MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 09. 12. 2015
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, PhDr. Mária Kmecová,
p. Imrich Buľko, JUDr. Mária Želinská.
Za zapisovateľku bola menovaná PhDr. Mária Kmecová.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený Ing. Daniel Antal.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Ing. Ivo Čabra, MBA a p. Marián
Kačmár.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan Pracko a Jarmila Kunová.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania, zároveň vyzval
poslancov k návrhu na zmenu alebo doplnenie programu rokovania.
Poslanec p. Pracko navrhol zámenu bodov č. 9 a 10, t.j. zaradenie bodu č. 10 pred bod č. 9.
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté

2. Dopyty a návrhy občanov
V rámci bodu dopyty a návrhy občanov vyzval starosta prítomných občanov k vyjadreniu sa.
O slovo požiadal občan p. Varga z Radlinského ulice. Informoval sa vo veci petície –
vodárne, konkr. časti lokality, či bude zaradená do zmien a doplnkov, ďalej sa informoval
ohľadne ul. Osloboditeľov a k zadaniu Juh a Západ, nakoľko sa plánuje malá zmena, konkr.
zmena radovej zástavby na individuálnu.
Starosta sa následne vyjadril k jednotlivým otázkam. Ako uviedol k prvej otázke, vo veci sa
nekonalo, bude komplexné riešenie celej vetvy, t.j. Barca, Valaliky až po Čaňu, stretnutie sa
ma uskutočniť v priebehu januára, list bol postúpený na riaditeľa magistrátu, spätná väzba
zatiaľ nie je. K ulici Osloboditeľov uviedol, že korešpondenciu medzi p. Vargom a p.
Jergušom má avšak bližšie informácie zatiaľ nemá. Vo veci zadania Juh a Západ starosta
uviedol, že

p. Černák mal mať pripravené projekty a prepojenie na komunikáciu

Osloboditeľov, komunikoval aj s NDS, má sa ozvať, je predpoklad že projektanti meškajú, ak
by p. Černák projekty mal určite by sa ozval. Pokiaľ budem mať informácie poskytnem ich,
dokončil starosta.
K zmene radovej zástavby na individuálnu p. starosta dodal, že v rámci dodatkov by to mohlo
byť, ale nevie ako je to riešené, projekty zatiaľ nemá, podklady boli aj na vodárňach. Vo veci
cesty bol pozvaný na magistrát, bol prítomný Ing. Marek, p. Fischer kde sa jednalo o riešení
komunikácie s tým že p. Jerguš má v úmysle zvolať stretnutie s obyvateľmi z Fándlyho,
predpokladám že sa na tom pracuje. To sú závery zo sedenia, s tým že p. Marek to mal
vypracovať, dokončil starosta.
Nikto z občanov viac nevystúpil, starosta ukončil rozpravu.

3. Prerokovanie petície - zjednosmernenie ulice Barčianska
Materiál predložený v písomnej podobe. Ako starosta informoval, petícia, resp. žiadosť o
zjednosmernenie sa týka predloženie požiadavky občanov Barčianskej ulice. Správny cestný
orgán – mesto Košice požadovalo pre objektívne posúdenie žiadosti aj stanovisko ostatných
dotknutých občanov, t.j. obyvateľov okolitých ulíc – Turnianskej, Ľanovej, Kapustnej a
Ovocnej, resp. aj ulici Pri salaši a Hraničná a to z dôvodu, že v prípade požadovaného
zjednosmernenia Barčianskej ulice by obchádzka pre obyvateľov uvedených ulíc

