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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 08. 03. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie otvoril a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice – Barca.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a
JUDr. Mária Želinská.
Za zapisovateľku bola menovaná Dana Bednárová, za skrutátora bol navrhnutý
a schválený Imrich Buľko, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Ing. Ivo
Čabra a Marián Kačmár. Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan Pracko
a Jarmila Kunová.
Starosta František Krištof predložil na schválenie

program rokovania, ktorí poslanci

obdržali písomne v pozvánke (príloha) s úpravou – stiahnutím z rokovania bodu 14.
Odkúpenie

prenajatej

nehnuteľnosti

z dôvodu

zistenia

plomby

na

predmetnej

nehnuteľnosti v katastrálnom operáte. Zároveň navrhol zaradiť do programu prerokovanie
návrhu občanov na zverejňovanie rokovacích materiálov MZ, ktorý bol predložený
mailovou poštou všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva. P. starosta zároveň vyzval
poslancov na prípadné doplnenie programu. P. poslanec Rusnák navrhol zaradiť do
rokovania spomínaný návrh občanov za bod 2. Dopyty a návrhy občanov ako bod 2a.
Zverejňovanie materiálov na webovom sídle – návrh pán Rusnáka bol prijatý
jednomyseľne. Takto upravený program bol jednomyseľne schválený.
2. Dopyty a návrhy občanov
P. starosta požiadal prítomných poslancov o súhlas s vystúpením občanov a o určenie
časového limitu pre jedného občana – poslanci súhlasili a určili 5minútový limit;
 občan Ing. Štefan Varga – žiadal o umiestnenie košov na psie exkrementy na
Čkalovovu ulicu a kedy budú umiestnené – odpovedal p. starosta, že je to dobrá
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myšlienka, tohto roku budeme umiestňovať v MČ ďalšie koše, doplníme vybavenie aj
v tejto lokalite, pričom na dnešnom zastupiteľstve bude vyšpecifikovaný návrh
použitia dotácie mesta na tento účel, následne zašleme požiadavku na magistrát mesta
a po schválení finančných prostriedkov pristúpime k realizácii zariadení;
 občan Ing. Štefan Varga – požiadal o poriešenie obmedzenia prechodu na Čapaši, kde
je vodovodná šachta, aby ľudia vedeli, že tam nemajú chodiť – p. starosta v súvislosti
so šachtou odporučil vlastníkom pozemku vymerať a vyznačiť pozemok, aby ho bolo
možné obísť, pričom MČ už má časť lokality Čapaša od mesta v správe, takže
následne budeme riešiť úpravy s našimi zamestnancami a svojimi prostriedkami;
 občan Ing. Štefan Varga – dopyt, čo je s územným plánom, či už mesto spracúva
predložené požiadavky, keby sa dalo oznámiť, kto to bude robiť – p. starosta odpoveď,
že na obstaranie územného plánu sa uskutoční výberové konanie;
 občan Ing. Szabo Rastislav – žiadal starostu, aby objednávky zverejňované obcou
obsahovali aj predpokladanú čiastku a spôsob obstarania; aby náklady, ktoré občania
vynaložili na povolenky prejazdu cez účelovú komunikáciu letiska počas
rekonštrukcie križovatky VSS, uhradila mestská časť a následne žiadala refundáciu od
stavebníka, keďže sú to oprávnené náklady resp. vedľajšie náklady stavby – p. starosta
reagoval na druhú požiadavku, že MČ nemá možnosť v zmysle rozpočtových pravidiel
platiť občanom takéto výdavky, je to dobrovoľná platba takéhoto občana, obslužná
komunikácia je majetok letiska s tým, že barčania mali byť na obslužnej komunikácii
