17. ZASADNUTIE MZ
MČ KOŠICE – LORINČÍK
06.06.2022

Zápisnica
zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Lorinčík
konaného dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.
Prítomní: Bc. Damián Exner, Ing. Štefan Kender, PhD., Ing. Anna Potočňáková, RNDr. Zuzana
Kimáková, PhD., Rastislav Petrik, JUDr. Ľudmila Slunečková , Darina Terifajová
Neprítomní: /ospravedlnení: Ing. Radoslav Bajus
1.

OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta MČ Damián Exner privítal všetkých prítomných a otvoril 17. zasadnutie MZ.
Starosta skonštatoval, že MZ je uznášaniaschopné. P. Kender dal doplniť do programu
bod Kontrola uznesení, ktorý sa zaradí ako bod 7 s posunutím ostatných bodov.
Hlasovanie:
prítomní: 3

2.

za:

zdržal sa:

3

0

proti: 0

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

3.

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka MČ svoju správu doručila miestnemu zastupiteľstvu elektronicky.
Túto správu ešte ústne doplnila.
Návrh na Uznesenie č. 93:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky s odporúčaním Záverečný účet za rok 2021 schváliť bez výhrad.
Hlasovanie:
prítomní: 3

4.

za: 3

zdržal sa:

0

proti:

0

Záverečný účet za rok 2021
Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol v stanovenom termíne zverejnený a MZ aj po
oprave prepisovacej chyby doručený elektronicky.
P. Kimáková, ktorú poveril p. Bajus tlmočila stanovisko finančnej komisie – schváliť
Celoročné hospodárenie a Záverečný účet za rok 2021 bez výhrad.
Návrh na Uznesenie č. 94:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje celoročné hospodárenie
a Záverečný účet za rok 2021 bez výhrad.

Hlasovanie:
prítomní: 3

za:

3

zdržal sa:

0

proti:

0

Odsúhlasenie prijatia darov- nehnuteľností

5.

V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom MČ je potrebné odsúhlasiť prijatie darovpre MČ – podielu nehnuteľnosti parcely č. 240/92 registra E, LV č. 1046 kat. ú. Lorinčík
Vlastník – B. S., o spoluvlastníckom podiele 1/690 k celku 30 m²
Vlastník – Z.K. , o spoluvlastníckom podiele 2/276 k celku 152 m²
Vlastník – J. K., o spoluvlastníckom podiele 1/690 k celku 30 m²
Návrh na Uznesenie č. 95:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje prijatie daru na účely budúceho
zámeru vybudovania domu seniorov a MŠ – podielu nehnuteľnosti parcely č. 240/92
registra E, LV č. 1046 kat. ú. Lorinčík
Vlastník – B. S., o spoluvlastníckom podiele 1/690 k celku 30 m²
Vlastník – Z.K. , o spoluvlastníckom podiele 2/276 k celku 152 m²
Vlastník – J. K., o spoluvlastníckom podiele 1/690 k celku 30 m²
Hlasovanie:
prítomní: 3
6.

za:

3

zdržal sa:

0

proti: 0

Schválenie Zmluvy s VSD o zriadení vecného bremena
Materiál k tomuto bodu programu bol doručený MZ elektronicky. Starosta k uvedenému
bodu podal vysvetlenie.
Návrh na Uznesenie č. 96:
MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje Zmluvu č.1108/VSD/2022 o zriadení vecného bremena
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice/ oprávnený/,
strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parcele C KN č.100 v rozsahu
geometrického plánu č. G1 87/2022. Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne vo výške 1,- €.
.
Hlasovanie:
prítomní: 4

7.

za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

Kontrola uznesení
Uvedený bod dal zaradiť do programu p. Kender. Upozornil MZ, že sa neplnia uznesenia
č. 50 z 18.08.2020 a č. 72 z 15.06.2021, ohľadne zvýšenia bezpečnosti pred multifunkčným
ihriskom, kde konkretizoval na základe podnetov od občanov jednotlivé nevyriešené
záležitosti ohľadom parkovania vozidiel v uvedených priestoroch, parkovanie karavanu,
neuzamknutie brány, neosadenie dopravnej značky.
V diskusii p. Kimáková upozornila na neoprávnené rozširovanie priestorov prevádzky pizérie
posúvaním stolov až k priestorom ihriska a s tým súvisiacich odpadkov /cigaretových
špakov/, ktoré určite nepatria k priestorom ihriska.
P. Petrik sa vyjadril, že vykonateľnosť rozhodnutia podľa VZN mesta je niekedy veľmi
zložitá.
K uvedeným problémom sa vyjadril starosta MČ. S majiteľom pizérie mal niekoľko jednaní,
no neúspešne. Zamestnanec MČ dostal príkaz osadiť značku zákaz vjazdu.
Navrhol bránu opatriť privarením očiek tak, aby sa nedala ľahko otvoriť.
V zmysle bezpečností detí bude potrebné skontrolovať stav zabudovaného športového
náradia/ hrazdy a pod./, či sú bezpečné na používanie.

