13. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
10.08.2021

Zápisnica
z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 10.08.2021 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Štefan Kender, PhD., RNDr. Ing. Anna Potočňáková,
Ing. Radoslav Bajus, PhD , Darina Terifajová, Ing. Jaroslav Žigala
Ospravedlnení: RNDr. Zuzana Kimáková, PhD. Ing. Rastislav Petrik, JUDr. Ľudmila Slunečková
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Bc. Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 13. zasadnutie MZ.
Starosta skontroloval účasť a skonštatoval, že MZ je uznášania schopné. Bol doplnený
bod programu č.5 ...Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice
a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 PHSR/ a Udržateľný mestský rozvoj /UMR/.
a bod programu č.6...Žiadosť p. Ľocha o zriadenie vecného bremena na parcele registra
C č. 79, s posunutím ostatných bodov.
Dal hlasovať za program.
Hlasovanie:
prítomní: 3

2.

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: Ing. Radoslav Bajus .PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.
/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.

Schválenie žiadosti o NFP viacúčelové ihrisko Pod Hájmi
K uvedenému bodu programu podal informácie starosta MČ p. Damián EXNER.
V rámci diskusie vystúpil poslanec Ing. Štefan Kender, PhD. s takouto pripomienkou:
V súčasnosti sú už v Lorinčíku postavené dve multifunkčné ihriská a dve detské ihriská
ktoré sú občanom plne dostupné a vedia ich využívať. Púšťať sa do výstavby ďalšieho
viacúčelového ihriska je pre našu MČ nad rámec možností. Je potrebné sa venovať aj iným
aktivitám, ktoré sú pre rozvoj našej MČ oveľa potrebnejšie a v niektorých prípadoch aj
nevyhnutné. Väčšiu prioritu by podľa neho malo mať vybudovanie chodníkov pozdĺž
komunikácií a tým zvyšovať bezpečnosť ľudí. Hlavne obyvatelia ulice Na Furmanci
a rodinných domov pozdĺž hlavnej komunikácie pri výjazde z Lorinčíka sú vystavený
nebezpečenstvu pre zvýšenú frekvenciu nákladnej, ale aj osobnej dopravy. Niekoľkokrát nás
na to upozorňovali aj sami obyvatelia, pretože chodník v tejto časti úplne chýba.. Dostavať
potrebujeme aj chodník a parkovisko pri miestom úrade a pozdĺž Domu Kultúry. Oveľa
efektívnejšie a potrebnejšie by bolo preto smerovať finančné prostriedky za rozvoj aj do
takýchto aktivít, ktoré zvýšia bezpečnosť ľudí.
P. starosta na to reagoval a uviedol že si nemyslí, že tretie multifunkčné ihrisko je pre našu
MČ priveľa. Zároveň ale podotkol, že aj novinári mu položili podobnú otázku. Naša MČ sa
neustále rozrastá a pribúdajú nám obyvatelia, ktorí hľadajú aj takúto formu relaxu hlavne
v novo postavených lokalitách Vyšného Lorinčík a Hájov, kde žije v súčasnosti väčšia časť
obyvateľov mestskej časti. Na osobných stretnutiach s nimi mu boli adresované otázky kedy
budú mať možnosť deti a mládež s týchto lokalít športovať a relaxovať na miestach kam
bezpečne prídu so svojich domovov, keďže neexistuje spojenie medzi týmito lokalitami
a ihriskami, ktoré sú už vybudované. Zároveň poznamenal, že žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky ešte neznamená, že ihrisko ideme stavať v tomto roku. Cena diela je zhruba 100.