tolerovaní, ale následne letisko od toho odstúpilo, doklad o zaplatení vydáva letisko, a
nie je to oficiálna obchádzková trasa; na požiadavku reagovala aj p. kontrolórka JUDr.
Želinská – rozpočtové pravidlá nedovoľujú cez rozpočet obce fyzickým osobám
uhrádzať nejaké platby, je to právo každého občana, či si súkromné povolenie zakúpi
alebo nie; p. starosta - čo sa týka požiadavky Ing. Szaba na obsah objednávok, sú
zverejnené v zmysle zákona a zodpovedajú platnej legislatíve, nie vždy je cena
konečná, keďže sa často jedná o riešenie havarijných stavov, ku každej objednávke sa
vykonáva prieskum trhu, posudzujú sa cenové ponuky, platia pravidlá obstarávania;
 p. poslanec Pracko – k požiadavke na umiestnenie košov - treba nájsť miesta na koše
na majetku mestskej časti, a zabezpečiť súhlasy súkromných vlastníkov pozemkov, ak
nemáme vhodné verejné priestranstvá – napr. letisko, možno by aj prispeli na tie koše;
 p. poslanec Kačmár – využil príležitosť a obrátil sa s dopytom na Ing. Vargu, kedy
opraví resp. odstráni nebezpečné oplotenie na svojom pozemku, lebo ohrozuje
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okoloidúcich občanov – Ing. Varga odpovedal, že už je to v riešení, chce to
vysporiadať s mestom, aby to bolo verejné priestranstvo;
 sl. poslankyňa Kunová – vyjadrila sa Ing. Szabovi k situácii s prejazdovými
povolenkami: p. starosta vyvinul veľké úsilie, aby barčania mali prechod zdarma, ale
vyšlo to tak, ako to vyšlo, boli zaťažené pracovníčky miestneho úradu, ktoré urobili
navyše služby občanom, mali z toho veľké problémy kvôli nespokojnosti občanov,
postoj letiska ju nemilo prekvapil – p. starosta doplnil vyjadrenie, že spolu bolo
vydaných 350 povoleniek, sú prenosné, dodnes sa vydávajú prednostne pre občanov
s trvalým pobytom v MČ zatiaľ 1 ks na jednu adresu, ale malo by byť ešte 200 aj pre
ďalších občanov;
 občan Ing. Varga – dopyt na trasovanie plynovodu pri rekonštrukcii strednotlaku – p.
starosta odpoveď – v rámci našich pripomienok bola zahrnutá aj Vaša požiadavka,
časť sa však nedá akceptovať, nakoľko prepojenie na plynovú stanicu na družstve nie
je súčasťou tejto rekonštrukcie.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie dopyty a návrhy občanov. – jednomyseľne prijaté.
2a. Zverejňovanie materiálov na webovom sídle
P. starosta sa vyjadril k predloženému návrhu občanov na zverejňovanie rokovacích
materiálov MZ na webovom sídle MČ (písomne v prílohe): „je potrebné mať upravený
rokovací poriadok a pravidlá zverejňovania; materiály sa zverejňujú, až keď MZ na to dá
súhlas po prerokovaní v MZ; v našich podmienkach nám jednoznačne chýba jeden človek
a naša technika nám neumožňuje skenovanie materiálov v takom rozsahu, treba to brať do
úvahy v ďalšej úprave rozpočtu a do ďalšieho MZ pripraviť zmenu rokovacieho poriadku;
otvoril k tomuto bodu rozpravu.
 p. poslanec Ing. Čabra - podporil zverejňovanie materiálov na webe, keďže však
zverejnené materiály nemajú obsahovať osobné údaje, je to lepšie robiť ručne, aby sa
to dalo zabezpečiť; ponúkol pomoc pri výbere technického zariadenia;
 p. poslanec Rusnák – súhlasil so zverejňovaním materiálov na webovom sídle, ale
bude treba urobiť aktualizáciu rokovacieho poriadku a súčasne pripraviť pravidlá
zverejňovania informácií na webovom sídle do ďalšieho MZ; uviedol, že technika je
dôležitá, miestny úrad nie je vybavený zodpovedajúcim zariadením, potrebné kvalitné
multifunkčné zariadenie;
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 p. poslanec Pracko – vyjadril názor, že techniku treba, vývoj ide dopredu; navrhol