predstavovala 900 – 1200m. Následne boli vyzvaní obyvatelia okolitých ulíc. Spolu na výzvu
odpovedalo 190 obyvateľov, z čoho 25 obyvateľov súhlasilo so zjednosmernením ulice a 165
obyvateľov so zjednosmernením nesúhlasilo. Výsledok bude oznámený mestu Košice, na
základe toho je potrebné prijatie uznesenia, dokončil starosta a otvoril rozpravu.
Poslanci sa vyjadrili k informácii bez väčších pripomienok. Starosta zároveň informoval, že
intervenoval u primátora a diaľničnej spoločnosti problematiku podjazdu pri VSS. Osobne
telefonoval s Ing. Cichanským, ktorý uviedol, že p. primátor situáciu riešil osobne s
ministrom dopravy, ktorý následne nariadil problematiku riešiť. Dôjde ku kompletnej asanácii
podjazdu, zabezpečí to 80% NDS a 20% Mesto Košice. Následne to NDS odovzdá do správy
mestu. Situácia by sa mala definitívne doriešiť v budúcom roku, dokončil starosta.
Poslanec p. Pracko sa informoval, či sa opravy budú realizovať za plnej prevádzky a zároveň
navrhuje, aby sa prijalo uznesenie zamietnutia požiadavky s tým, že miestne zastupiteľstvo sa
stotožňuje s výsledkom prieskumu.
Starosta uviedol, že opravy sa uskutočnia za plnej prevádzky, a súhlasí s navrhovaným
uznesením. Rozprava bola následne ukončená.

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca sa prikláňa k výsledkom prieskumu
občanov časti Nový Jarek a vyjadruje nesúhlasné stanovisko k jednosmerneniu ulice
Barčianska.
-

Jednomyseľne prijaté

4. Kontrola uznesení
Materiál podaný v písomnej podobe. Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o kontrole uznesení zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 23.09.2015. – jednomyseľne prijaté

5. Správa starostu o činnosti od posledného MZ

Materiál predložený v písomnej podobe kde starosta informoval o aktivitách a stretnutiach od
posledného zasadnutia MZ.
Poslanec p. Pracko sa informoval o akú šachtu sa jedná týkajúcu sa otázky občana p. Vargu.
Starosta priblížil situáciu s tým, že sa jedná o investičnú akciu – dodávka pitnej vody,
zokruhovaním na viaceré dediny v smere po pozemku letiska – poľná cesta – Pokojná. 72
zmlúv bolo uzatvorených a 5 občanov bolo proti, jedným z nich bol aj otec p. Vargu. Na
základe 5 stanovísk vodárne odstúpili od tejto trasy a šli smer letisko – Čkalovova –
Fándlyho. Všetko sa urobilo, zaasfaltovalo. Jedná sa o starú šachtu, ktorá je v smere na
Valaliky. Vodárne nemali predtým zriadené vecné bremeno tak p. Varga dal určité
požiadavky. VVS to urobila vo väčšine ako p. Varga žiadal, ale požadovala zriadenie vecného
bremena. Malo to byť s tým, že VVS by neskôr odkúpila tú časť kde je vecné bremeno. Keď
však došlo ku konečnému riešeniu, p. Varga zmenil svoje požiadavky. Bol urobený zápis
a proklamovaný problém za zatiaľ nevyriešil, uzavrel starosta.
Poslanec p. Pracko ako dopadlo stretnutie starostov ohľadne zrušenia mestských častí, ktoré
má byť aj predmetom mestského zastupiteľstva.
Starosta odpovedal, zatiaľ to vyzerá, že to pôjde skôr do stratená. Materiál na mestské
zastupiteľstvo k tomu nie je.

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e správu
starostu o činnosti od posledného MZ. – jednomyseľne prijaté
6. Informácia o podkladoch pre územný plán mesta Košice
Materiál podaný v písomnej podobe, jedná sa o zhrnutie materiálu ktorý bol podaný na Mesto
Košice. Starosta navrhuje dať informáciu aj do súčasníka. Poslanec p. Buľko súhlasí a
navrhuje dať informáciu aj na web stránku.
Koniec rozpravy.

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o podkladoch pre územný plán mesta Košice. – jednomyseľne prijaté
7. Informácia predsedov komisií o činnosti
Starosta vyzval predsedov komisií k podaniu správy o činnosti.
Predseda stavebnej komisie p. Buľko informoval, že komisia od posledného MZ zasadala 1x,
preberali sa bežné žiadosti niektorých občanov, majetok základnej školy týkajúci sa
parkoviska

