15. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
21.12.2021

Zápisnica
z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 21.12.2021 o 16.00 hod. ON LINE
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Štefan Kender, PhD., Ing. Anna Potočňáková, RNDr. Zuzana
Kimáková, PhD. Ing. Rastislav Petrik, Ing. Radoslav Bajus, PhD, Darina Terifajová
Neprítomní: /ospravedlnení/ JUDr. Ľudmila Slunečková
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 15. zasadnutie MZ
s predchádzajúcim súhlasom poslancov a to ON LINE formou. Poslanci súhlasili aby bol zo
zasadnutia vyhotovený zvukový záznam, ktorý by uľahčil spracovať zápisnicu.
Starosta skontroloval účasť a skonštatoval, že MZ je uznášania schopné. P. Petrik nemal
mikrofón a svoje podnety pripomienkoval do chatu.
Dal hlasovať za 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: Darina Terifajová
Overovatelia zápisnice: RNDr. Radoslav Bajus, PhD., Ing. Štefan Kender, PhD.
/ zapisovateľ aj overovatelia prijali svoje funkcie/

3.

Návrh zasadnutí MZ na rok 2022
Návrh zasadnutí MZ na rok 2022 bol doručený MZ elektronicky, navrhované termíny sú
08.03.2022, 07.06.2022,06.09.2022,06.12.2022.
Návrh na Uznesenie č. 83:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie návrh
termínov zasadnutí MZ na rok 2022 a to 08.03.2022, 07.06.2022,06.09.2022,06.12.2022
Hlasovanie:
prítomní: 5

4.

za:

5

zdržal sa: 0

proti: 0

Plán kontrolnej činnosti na r. 2022
Hlavná kontrolórka MČ sa ospravedlnila z účasti na MZ. Plán kontrolnej činnosti na rok
2022 doručila elektronicky.
Návrh na Uznesenie č. 84:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík podľa § 181 pís. b
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2022.
Hlasovanie:
prítomní:

5

za:

5

zdržal sa: 0

proti: 0

5.

Odmeňovanie poslancov MČ
V Zmysle zásad odmeňovania poslancov je možné prijať uznesením odmenu pre každého
poslanca MZ odmenu v hrubom 100,- € za celý rok, okrem zástupcu starostu. Tomu môže
byť odmena vyplatená na základe návrhu MZ. Na návrh p. Kimákovej má byť odmena, aj
príplatky za prácu v komisiách vyplatená aj zástupcovi starostu, nakoľko sa aktívne
zúčastňoval na všetkých zasadnutiach MZ a komisií.
Poslancom budú vyplatené príplatky za prácu v komisiách, na základe podkladov
jednotlivých predsedov komisií. P. Petrik sa v diskusii vzdal odmeny poslanca MZ.
P. Kender navrhol udeliť odmenu p.starostovi. P. Kimáková aj p. Petrik namietli, že starosta
nemôže dostať odmenu. Starosta môže dostať zvýšenie platu len na určité obdobie.
Poslanci p. Petrík, p. KIimáková , p. Potočňáková sa zhodli na návrhu na zvýšenie platu
starostu od 01.10.2021 do 31.12.2021 vo výške 40 % .
Návrh na Uznesenie č. 85:
MZ MČ KE Lorinčík v zmysle Zásad odmeňovania schvaľuje
a/
odmenu poslanca MZ v sume 100,- € + príplatky za prácu v komisiách. Odmena , vrátane
príplatkov bude vyplatená aj zástupcovi starostu, Ing. Štefanovi Kenderovi, PhD, vo výške
100,- € + príplatky.
b/ P. Petrik sa vzdáva odmeny poslanca za rok 2021, jemu odmena nebude vyplatená.
c/ MZ MČ schvaľuje starostovi Damiánovi Exnerovi zvýšenie platu od 01.10.2021 do
31.12.2021 vo výške 40% k základnému platu.
Plat starostu od 01.01.2022 bude stanovený vo výške 30 % k základnému platu.
Hlasovanie:
prítomní: 5

6.

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Prerokovanie príprav overovacej štúdie Lorinčík Západ I,II
Problematika uvedeného bodu už bola prejednaná na zasadnutí komisie rozvoja MČ,
ktorá bola o štúdii priamo informovaná zhotoviteľom štúdie p. Človiečekom. Starosta
informoval poslancov neprítomných na komisii o stretnutí s a objasnil podrobnejšie
overovacie štúdie Lorinčík Západ I, II. Konkrétnejšie o spracovaní PD ďalšieho vjazdu do
MČ zo štátnej cesty, rozšírenie zóny a spracovanie regulatívov. Overovacia štúdia Lorinčík
Západ I má byť financovaná spoločnosťou JS Development a Lorinčík Západ II zo zdrojov
MČ. V diskusii sa vyjadrili p. Kender, p. Kimáková, ktorí sa vyjadrili kladne k uvedenej
veci. P. Petrikovi boli určité veci nejasné, starosta k uvedenej problematike objasnil jemu
známe veci na základe stretnutia s p. Človiečekom. Do diskusie sa zapojila aj p.
Potočňáková poukázaním na potrebu zohľadnenia parametrov inžinierských sietí v MČ
v súčasnosti (zásobovanie vodou, elektrinou, kapacity kanalizácie atď )
Návrh na Uznesenie č. 86:
MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s realizáciou overovacej štúdie Lorinčík Západ I,II, berie
na vedomie realizáciu tejto štúdie v rámci dvoch častí.
Obidve časti budú spracované v zmysle námietok komisie rozvoja MČ KE Lorinčík
a to hlavne zriadenie druhého vjazdu do MČ z komunikácie č. 548 a realizácie 2. časti
II overovacej štúdie za účelom zmien UP HSA Košice a následne UP zóny KE Lorinčík.
Hlasovanie:

prítomní: 5
7.