určiť termín na spracovanie pravidiel zverejňovania a úpravu rokovacieho poriadku
a zvolať pracovné stretnutie k týmto dokumentom a vyzval na aktívny prístup
poslancov k tejto úlohe, aby nezostala len na zamestnancoch MÚ – p. starosta navrhol
stretnutie pred veľkou nocou, p. Kačmár navrhol stretnutie niektorú stredu;
 p. starosta – požiadal poslancov o vyjadrenie, či po zverejnení rokovacích budú chcieť
aj papierovú verziu materiálov – Ing. Čabra, že áno;
 p. poslanec Rusnák – uviedol, že po skúsenosti s usporiadaním webovej stránky MČ
Krásna n/H navrhuje na našu webovú stránku zverejňovať komplexný materiál
v jednom súbore pdf, nie samostatne ku každému bodu;
 p. poslanec Kačmár – upozornil, že je potrebné preveriť u správcu webu, aké máme
veľké úložisko pre webovú stránku, či bude postačovať na takéto rozsiahle
zverejňovanie – p. starosta doplnil, že v súčasnosti riešime prechod na väčší server;
 p. poslanec Pracko - navrhol občiansky návrh na zverejňovanie rokovacích materiálov
na webovej stránke zobrať na vedomie;
Návrhová komisia - návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie návrh občanov na zverejňovanie rokovacích materiálov
k zasadnutiam miestneho zastupiteľstva na webovom sídle mestskej časti Košice - Barca
– prijaté jednomyseľne.
3. Ďalšie požiadavky na územný plán
P. starosta – otvoril rozpravu k žiadosti o rozšírenie územného plánu (písomne v prílohe);
p. Kačmár – navrhol to prijať a poslať do ďalej;
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie požiadavku na zmenu územného plánu p. Kurucovej
a odporúča Útvaru hlavného architekta mesta Košice zapracovať ju do územného plánu
zóny Barca. - prijaté jednomyseľne.
4. Kontrola uznesení
P. starosta – otvoril rozpravu k písomnému vyhodnoteniu uznesení (v prílohe) - bez
rozpravy. Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice - Barca berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení z 12. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 14.12.2016. –
prijaté jednomyseľne.
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5. Správa starostu o činnosti od posledného MZ
P. starosta – doplnil písomnú správu (v prílohe) – informáciou o vydávaní povolení na
prejazd účelovou komunikáciou letiska: občania nahlasujú požiadavky telefonicky,
mailom, osobne, aj na základe zverejneného oznamu na webovej stránke, žiadateľov
evidujeme, postupne bolo vydaných z 350 cca 320 kariet, podarilo sa dohodnúť s vedením
letiska ešte 200 kartičiek, zaevidovaní občania si ich budú môcť vyzdvihnúť v budúcom
týždni;
- oboznámil s pripomienkami od občanov k linke x7, aby pokračovala k soche
Jána Pavla II;
- informoval, že dnes prijal návštevu p. grófky rodenej Bárczay, ktorá sa prišla
dohodnúť na zabezpečení stretnutí cca 80 bárczayovcov z celého sveta v Miskolci,
v Košiciach v termíne od 15. do 17. septembra 2017;
 p. Pracko – uviedol, že nespokojnosť ľudí je veľmi veľká s riešením náhradnej MHD
počas rekonštrukcie - prestup z X4 nie je ideálny, X7 by mala ísť až do Barce, ľudia sú
nútení ísť autami, X4 nečaká na X7, keď mešká;
 p. Kačmár sa stotožnil s týmto názorom, taktiež pripomienkoval, že X4 by mala čakať
ale nie vždy čaká na 12, nečaká na X7, nie je jasné, akú má X4 vlastne trasu, lebo
reálna nie je rovnaká s informáciou na internete; zároveň je nedostatočné značenie pri
Haniske, pri 4. bráne do U.S.Steelu – p. starosta informoval, že

