračovať nielen po bod 0/ studńa/,
ale ďalej smerom ku kostolu, atď.- niečo ako hlavná ulica v Lorinčíku. Starosta bude
uvedený návrh konzultovať s príslušným oddelením MMK.
Ulica č.1....Lorinčícka
Ulica č.2....Hájska
Ulica č.3....Slnečnicová
Ulica č.4....Maková
Ulica č.5....Limbová, Belžianska
Ulica č.6....
Ulica č.7....Karmelitánska
Ulica č.8....Pod lesom, Zbojnícka
Ulica č.9....Grófska, Studničná
Ulica č.10....Ochotnícka
Ulica č.11....Pod Čapašom
Ulica č.12....Breziny
Ulica č.13....Dulová
Návrh na Uznesenie č. 73:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje navrhované názvy ulíc takto.
Ulica č.1....Lorinčícka
Ulica č.2....Hájska
Ulica č.3....Slnečnicová
Ulica č.4....Maková
Ulica č.5....Limbová, Belžianska
Ulica č.6....
Ulica č.7....Karmelitánska
Ulica č.8....Pod lesom, Zbojnícka
Ulica č.9....Grófska, Studničná
Ulica č.10....Ochotnícka
Ulica č.11....Pod Čapašom
Ulica č.12....Breziny
Ulica č.13....Dulová
Navrhované názvy ulíc budú poskytnuté občanom na pripomienkovanie do 31.8.2021
a následne schvaľované na najbližšom zasadnutí MZ v septembri 2021.
Hlasovanie:
prítomní:

9.

3

za:

3

zdržal sa:

0

proti: 0

Správa o činnosti starostu
Starosta vo svojej správe o činnosti informoval o:
- stretnutiach s občanmi, inštitúciami
- stavbe Pod Čapašom-zmene trasovania odvodu dažďovej vody- naviac práce.
- stavbe Na Furmanci
- stavbe prepojovacej komunikácie
- ukončení sčítania obyvateľov
- dokončení prác na cintoríne
- výsadbe verejnej zelene
- dočasnej skládke hliny
- projektoch rekonštrukcie DK, projekte MI/ Háje/
- predpokladanej hodnote zákazky-chodníka pri DK
- prijatí pracovníka na dohodu-údržba ihrísk

10.

Rôzne

P. Kimáková informovala o zasadnutí komisie verejného záujmu. Skonštatovala, že
Oznámenia verejných funkcionárov odovzdali v danej lehote všetci poslanci MZ, vrátane
Starostu MČ. Úrad MČ bol poverený zverejniť Oznámenie o príjme starostu MČ na stránke
MČ, to bolo zo strany úradu splnené.
P. Kender informoval o zasadnutí komisie verejného poriadku a rozvoja.

11.

Záver
Starosta poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil zasadnutie o 18,15 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: - RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
Ing. Anna Potočňáková

Zápisnicu vyhotovil:

Darina Terifajová

...........................................
............................................

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

UZNESENIE
č.68
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 15.06.2021 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, 15.06.2021

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

UZNESENIE
č.69

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 15.06.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2021.

.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 15.06.2021

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

UZNESENIE
č.70

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 15.06.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík zaujíma negatívne stanovisko k hazardu na území mestskej časti.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 15.06.2021

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

UZNESENIE
č.71

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 15.06.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje zámer MČ KE Lorinčík prenajať knižničné priestory DK
za účelom poskytovania služieb občanom.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 15.06.2021

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

UZNESENIE
č.72

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 15.06.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík ukladá starostovi MČ KE zabezpečiť osadenie dopravnej značky
Zákaz vjazdu všetkým vozidlám v priestore pri Hasičke pred vchodom na multifunkčné
a detské ihrisko.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 15.06.2021

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

UZNESENIE
č.73

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 15.06.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje navrhované názvy ulíc takto.
Ulica č.1....Lorinčícka
Ulica č.2....Hájska
Ulica č.3....Slnečnicová
Ulica č.4....Maková
Ulica č.5....Limbová, Belžianska
Ulica č.6....
Ulica č.7....Karmelitánska
Ulica č.8....Pod lesom, Zbojnícka
Ulica č.9....Grófska, Studničná
Ulica č.10....Ochotnícka
Ulica č.11....Pod Čapašom
Ulica č.12....Breziny
Ulica č.13....Dulová
Navrhované názvy ulíc budú poskytnuté občanom na pripomienkovanie do 31.8.2021
a následne schvaľované na najbližšom zasadnutí MZ v septembri 2021.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 15.06.2021