Návrh na Uznesenie č. 97:
MZ MČ Košice Lorinčík ukladá starostovi MČ zrealizovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti
pred multifunkčným ihriskom
- osadiť dopravnú značku zákaz vjazdu všetkým vozidlám
- vchodovú bránu zabezpečiť pred svojvoľným otváraním uzamknutím
Hlasovanie:
prítomní: 3

8.

za: 3

zdržal sa: 0

proti: 0

Správa o činnosti starostu
Starosta MČ informoval poslancov MZ o svojej činnosti.
Rozprával o
-stretnutiach s občanmi, FO aj PO
-prepojovacej komunikácii
-rekonštrukcii domu kultúry-znížení energetickej náročnosti domu kultúry
-schválení dodatočných finančných prostriedkov na rekonštrukciu DK vo výške 25 000 €
-harmonograme prác na DK a odovzdanie objektu staveniska, prípravných prácach, dočasnom
uložení drevenej sochy sv. Vavrinca
-potrebe začatia ver. obstarávania na úpravu priestoru pred DK
-žiadosti na SPF
-rekonštrukcii VO na cintoríne
-zbere zimného posypu
-oprave krajnice pri vjazde do MČ
-pokazení spúšťača VO
-podaní podnetu stav. úradu na prokuratúru ohľadom určenia názvov ulíc v MČ

9.

Rôzne
P. Kimáková informovala o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu a konštatovala,
že všetci verejní funkcionári podali oznámenia o majetkových pomeroch a vyzvala starostu
na zverejnenie svojho oznámenia.
P. Kender upozornil na potrebu: - pokosenia cintorína medzi hrobovými miestami
- posunutia značky zákazu zastavenia na otočke autobusov v súlade s pôvodným projektom
vypracovaným dopravným inšpektorátom, nakoľko za súčasného stavu vznikajú dopravné
nehody autobusov MHD pre zle parkujúce autá.

10.

Záver
Starosta ukončil zasadnutie o 18,00 hod.
Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

Overovatelia zápisnice: - RNDr. Zuzana Kimáková, PhD.
Ing. Štefan Kender, PhD,
Zápisnicu vyhotovil:

Darina Terifajová

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

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

UZNESENIE
Č.93
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky s odporúčaním Záverečný účet za rok 2021 schváliť bez výhrad.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 06.06.2022

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

UZNESENIE
Č.94
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje celoročné hospodárenie
a Záverečný účet za rok 2021 bez výhrad.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 06.06.2022

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

UZNESENIE
Č.95
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mestskej časti Košice – Lorinčík schvaľuje prijatie daru – podielu
nehnuteľnosti parcely č. 240/92 registra E, LV č. 1046 kat. ú. Lorinčík
Vlastník – B. S., o spoluvlastníckom podiele 1/690 k celku 30 m²
Vlastník – Z.K. , o spoluvlastníckom podiele 2/276 k celku 152 m²
Vlastník – J. K., o spoluvlastníckom podiele 1/690 k celku 30 m²

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 06.06.2022

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

UZNESENIE
Č.96
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.

MZ MČ Košice Lorinčík schvaľuje Zmluvu č.1108/VSD/2022 o zriadení vecného bremena
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice/ oprávnený/,
strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parcele C KN č.100 v rozsahu
geometrického plánu č. G1 87/2022. Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne vo výške 1,- €.
.

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 06.06.2022

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

UZNESENIE
Č.97
zo zasadnutia MZ
konaného dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.

MZ MČ Košice Lorinčík ukladá starostovi MČ zrealizovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti
pred multifunkčným ihriskom
- osadiť dopravnú značku zákaz vjazdu všetkým vozidlám
- vchodovú bránu zabezpečiť pred svojvoľným otváraním uzamknutím

Bc. Damián Exner
starosta MČ Košice-Lorinčík

V Košiciach, 06.06.2022