za:

5

zdržal sa: 0

proti: 0

Prerokovanie overovacej štúdie Lorinčík Háje 2
Starosta MČ zaradil uvedený bod na základe žiadosti a stretnutia so zástupcami
spoločnosti Thermius, s.r.o., predstavenia prípravných prác p. Človiečekom na zasadnutí
komisie rozvoja MČ ohľadom reorganizácie územia. Podľa starostu, našu MČ zaujímajú
najmä verejné stavby, komunikácie, infraštruktúra uvedeného územia.
Do diskusie sa zapojil p. Kender s určitými námietkami ohľadom usporiadania územia
napr. stavbou vysokých domov. Jedná sa aj o priestor bývalého ihriska. UP predpokladá
že uvedený priestor počíta s občianskou vybavenosťou. Na uvedený príspevok reagoval
starosta MČ svojim názorom. Do diskusie sa zapojila aj p. Kimáková so súhlasným názorom
na predmetnú štúdiu.
Návrh na Uznesenie č. 87:
MZ MČ KE Lorinčík na základe doporučenia komisie rozvoja súhlasí so zahájením
prípravných prác na memorande o spolupráci pri realizácii verejných stavieb
so spoločnosťou Thermius, s.r.o. v zmysle overovacej štúdie Lorinčík Háje 2. Návrh
memoranda pripraví navrhovateľ spoločnosť Thermius, s. r.o. a predloží ju na schválenie
MZ MČ KE Lorinčík.
Hlasovanie:
prítomní: 5

8.

za:

5

zdržal sa:

0

proti: 0

Rôzne

Starosta MČ hovoril o pripravenosti MČ na zimnú údržbu, zabezpečeniu posypovej soli,
pripravenosti zamestnanca pohotovosťou v prípade potreby. Plastoplany s posypovým
materiálom na ručný posyp sú pripravené.
Na Brezinách beží skúšobná prevádzka verejného osvetlenia.
Tabuľa na bránu zákaz vjazdu k priestorom Hasičky je pripravená na montáž.
P. Kender povedal, že brána je zložená a je potrebné ju osadiť aby bolo kde namontovať
značku.
Nájomca Hasičky p. Kerlik - konateľ spoločnosti Smart Sys s.r.o nereagoval na písomnú
výzvu, o doručenie písomného návrhu na zmeny v spôsobe využitia prenajatých priestorov Hasičky,
ktoré osobne prezentoval na komisii rozvoja MČ ešte v októbri. Keďže si nevyrovnal pozdĺžnosti
na nájme a energiách p. starosta oznámil, že v januári mu bude zaslaný návrh na ukončenie nájmu
hasičky v zmysle nájomnej zmluvy. Poslanci súhlasili s týmto návrhom.
Starosta MČ informoval prítomných poslancov o kolaudácii ulice Pod Čapášom.
Prepojovacia komunikácia Lorinčík-Pereš zatiaľ čaká na kolaudáciu. Stále je vedená ako
stavba a preto nemôže byť otvorená pre verejnú dopravu.
9.

Záver
Starosta ukončil zasadnutie o 18,45 hod.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

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

Zápisnicu vyhotovil:

Darina Terifajová

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

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

UZNESENIE
Č.83
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 21.12.2021 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie návrh
termínov zasadnutí MZ na rok 2022 a to 08.03.2022, 07.06.2022,06.09.2022,06.12.2022

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 21.12.2021

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

UZNESENIE
č.84
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 21.12.2021 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík podľa § 181 pís. b
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2022.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 21.12.2021

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

UZNESENIE
č.85
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 21.12.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík v zmysle Zásad odmeňovania schvaľuje
a/
odmenu poslanca MZ v sume 100,- € + príplatky za prácu v komisiách. Odmena , vrátane
príplatkov bude vyplatená aj zástupcovi starostu, Ing. Štefanovi Kenderovi, PhD, vo výške
100,- € + príplatky.
b/ P. Petrik sa vzdáva odmeny poslanca za rok 2021, jemu odmena nebude vyplatená.
c/ MZ MČ schvaľuje starostovi Damiánovi Exnerovi zvýšenie platu od 01.10.2021 do
31.12.2021 vo výške 40% k základnému platu.
Plat starostu od 01.01.2022 bude stanovený vo výške 30 % k základnému platu.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 21.12.2021

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

UZNESENIE
č.86

zo zasadnutia MZ
konaného dňa 21.12.2021 o 16.00 hod.

MZ MČ KE Lorinčík súhlasí s realizáciou overovacej štúdie Lorinčík Západ I,II, berie
na vedomie realizáciu tejto štúdie v rámci dvoch častí.
Obidve časti budú spracované v zmysle námietok komisie rozvoja MČ KE Lorinčík
a to hlavne zriadenie druhého vjazdu do MČ z komunikácie č. 548 a realizácie 2. časti
II overovacej štúdie za účelom zmien UP HSA a následne UP zóny KE Lorinčík

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 21.12.2021

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

UZNESENIE
č.87

MZ MČ KE Lorinčík na základe doporučenia komisie rozvoja súhlasí so zahájením
prípravných prác na memorande o spolupráci pri realizácii verejných stavieb
so spoločnosťou Thermius, s.r.o. v zmysle overovacej štúdie Lorinčík Háje 2. Návrh
memoranda pripraví navrhovateľ spoločnosť Thermius, s. r.o. a predloží ju na schválenie
MZ MČ KE Lorinčík.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 21.12.2021