a žiadosti firmy Yess – sport centrum, odporučilo sa aby mesto dalo nám

pozemok do správy mestskej časti, taktiež bola prebraná informácia ohľadne futbalovej
akadémie, komunikácia Svetlá – Barčianska a ul. Osloboditeľov – vecné bremeno /kábel/.
Predseda finančnej komisie p. Pracko uviedol, že sa preberala druhá úprava rozpočtu, prešli sa
zmluvy o podnájme za školou s p. kontrolórkou, taktiež zmluva s Euro AWK, VZN na
vylepovanie plagátov a eurofondy na získanie prostriedkov na kamerové systémy do ktorých
pre krátkosť času neodporúčame ísť.
Poslanec p. Ing. Antal, ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu požiadal
o zabezpečenie tlačív pre poslancov, ktorý do roka od skončenia poslaneckej funkcie musia
odovzdať majetkové priznanie. Zároveň ako predseda kultúrnej komisie informoval, že
komisia zasadala od posledného MZ 2x, venovala sa príprave Katarínskej zábavy, ktorá
dopadla veľmi dobre, poďakoval za pomoc poslancom, neposlancom, zvlášť p. Rusnákovi,
miestnemu úradu, p. Bednárove, p. Kurucovej a p. Lorincovej, taktiež tým, ktorí venovali
ceny do tomboly.
Koniec rozpravy.

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu
predsedov komisií o činnosti. – jednomyseľne prijaté
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a plán činnosti na 1. polrok
2016

Materiál podaný v písomnej podobe. P. starosta požiadal o informáciu p. JUDr. Želinskú.
Hlavný bod na ktorý som sa zamerala bola kontrola hospodárenia s bytovým fondom,
včasnosť platieb, opravy a údržby, informovala p. kontrolórka. Došlo k enormnému zníženiu
nedoplatkov. Poukazuje na fond opráv, ktorý momentálne narástol najmä z dôvodu
poruchovosti kotlov .
Kontrolórka žiada, aby sa upravil materiál týkajúci sa platieb nájomného, aby bolo zrejmé, čo
z fondu opráv má platiť mestská časť, čo nájomca. Je potrebné upraviť aj samotné nájomné,
aby sa neplatilo za mesiac pozadu, ale dopredu, nakoľko je potrebné splácať úver za pozemky
pod nájomnými bytmi.
Podľa novelizácie nie je potrebné každý rok schvaľovať plat starostu. Starostovi vznikol
nárok aj na rovnaké „výhody“ (stravné lístky, dovolenka) ako majú zamestnanci, konštatuje
kontrolórka. Návrh na vykonanie konkrétnej kontroly môže dať aj miestne zastupiteľstvo,
dokončila JUDr. Želinská.
Poslanec p. Pracko uvádza, že nemyslí si, že obyvatelia budú mať možnosť zaplatiť nájom za
dva mesiace naraz. Nie je možný splátkový kalendár?
P. Bednárová – zamestnankyňa úradu – uvádza, že to nie je možné, nakoľko pri toľkom
množstve ľudí by bol v účtovníctve úplný chaos. Obyvatelia budú včas informovaní, aby sa
na to vedeli a mohli pripraviť.
P, Pracko súhlasí s úpravou fondu opráv, je potrebné ho dať do poriadku s tým, že drobné
opravy by si nájomcovia mali zabezpečovať sami. Ďalej p. Pracko navrhuje, aby sa
skontrolovali všetky výdavky na kultúrne akcie za rok 2015.
P. Buľko navrhol, že k opravám pripravím materiál, opravy sa odvíjajú od vyhlášky,
pripravím aj znenia do zmlúv, dokončil.
P. Ing. Antal sa informoval, či zastupiteľstvo môže kedykoľvek v priebehu roka doplniť návrh
na kontrolu. Kontrolórka uviedla, že áno.
Starosta ukončil rozpravu.

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Barca za obdobie od
konania predchádzajúceho riadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Barca
– jednomyseľne prijaté

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2016.
– jednomyseľne prijaté
9. Zmena uznesenia k účelovej dotácii
Materiál podaný v písomnej podobe, starosta požiadal o vyjadrenie sa predsedu finančnej
komisie.
Poslanec p. Pracko navrhuje prijať zmenu uznesenia k účelovej dotácii.

Návrh na uznesenie:
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca r u š í uznesenie č. 52/07/2015
zo dňa 1.7.2015, ktorým bolo schválené použitie účelovej dotácie od mesta Košice.
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e
použitie účelovej dotácie mesta Košice v objeme 10.000,- €
-

na zakúpenie technického zariadenia a vybavenia v rámci 6. Programu – Verejné
priestranstvá a komunikácie;

-

na prístavbu technických priestorov prevádzkovej budovy v rámci 4. Programu –
Technická podpora verejných služieb;

-

projektovú dokumentáciu obnovy Zichyho kaštieľa v rámci 9. Programu – Kultúra
a kultúrne služby.