tis. Eur spoluúčasť MČ 5 % a ďalšie náklady ďalších 5%, čiže ekonomická výhodnosť
projektu je nespochybniteľná.
Čo sa týka chodníka pozdĺž hlavnej komunikácie, tak tá je postavená na pozemku mesta
Košice. Viacúčelové ihrisko by sa malo stavať na pozemku, ktorý by naša MČ mala získať
od Slovenského pozemkového fondu.
Predseda finančnej komisie P. Bajus odporučil prijať uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 74:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje
- Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO4-SC431-2021-65
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a mestskej časti Košice
Lorinčík a platným programom rozvoja mesta a mestskej časti Košice Lorinčík.
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
z finančných prostriedkov za rozvoj v roku 2021 v sume 11 625,- €.
Z uvedenej sumy bude hradená spoluúčasť vo výške cca 5 000,- €/ z predpokladanej
hodnoty diela cca 100 000,- € ,projektové dokumentácie, verejné obstarávanie.
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu MČ.
Hlasovanie:
prítomní: 3

4.

za: 2

zdržal sa: 1

proti: 0

Zmena rozpočtu
Zmena rozpočtu na rok 2021 bola predložená finančnej komisii.
- Vo schválenom rozpočte na rok 2021 boli schválené prostriedky z transferu MMK vo
výške 40 000 € cca 50% ako bežné príjmy a výdavky a cca 50% na kapitálové príjmy
a výdavky. Po akceptácii MMK a doložení dokladov suma na BV je 9539,67 a KV je
30 460,33 €.
- V rozpočte na rok 2021 nebolo počítané so sumou 10 000 €- príjem od občanov na
stavbu MK Pod Čapašom, teda rozpočet bude o uvedenú sumu navýšený tak
v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti.
- Prevod z prostriedkov z rezervného fondu plánovaný v sume 7 000 € bude použitý na
investičné výdavky, splátky istiny lízingu traktora za rok 2021.
- Rozpočet v roku 2021 bude navýšený o sumu prostriedkov vynaložených na COVID-19,
presná suma bude známa po jej preplatení, tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti.
- Zmeny rozpočtu súvisiace s plánovanou investíciou na viacúčelové ihrisko pod Hájmi
bude potrebné zapracovať do rozpočtu priebežne, podľa potreby.
- Ostatné zmeny zmysle kompetencií starostu sú robené priebežne.
Návrh na Uznesenie č. 75:
MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje
- navýšenie rozpočtu o sumu 10 000 €, tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti
- navýšenie rozpočtu o sumu prostriedkov na COVID 19 preplatenú OU a MMK
v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti
- čerpanie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 465,45 € na splátky istiny lízingu
traktora

-

presun prostriedkov v príjmovej, aj výdavkovej časti v zmysle transferu MMK

Hlasovanie:
prítomní:

5.

3

za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej
oblasti 2022-2027 /PHRSR/ a udržateľný mestský rozvoj /UMR/
Mesto Košice vo februári 2021 schválilo Program rozvoja do 31.12.2021.
MČ KE Lorinčík navrhuje schváliť takto program aj pre MČ KE Lorinčík.
Návrh na Uznesenie č. 76:
MZ MČ KE Lorinčík podľa § 10 odst. 3 písm. e zákona č. 401/1990 Zb, o meste Košice
v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice
A. schvaľuje
a. Predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 do 31.12.2021
b. Vstupnú správu pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027
B. súhlasí
s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého
návrhu /ďalej len memorandum/.
Hlasovanie:
prítomní:

6.

3

za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

Žiadosť p. Ľocha o zriadenie vecného bremena na parcele registra C č. 79.
Žiadosť p. Ľocha zo dňa 19.7.2021 bola prejednávaná komisiou verejného poriadku
a rozvoja. P. Kender informoval, že komisia neodporúča MZ schváliť vecné bremeno
v prospech p. Ľocha o zriadenie vecného bremena v súvislosti s výstavbou elektrickej
prípojky na parcele registra C č. 79.
Návrh na Uznesenie č. 77:
MZ MČ KE Lorinčík nesúhlasí so zriadením vecného bremena na parcele reg. C číslo
79 v majetku MČ v súvislosti so žiadosťou p. Ľocha o zriadenie prípojky NN siete
a poveruje starostu o poskytnutie súčinnosti pri zmene trasovania.
Hlasovanie:
prítomní:

7.