požiadal aj

o zapracovanie zmien do GPS navigácie;
 p. starosta – oboznámil s aktuálnym stavom výstavby telocvične v základnej škole – je
dokončená, vybavená, dopĺňajú revízne správy a dokumentáciu na uvedenie do
prevádzky;
- poskytol získanú informáciu k stavu konania výstavby ihriska Za školou
(Janočko aréna) – stavebný úrad podľa predložených stanovísk zainteresovaných
orgánov zrejme nebude môcť stavbu povoliť;
 p. Kačmár – dopyt, či boli schválené navrhované zmeny názvov zastávok MHD
z požiadavky na minulom zasadnutí MZ a odkedy budú platiť – p. starosta, že v
pomere 3:2 postupne;
 p. Pracko – požiadal p. starostu o informáciu v súvislosti so spoplatnením parkovania
v meste, či pripravuje mesto atraktívnejší plán MHD, aby ľudia nechávali autá doma –
p. starosta odpovedal, že podľa jeho názoru mesto na to nemá potrebné prostriedky;
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 p. Pracko – predložil požiadavku, aby v rámci civilnej ochrany bola obslužná letisková
komunikácia opravená, rozšírená a zaradená do cestnej siete, pretože jedna riadna
prístupová cesta pre letisko nedostačujúca – p. starosta uviedol, že už v roku 2008 na
základe skúseností z cvičenia CO opakovane predkladal túto požiadavku, mesto však
zatiaľ nemá záujem o riešenie tohto problému.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie správu starostu mestskej časti o činnosti od posledného
zasadnutia miestneho zastupiteľstva. – jednomyseľne prijaté.
6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2016
P. starosta - udelil slovo p. hlavnej kontrolórke;
 p. kontrolórka JUDr. Želinská - následne stručne oboznámila prítomných poslancov
s obsahom správy, ktorú podala v písomnej podobe (v prílohe) – bez rozpravy.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti a plnení prijatých opatrení podľa
ust. §18f ods. 1 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení zmien

a doplnkov. – prijaté jednomyseľne.
7. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly nedoplatkov za prenájom
P. kontrolórka JUDr. Želinská - s ohľadom na to, že predkladaná správa ako aj ďalšia
správa a informácia v bode 9. sú neverejné, vyzvala občanov na opustenie rokovacej
miestnosti.
Neverejná časť rokovania.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly nedoplatkov za prenájom
nebytových priestorov, za prenájom nájomných bytov, za prenájom pozemkov na
umiestnenie reklamných zariadení, stavu vymáhania pohľadávok k 31.12.2016 a stavu
záväzkov k 31.12.2016. – jednomyseľne prijaté.
8. Správa hlavného kontrolóra – analýza úverovej zaťaženosti
P. kontrolórka JUDr. Želinská - uviedla písomnú informáciu (v prílohe) a zhodnotila
hospodárenie mestskej časti ako veľmi dobré.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie analýzu úverového zaťaženia Mestskej časti Košice – Barca. –
jednomyseľne prijaté.
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9. Informácia hlavného kontrolóra o riešení sťažnosti
Neverejná časť rokovania II
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o riešení sťažnosti. –
jednomyseľne prijaté.
10. Informácia predsedov komisií o činnosti
P. starosta vyzval predsedov komisií MZ na predloženie správ o činnosti od posledného
zasadnutia MZ;
 p. Buľko, predseda stavebnej komisie informoval, že stavebná komisia zasadala raz
a riešila bežné žiadosti od občanov – p. starosta požiadal stavebnú komisiu
o súčinnosť pri riešení havarijného stavu kultúrnemu domu a viacúčelového ihriska na
Cínovej ulici – p. Buľko navrhol stretnutie všetkých poslancov na budúci týždeň na
miestnom úrade, odkiaľ pôjdu na obhliadku ihriska a kultúrneho domu;
 sl. Kunová, predsedníčka bytovej komisie – informovala, že komisia zasadala raz
a rozhodovala o pridelení uvoľneného bytu vo viacúčelovej budove, boli vybratí
uchádzači z poradovníka v prvom poradí a náhradníci v druhom a treťom poradí, po
oslovení žiadateľov pracovníčkou MÚ až tretí záujemca v poradí potvrdil záujem
a predložil požadované doklady, bola s ním uzatvorená nájomná zmluva;
 p. Pracko, predseda finančnej komisie – informoval, že komisia zasadala raz a na
zasadnutí rozoberala návrh 1. úpravy rozpočtu MČ, určenie použitia účelovej dotácie
od mesta Košice, žiadosti o dotácie z rozpočtu MČ, cenník prenájmu kultúrneho domu
a jeho vybavenia na kary;
 Ing. Čabra, člen sociálno-kultúrnej komisie – informoval, že zasadnutie sociálnej
komisie od minulého MZ nebolo;
 p. starosta – upozornil na povinnosť predloženia majetkových priznaní poslancov do
31.3. komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie správu o predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Barca o činnosti. – jednomyseľne prijaté.
11. Ponuka techniky – informácia
P. starosta – požiadal poslancov o vyjadrenie k ponuke techniky, ktorej potreba sa ukázala
pri zabezpečovaní tohtoročnej zimnej údržby v dôsledku tuhej zimy (písomne v prílohe).
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 Ing. Čabra – sa vyjadril, že takú techniku nám vôbec netreba, p. Kačmár súhlasil
s Ing. Čabrom, p. Bednárová tlmočila stanovisko finančnej komisie, že