– jednomyseľne prijaté
10. Návrh 2. úpravy programového rozpočtu
Starosta požiadal o stanovisko predsedu finančnej komisie.
Poslanec p. Pracko uviedol, že na finančnej komisii a dostatočne rozoberala otázka
vyhodnotenia osláv po finančnej stránke, čerpanie fondu opráv a zaplatenie projektantov. Ako
poslanec uvádza, nedodržali sa schválené financie vyhradené na oslavy 800. rokov vo výške
5000,- €. Komisia navrhla neschváliť 2. úpravu rozpočtu a nariadila kontrolu.
Poslanec p. Čabra sa informuje ako je možné prekročenie rozpočtu.
Starosta

vysvetľuje, že predložený sumár neobsahoval financie v rámci iných kapitol

týkajúcich sa kultúrnych vystúpení a sponzorských financií. 10 000,- Eur bolo získaných

dotáciou ktorá nebola v rozpočte, 5 000,- Eur sa získalo v rámci dotácie za projekty ako
dofinancovanie tejto akcie a ďalšie príjmy budú z prenájmu reklamných priestorov. Uviedol,
že to je právo komisie prijať takéto stanovisko, v záverečnom účte budú všetky tieto veci
vydokumentované.
p. Čabra uviedol, že sponzorské príspevky určite znížili náklady ale prečo napr. firma Pro
production získala objednávku bez verejné obstarávania ako aj spoločnosť 3DConsulting,
prečo nie sú zverejňované informácie o verejnom obstarávaní. Informoval sa na základe čoho
je uzatvorená zmluva s obstarávateľom a podotkol, že rozpočet na akciu bol veľmi
prekročený.
Pani prednostka uviedla, že obstarávanie bolo riešené prostredníctvom obstarávateľky, všetky
správy zadáva osobne obstarávateľka, uviedla, že správy o verejnom obstarávaní nie sme
povinný zverejňovať na stránke MČ a po nahliadnutí na internetovú stránku MČ uviedla, že
zákazky sú zverejnené na stránke MČ.
Pán starosta uviedol, že predpokladaný rozpočet na oslavy 800. výročia v prvej fáze bol
20.000,- € s tým že sa do rozpočtu sa zadá len 5.000,- Eur a potom sa to bude riešiť
v budúcnosti. Časť akcií bolo zahrnuté v kultúre.
Ing. Čabra navrhol poveriť kontrolórku preverením činnosti obstarávateľky a informoval sa
na rôzne položky v rozpočte, súhlasí s finančnou komisiou neschváliť 2. úpravu rozpočtu.
Pán starosta uviedol, že ubezpečoval, že financie na túto akciu zabezpečí, že osobne
zabezpečil 5.000,- Eur účelovú zmenu, mimo rozpočtu 10.000,- Eur na rekonštrukciu ulíc
Hečková, Teplého, Tešedíková.
Jarmila Kunová uviedla, že si uvedomuje, že prvotne schválených 5.000,- Eur na oslavy
výročia je veľmi málo. Napriek tomu, že stála toľko peňazí pre Barčanov to bola fantastická
akcia.
Imrich Buľko uviedol, že pri prvotnom plánovaní osláv si každý musel byť vedomý toho, že
5.000,- Eur je strašne málo na akciu v takomto rozsahu.
Návrh na uznesenie:
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e použitie
účelovej dotácie mesta Košice v objeme 5.000,- € na projektovú dokumentáciu
obnovy Zichyho kaštieľa – jednomyseľne prijaté
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e 2. úpravu
rozpočtu pre rok 2015 podľa predloženého návrhu:

-

zvýšenie bežných príjmov o 2.200,- Eur

-

zvýšenie bežných výdavkov o 15.406,- Eur

-

zvýšenie kapitálových príjmov o 4.500,- Eur

-

zvníženie kapitálových výdavkov 3.406,- Eur

-

zvýšenie príjmových finančných operácií o 5.300,- Eur

-

pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný v objeme

-

príjmy: 613 926,- Eur

-

výdavky: 613 926,- Eur

-

Uznesenie nebolo prijaté

11. Doplnenie uznesenia k vecnému bremenu - Svetlá Pusta - pre VSD, a.s.
Starosta uviedol, že VSD pripravuje realizáciu stavby – Barca Svetlá Pustá – VN, TS, NN
ktorej obsahom je výstavba kioskovej trafostanice a úprava existujúceho NN vedenia. MZ
uznesením č. 42/05/2015 súhlasilo so zriadením vecného bremena v prospech VSD a.s. na
parcelách registra „E“, parcela č. 453/503 a 453/504. VSD a.s. požaduje doplniť uznesenie
o parcelu č. 452/501, ktorú nedopatrením VSD a.s. neuviedlo v pôvodnej žiadosti.
Bez rozpravy
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s ú h l a s í so zriadením vecného
bremena v prospech VSD a.s. na parcelách registra „E“ parcela č. 453/503, 453/504,
452/501 v katastrálnom území Barca zapísaných na LV 3609 za odplatu v zmysle
znaleckého posudku za účelom umiestnenia elektroenergetického zariadenia a jeho
príslušenstva – jednomyseľne prijaté
12. Vecné bremeno - Osloboditeľov - pre VSD, a.s.
Starosta uviedol, že spoločnosť JNT s.r.o. požiadala MČ o zriadenie vecného bremena
v prospech VSD a.s. na pozemku MČ parc. č. 1647/7. Požiadavka je v úseku cca 15 m.
Predmetnú parcelu má spoločnosť JNT s.r.o. prenajatú od MČ a platí za ňu nájom.
Bez rozpravy.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s ú h l a s í so zriadením vecného
bremena v prospech VSD a.s. na pozemku MČ parc. Č.1647/7 geom. plán č. 361/2015 zo

dňa 22.07.2015 Vecné bremeno je v úseku cca 15m, čo predstavuje 5,5% z celkovej trasy
vecného bremena – jednomyseľne prijaté
13. Zverenie do správy pozemok 1151/5 a jeho následný prenájom
Pán starosta uviedol, že zverenie pozemku a následný prenájom od MČ je potrebné riešiť za
účelom urýchlenia

procesu bezproblémovej kolaudácie telocviční a následného, čo

najskoršieho využívania telocvične žiakmi Základnej školy v Barci.
Ing. Daniel Antal súhlasí so zverením pozemku do správy a následným prenájmom pozemku
a navrhuje zapracovať do zmluvy aj predlženie užívania telocvične základnou školou.
Dušan Pracko uviedol, že spoločnosť YESS Sport Centrum s.r.o. má už doteraz navýšený
rozpočet o úpravu kanalizácie a výstavbu parkoviska, preto by nebolo vhodné klásť ďalšie
podmienky spoločnosti.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a, ž i a d a mesto Košice o zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli
ZŠ Abovská 36, Košice parc. č.1151/5 reg. “C“ o výmere 1614 m2 – ostatné plochy
v obstarávacej ceny 13 439,29 EurKU Barca obec Barca Košice IV, LV 2090 do správy MČ
Košice – Barca od 01.01.2016.
b. p o v e r u j e starostu k vypracovaniu doplnku k nájomnej zmluve so spoločnosťou
YESS – Sport Centrum s.r.o. v rozsahu zvereného majetku k predmetnej parcele
a doplnenia využitia telocvične pre MČ v rozsahu 2 hod. denne – jednomyseľne prijaté
14. Zmluva o spolupráci s EURO AWK
MČ má so spoločnosťou EURO AWK uzatvorenú Zmluvu o podmienkach umiestnenia
a prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb na reklamu a reklamy na mestských
pozemkoch, ktorej platnosť končí 31.12.2015. Je potrebné upraviť vzájomné vzťahy
zmluvných strán.
Ing. Čabra sa informoval akým spôsobom sa vykonáva kontrola vyúčtovania obsadenosti
reklamných tabúľ.
Pán starosta uviedol, že EURO AWK má detailne spracovaný materiál s evidenciu reklám.
Marián Kačmár sa informoval či svetelné zariadenia umiestnené po Barci sa nedajú využívať
aj pre potreby MČ napr. mapy MČ.