3

za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

Rôzne
P. Žigala , ako hosť zasadnutia prišiel upozorniť MZ na nesprávne parkovanie
automobilov na chodníku pri Hasičke. Upozornil, že MČ má možnosť zriadenia verejných
parkovacích miest a za nesprávne parkovanie na chodníku má možnosť vyberať pokuty.
P. starosta informoval
- o stave prípravných prác na stavbu ihriska Pod Hájmi, žiadosti na SPF
ohľadom prevzatia pozemkov do správy.
- O možnosti zriadenia BIO koridora , náučného chodníka, cyklotrasy, všetko musí byť
- vo verejnom záujme v súlade s územným plánom
- o posilnení fáz pri verejnom osvetlení

-

o pokračovaní prác /prepojovacia komunikácia/ a s tým súvisiaca výstavba gabiónového
múru pri kostole a parkoviska a uskutočnení jednaní o zastávke MHD
P. Kender upozornil na potrebu pokosenia cintorína v priestore medzi hrobkami.
V súvislosti s výstavbou prepojovacej komunikácie mal pripomienku voči veľkému
sklonu parkoviska pri cintoríne. Upozornil aj na potrebu opätovnej opravy kotvenia
herných prvkov na detských ihriskách, ktoré sa používaním uvoľnili. Zároveň sa
informoval o krokoch p. starostu v súvislosti s osadením značky Zákaz vjazdu
v priestore pred multifunkčným a detským ihriskom pri budove Hasička.
Odpovedal mu starosta, že značka je pripravená na osadenie. Opravu herných prvkov na
detských ihriskách zabezpečí náš správca ihrísk.
P. Bajus sa informoval, či krátka ulička pri Macákovej ul. Bude pripojená na
prepojovaciu komunikáciu. Odpovedal mu starosta, že áno.

8.

Záver
Starosta poďakoval poslancom MZ za účasť a ukončil zasadnutie o 17,00 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: - Ing.. Radoslav Bajus , PhD.
Ing. Štefan Kender, PhD.
Zápisnicu vyhotovil:

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

Darina Terifajová

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

UZNESENIE
č.74
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 10.08.2021 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje
- Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi realizovaného v rámci výzvy

-

-

IROP-PO4-SC431-2021-65 ,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a mestskej časti Košice
Lorinčík a platným programom rozvoja mesta a mestskej časti Košice Lorinčík
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
Z finančných prostriedkov za rozvoj v roku 2021 v sume 11 625,- €.
Z uvedenej sumy bude hradená spoluúčasť vo výške cca 5 000,- €/ z predpokladanej
hodnoty diela cca 100 000,- € ,projektové dokumentácie, verejné obstarávanie.
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu MČ.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 10.08.2021

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

UZNESENIE
č.75

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 10.08.2021 o 16.00 hod.

-

MZ MČ KE Lorinčík schvaľuje
navýšenie rozpočtu o sumu 10 000 €, tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti

-

navýšenie rozpočtu o sumu prostriedkov na COVID 19 preplatenú OU a MMK
v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti
čerpanie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 465,45 € na splátky istiny lízingu
traktora
presun prostriedkov v príjmovej, aj výdavkovej časti v zmysle transferu MMK

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 10.08.2021

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

UZNESENIE
č.76

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 10.08.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík podľa § 10 odst. 3 písm. e zákona č. 401/1990 Zb, o meste Košice
v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice
A. schvaľuje
a. Predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 do 31.12.2021

b. Vstupnú správu pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027
B. súhlasí
s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého
návrhu /ďalej len memorandum/.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 10.08.2021

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

UZNESENIE
č.77

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 10.08.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík nesúhlasí so zriadením vecného bremena na parcele reg. C číslo
79 v majetku MČ v súvislosti so žiadosťou p. Ľocha o zriadenie prípojky NN siete
a poveruje starostu o poskytnutie súčinnosti pri zmene trasovania.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

v Košiciach, 10.08.2021