finančná

komisia neodporúča akceptovať túto ponuku.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Barca berie na vedomie informáciu o ponuke techniky a neakceptuje návrh. –
jednomyseľne prijaté.
12. Žiadosti o dotácie
P. starosta otvoril rozpravu k predloženým žiadostiam o poskytnutie dotácií z rozpočtu
mestskej časti (fotokópie v prílohe).
- p. Pracko – tlmočil stanovisko finančnej komisie k predloženým trom žiadostiam:


žiadosť HC Košice HP3 – keďže členom hokejovej prípravky HC Košice je aj
chlapec z Barce - Michal Valent, finančná komisia odporučila podporiť projekt
uvedený v žiadosti z dotácie mesta Košice pre mestskú časť na šport, pravidlá
čerpania predmetnej mestskej dotácie to však nedovoľujú, preto odporúča
finančná komisia poskytnúť dotáciu pre HC Košice HP3 z rozpočtu mestskej
časti vo výške 200 eur – p. starosta požiadal p. Pracka, aby navrhol, z akej
položky presunúť prostriedky na tento účel – p. Pracko navrhol p. starostovi
dotknutú položku podľa vývoja rozpočtu upraviť rozpočtovým opatrením;



žiadosť OZ Maják nádeje – finančná komisia neodporúča poskytnúť dotáciu;