Pán starosta uviedol, že plánuje na budúci rok osadiť sólo tabuľu s pomenovaním ulíc.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s ú h l a s í s podmienkami zmluvy
medzi MČ Barca a EURO AWK a odporúča starostovi zmluvu podpísať – jednomyseľne
prijaté
15. Zmluva o podnájme pozemkov "Za školou" – ihrisko
Pán starosta uviedol, že po komunikácií s pani kontrolórkou a stanovisku KSK podpísal
podnájomnú zmluvu s Vladimírom Janočkom na športový areál - ihrisko na ulici Za školou.
15.12.2015 sa uskutoční stretnutie s Vladimírom Janočkom, zástupcami KSK, geodetmi vo
veci prebratia ihriska s vytýčeným zameraním.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s ú h l a s í s podmienkami
podnájomnej zmluvy medzi MČ Barca a Janočkom Vladimírom - jednomyseľne prijaté
16. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 – informácia
Pán starosta uviedol, že 14.12 je naplánované prerokovanie rozpočtu pre MČ. Po schválení
rozpočtu mestom môže MČ zabezpečovať spracovanie rozpočtu mestskej časti.
Dušan Pracko uviedol, že by bolo vhodné podporiť uskutočnenie amatérskeho futbalového
turnaja a podieľať sa na výstavbe kanalizácie na Svetlej Puste poskytnutím výpomoci strojmi
MČ.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e

n a v e d om i e

prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 – informácia – jednomyseľne prijaté
17. Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
V zmysle zmeny legislatívy je potrebné aktualizovať VZN o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov.
Poslanci sa po rozsiahlej diskusii zhodli na umiestnenie tabule na viacúčelovú budovu na
Medenej ulici, križovatka Hraničná – Barčianska a roh Timravy – Abovská

Pani kontrolórka uviedla, že po návrhu Ing. Antala bude do VZN doplnená sankcia v prípade
vylepenia plagátov mimo miesta určenia pre fyzické osoby vo výške 33,- Eur a právnickej
osobe vo výške 6 638,-Eur.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e VZN 2/2015
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách MČ
Košice – Barca s pripomienkami počas volebnej kampane - jednomyseľne prijaté

18. Návrh na úpravu hraníc – informácia
Pán starosta uviedol, že MČ JUH súhlasí s posunom južnej hranice VSS.
Bez rozpravy
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca o d p o r ú č a Mestu Košice schváliť
úpravu hraníc medzi MČ Barca a MČ Juh v zmysle grafického návrhu – jednomyseľne
prijaté.
19. Plán zasadnutí MZ na I. polrok 2016

Bez rozpravy

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e plán
zasadnutí MZ na I. polrok 2016 – jednomyseľne prijaté
20. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Daniel Antal dopytoval k neupraveným prekopávkam a navrhol aby stavebná komisia
zmapovala prekopávky MČ a následne aby bol stavebník vyzvaný na úpravu prekopávky –
pán starosta uviedol, že nie je kompetentný na riešenie neupravených prekopávok,
kompetencie má Mesto Košice – špeciálny stavebný úrad. Ďalej ponúkol participáciu
kultúrnej komisie na Barčianskom bále a navrhol zníženie ceny lístka na bál.

Pani kontrolórka uviedla, že program by bolo vhodné prispôsobiť priestorom - nájsť zlatú
strednú cestu.
Marek Rusnák navrhol aby každú prvú stredu sa poslanci stretli k riešeniu rôznych
problémov.
Marián Kačmár sa taktiež dopytoval k prekopávkam v MČ ohľadom termínu úpravy.
21. Rôzne
MZ bola prerokovaná žiadosť Daniely Braxatorisovej o zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre
realizáciu inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov v lokalite medzi ulicou Svetlá a Hraničná
– stavebná komisia odporučila aby si túto požiadavku riešili vlastníci pozemkov, žiadosť o finančný
príspevok združenia FEMAN – finančná komisia neschvaľuje a žiadosť Mesta Košice o návrhy na
verejné ocenenia – starostom boli navrhnuté archivárky Mesta Košice pani Lešová a Pallová a p.
Zoltán Béreš – Národná dialničná spoločnosť.

Zapísala: Brečková Lucia
V Košiciach – Barci, 18.12.2015

..........................................
Lucia Brečková
zapisovateľka

.........................................
František Krištof
starosta

.............................................
Ing. Ivo Čabra
overovateľ zápisnice

........................................
Marián Kačmár
overovateľ zápisnice