žiadosť Únie žien Slovenska – finančná komisia neodporúča poskytnúť
dotáciu.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje dotáciu pre HC Košice HP3 vo výške 200,- eur na účel v zmysle
žiadosti. – jednomyseľne prijaté.
13. Upresnenie účelových dotácií z mesta
P. starosta udelil slovo predsedovi finančnej komisie p. Prackovi;
- p. Pracko – vysvetlil poslancom, že pôvodne predpokladaná dotácia mesta v objeme
15.000,- € na zdravotné stredisko, s ktorou bolo počítané pri zostavení rozpočtu na rok
2017, bola napokon mestským zastupiteľstvom schválená len vo výške 10.000,- eur,
pričom navrhol prijať uznesenie s určením účelu tejto dotácie; zároveň bola mestským
zastupiteľstvom schválená dotácia vo výške 5.000,- eur na šport – p. starosta požiadal
o upresnenie rozdelenia športovej dotácie bežné a kapitálové výdavky – p. Pracko na
základe odporúčania finančnej komisie navrhol rozdelenie tak, ako je to v návrhu úpravy
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rozpočtu t.j. kapitálové výdavky na dokončenie športového resp. workoutového strediska
v parku a bežné poskytnúť podobne ako v minulom roku na športový Deň Barce,
Seniorskú olympiádu a Letnú detskú olympiádu – p. Bednárová doplnila informáciu, že
v návrhu úpravy rozpočtu je rozdelenie 1000,- eur na bežné a 4000,- eur na kapitálové
výdavky, medzitým sme však dostali predbežné cenové ponuky, z ktorých vyplýva, že na
dokončenie športového areálu s workoutovými prvkami potrebujeme cca 4500,- eur, preto
by bolo vhodnejšie rozdelenie športovej dotácie v pomere 500,- eur na športové aktivity
v rámci bežných výdavkov a 4500,- na dokončenie ihriska v rámci kapitálových
výdavkov;
 p. Kačmár – podporil návrh p. Bednárovej, keďže je viditeľný záujem občanov
o využívanie športového areálu;
– Ing. Szabo, občan - požiadal o slovo – p. starosta požiadal poslancov o súhlas s
udelením slova pre občana, poslanci súhlasili – Ing. Szabo v súvislosti s úpravou parku
žiadal upraviť prierezy v chodníkoch v parku, kde sa dávali svetlá verejného osvetlenia,
uvedené práce a s tým súvisiace náklady zapracovať do rozpočtu mestskej časti.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a) schvaľuje použitie účelovej dotácie mesta Košice vo výške 10.000,- € na zateplenie
a opravy zdravotného strediska v rámci programu č. 7 Zdravé obyvateľstvo –
podprogram 7.1. Zdravotné stredisko.
b) berie na vedomie informáciu o schválení účelových finančných prostriedkov vo
výške 5.000,- € na športové akcie a určuje použitie predmetnej dotácie
500,- € na bežné výdavky na športové aktivity pre občanov a
4.500,- € na kapitálové výdavky na dostavbu športového areálu
v miestnom parku.
– jednomyseľne prijaté.
14. Odkúpenie prenajatej nehnuteľnosti – bod z programu vypustený
15. Návrh 1. úpravy programového rozpočtu na rok 2017
P. starosta otvoril rozpravu k predloženému písomnému materiálu (v prílohe);
 p. Pracko – oboznámil so stanoviskom finančnej komisie k predloženému návrhu
zmeny rozpočtu – finančná komisia odporúča prijať navrhovanú zmenu rozpočtu;
zároveň navrhol zapracovať zmeny prerokované v predchádzajúcom bode programu
v súlade so schváleným rozdelením použitia účelovej dotácie na šport – p. Bednárová
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doplnila návrh na uznesenie v úprave nadväzne na určenie použitia športovej dotácie
v bode 12. programu tohto rokovania.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje 1. úpravu programového rozpočtu mestskej časti Košice – Barca na
rok 2017 podľa predloženého návrhu so zapracovanými pripomienkami takto:
celkové príjmy 611.049,- €
celkové výdavky 611.049,- €,
v tom
bežné príjmy 590.311,- €
bežné výdavky 543.265,- €
kapitálové príjmy 4.500,- €
kapitálové výdavky 17.204,- €.
– jednomyseľne prijaté.

16. Informácia o úlohách MČ z PHÚ 2017 CO
P. starosta uviedol písomný plán úloh mestskej časti a starostu v civilnej ochrane (v
prílohe) s tým, že zvolá radu CO a príslušné komisie CO na zabezpečenie požadovaných
úloh, informoval o plánovanej účasti na povinnej odbornej príprave CO a otvoril
rozpravu;
– p. Pracko – opätovne nadväzne na vystúpenie v bode 5. tohto rokovania pripomenul
potrebu riešenia cesty na letisko a taktiež zabezpečenie prietoku Myslavského potoka – p.
starosta informoval, že bol urobený nový breh a vyrezané stromy pri Myslavskom potoku,
vyčistenie prietoku by malo byť tohto roku.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu o úlohách Mestskej časti Košice – Barca z Plánu
hlavných úloh 2017 v civilnej ochrane. - jednomyseľne prijaté.
17. Zmena hraníc MČ
P. starosta informoval, že mesto Košice po dlhoročnej apelácii našej mestskej časti
pristúpilo k zmene hraníc medzi MČ Barca a MČ Juh, čo nám umožní riešiť požiadavky
obyvateľov dotknutého územia legálne, mesto Košice schválilo VZN o zmene hraníc, je
však potrebné aj uznesenie nášho MZ schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov - bez
rozpravy.
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Návrhová komisia – návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca uznesením č. 187/03/2017 zo dňa 8.3.2017 prijatým na 13. rokovaní Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca podľa § 3 ods. 5 zákona č. 401/1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e zmenu hranice mestskej
časti Košice-Barca prijatej všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 176/2017 o
zmene hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti Košice - Juh, ktoré bolo
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 668/2017 zo dňa 27. 2.
2017.
Hranica mestskej časti Košice - Barca susediaca s mestskou časťou Košice - Juh,
ktorá vedie v časti od „kríženia Gavlovičovej ulice s ulicou Osloboditeľov a napája sa
na južnú stranu vstupnej komunikácie do VSS a pokračuje oplotením tohto areálu po
jeho juhovýchodný roh, kde sa miernym lomom juhovýchodným smerom
napája na katastrálnu hranicu s mestskou časťou Košice - Juh“

(10 m)

účinnosťou

nariadenia vedie nasledovne:
V časti „od kríženia Gavlovičovej ulice s ulicou Osloboditeľov prechádza severným
smerom po východnej strane chodníka parcely č. 4568/3 (43 m), kde sa láme na
severovýchod (15 m) a pokračuje po južnej hranici parcely č. 302/81. Ďalej obchádza
parcelu č. 302/82 z južnej a východnej strany na juhozápadný roh parcely č. 302/71 a
južnou hranicou parcely sa napája na hranicu medzi areálom VSS a IBV. Odtiaľ
pokračuje východným smerom po tejto hranici, ktorá oddeľuje priemyselný areál od
IBV na juhovýchodný roh areálu. Z tohto rohu severovýchodným smerom sa napojí na
západnú stranu železničnej trate a južným smerom pokračuje na juhozápadný roh
parcely č. 3558/5.“ – jednomyseľne prijaté.
18. Dopyty a interpelácie poslancov
 Ing. Čabra – upozornil na dieru na ceste na križovatke Kubíková – Močiarna po
prekopávke – p. starosta uviedol, že sme písali výzvu na opravu, zašleme výzvu
opakovane;
 p. Rusnák – dopyt, či bol opravený semafor na ul. Osloboditeľov - odpovedal p.
starosta, že oprava bola zabezpečená, ale je treba vymeniť poruchovú súčiastku,
budeme požadovať výmenu;
 p. Rusnák – oboznámil s výsledkom obhliadky kultúrneho domu, zistil hrdzavú
strechu, treba začať opravu kultúrneho domu strechou, aby nám nezatekalo do
opravených priestorov; taktiež oboznámil s obhliadkou multifunkčného ihriska na

12

Cínovej ulici, ktoré je v dezolátnom stave a je potrebné ho zabezpečiť aby sa nikomu
nič nestalo – p. Buľko uviedol, že poslanci urobia obhliadku oboch objektov budúcu
stredu a následne sa dohodnú na riešení problémov – p. starosta navrhol na ihrisku
demontovať karirohože a stĺpiky, pustiť sa do opravy až v budúcom roku a
prefinancovať opravu cez príspevok z mesta na šport so zapojením do projektových
výziev – p. Rusnák navrhol zabezpečiť ihrisko proti úrazu, demontovať ohrozujúce
súčasti konštrukcie, nechať základnú plochu a na budúci rok urobiť komplexnú opravu
- reagoval . p. Pracko , že je potrebné sa držať plánu aktivít, to znamená sústrediť sa
tento rok na kultúrny dom, ktorého oprava bude finančne nákladná;
 p. Kačmár – upozornil na zväčšujúci sa výtlk na Gavlovičovej medzi základnou
školou a penziónom, treba ho opraviť – p. starosta informoval, že VVS to budú
opravovať v najbližšom období, zároveň aj na Teplého, Hečkovej, Poničanovej;
 p. Kačmár – odporučil v stredu obhliadku ihriska na Cínovej a na základe obhliadky sa
dohodnúť na postupe;
 p. Pracko – tlmočil požiadavky občanov na zber a odvoz zeleného odpadu zo záhrad –
p. starosta informoval, že občania môžu svoje požiadavky nahlasovať s uvedením
kontaktu, budeme robiť vývoz podľa našich časových možností cca v rozmedzí dvoch
– troch mesiacov, začneme v druhej polovici marca, vieme objednať 30ku kontajner,
mesto by nám malo v zmysle zákona poskytnúť kompostéry;
 p. Pracko – sa zaujímal, či Slovak Telekom nebude mať záujem zaviesť v Barci
optický internet – reagoval p. Kačmár, že zavedenie optického internetu v Barci
spoločnosť Slovak Telekom v súčasnosti zvažuje;
 p. Pracko – dopyt, v akom štádiu je realizácie kanalizácie Na Svetlej puste –
odpovedal p. starosta, že dnes mal rokovanie, nepodarilo sa, chcú to začať čo najskôr;
 p. Pracko – dopyt, či prechod pre chodcov na Gavlovičovej ulici bude zrealizovaný –
odpovedal p. starosta, že je schválený, je vyhotovený projekt, podľa finančnej situácie
v druhom polroku vyžiadame cenovú ponuku na dopravné značenie;
 p. Pracko – dopyt, či sa bude realizovať výšková budova na rohu ulíc Gavlovičova –
Borodáčová, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie pred niekoľkými rokmi – p.
starosta odpovedal, že nemá aktuálne informácie, ale zistí;
 p. Pracko – sa zaujímal o stav opravy podchodu pri katastri – p. starosta informoval,
že je už

vybraný dodávateľ, vyhotovená projektová dokumentácia, zabezpečené

finančné krytie;
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 p. Pracko – odporučil umiestniť ochrannú klietku na kontajner pri viacúčelovej
budove na Medenej ulici vo vnútri dvorčeka a upozornil na vrak na parkovisku na
Medenej ulici; upozornil na dieru medzi koľajnicami pri semafore pri konečnej
električky;
 p. Pracko – sa zaujímal o stav napojenia pripravovanej lokality pre IBV na
hospodárskom dvore na vodovod a kanalizáciu na Berzeviczyho ulici – p. starosta
informoval, že majitelia chcú pozemky predávať aj keď nie je územný plán schválený,
MČ bude riešiť infraštruktúru až keď bude schválený územný plán;
 p. starosta poďakoval poslancom za návrhy a dopyty s tým, že niektoré požiadavky
budú zaradené do harmonogramu prác MÚ, ďalšie budú postúpené príslušným
inštitúciam.
19. Rôzne
List europoslankyne
P. starosta otvoril diskusiu k výzve europoslankyne p. Žitňanskej (v prílohe) – bez
diskusie.
Košické Benátky
P. starosta požiadal členov kultúrno-sociálnej komisie o prerokovanie účasti na podujatí
v zmysle listu riaditeľa magistrátu mesta (v prílohe) – p. Pracko a Ing. Čabra prisľúbili
prerokovanie na marcovej schôdzi komisie.
Ocenenia KSK
P. starosta požiadal poslancov o návrhy na ocenenia v zmysle priloženého listu predsedu
KSK – neboli žiadne návrhy.
Zastávka č. 4
P. starosta upriamil pozornosť poslancov k vyjadreniu DPMK v otázke riešenia zastávky
konečnej električky č. 4 (v prílohe).
P. starosta – požiadal o reakciu na ponuka prezentácie MČ v knihe Košice z neba (v
prílohe) – p. Kačmár navrhol posunúť ponuku mestu Košice s možnosťou poskytnutia
menšieho počtu kníh pre MČ.
P. Pracko – obrátil sa na p. starostu v súvislosti so smogovou situáciou v zime
s požiadavkou zabezpečenia merača CO2 resp. monitorovacej stanice na letisko cestou
orgánov civilnej ochrany, aby boli vyhlásené opatrenia na zníženie koncentrácie CO2
v ovzduší.
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20. Záver
P. starosta sa po vyčerpaní schváleného programu poďakoval prítomným za aktívny
prístup k rokovaniu MZ a zasadnutie ukončil.
V Košiciach - Barci 8.3.2017
Zapísala: Dana Bednárová

František Krištof
starosta mestskej časti
Košice – Barca

Ing. Ivo Čabra, MBA
overovateľ

Marián Kačmár
overovateľ

