MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 2. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 19.01.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice – Barca.
Z jedenástich poslancov boli na rokovaní prítomní všetci. Pracovné predsedníctvo
pracovalo v zložení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a p. Ing. František Vančo.
JUDr. Bogačevičová sa ospravedlnila. Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Mária
Bérešová. Za skrutátora bol navrhnutý a schválený p. Miloslav Maťaš,
Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Ing. Daniel Antal a p. Imrich
Buľko. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení p. Marek Rusnák a p. Jarmila
Kunová.

2. Predĺženie platnosti kontokorentného úveru
Pán starosta informoval najmä novozvolených poslancov o potrebe predĺženia
platnosti kontokorentného úveru. Ako pán starosta uviedol už v predloženom
materiály, v súvislosti s finančnou situáciou na úrovni mesta Košice, ktoré na
mimoriadnom zastupiteľstve schvaľovalo prijatie kontokorentného úveru vo výške 2,5
mil. € a s možnými výkyvmi v príjmoch zo strany mesta, resp. ostatných príjmov
a nevyhnutných úhrad, je žiaduce za účelom postupného vysporiadania a možného
finančného deficitu pokračovať vo využití kontokorentu vo výške 20 tis. € pre mestskú
časť Košice – Barca. V nadväznosti na uvedené starosta uviedol, že je žiaduce schváliť
uznesenie v zmysle návrhu – úver vo výške 20 tis. € Dexia Komunál Superlinky na
obdobie 1 roka formou debetu na bežnom účte. Týmto pán starosta otvoril k danému
bodu rozpravu.

Ako prvý sa k téme vyjadril predseda finančnej komisie pán Ing. Falat. Ako uviedol,
finančná komisia si daný materiál osvojila na svojom zasadnutí a odporučila
schválenie tohto bodu tak, ako ho navrhuje starosta Krištof.
K bodu sa vyjadril Doc. Ing. Bilý, CSc. taktiež pozitívne a podporil návrh finančnej
komisie.
Starosta František Krištof na záver dodal, že nie je problémom podať konkrétne
vysvetlenia ohľadne daného úveru a týmto ukončil rozpravu.
-

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca s c h v a ľ u j e predĺženie debetu na bežnom účte, t.j. na prijatie
Dexia Komunál Superlinky vo výške 20 000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia
banky Slovensko, a.s. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Barca zároveň
schvaľuje vystavenie zaručenú vista bianco zmenku na rad banky“. –
jednomyseľne prijaté

3. Aktualizácia PHaSR – podklady
Starosta oboznámil prítomných poslancov s potrebou vypracovania komplexného
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) v záujme trvalo udržateľného
rozvoja mestskej časti. Ako ďalej informoval, je to jeden z rozhodujúcich dokumentov
obce ako takej. V návrhu sú zároveň veci, ku ktorým by sa malo pristupovať postupne.
Na tomto hodlá momentálne taktiež pracovať.
Doc. Ing. Bilý v rámci tohto programu uviedol už starostovi známu situáciu
Myslavského potoka, navýšeniu jeho hrádze a tak zabráneniu prístupu vody do
mestskej časti Košice – Barca v prípade nepriaznivých podmienok.
Ing. Falat uviedol, že veľkým problémom sú parkoviská pri obchodných centrách, tie
spôsobujú , že sa pri veľkých zrážkach stávajú následné situácie s navýšením vodnej
hladiny, nakoľko voda nestačí byť absorbovaná. Návrh teda podporuje.
-

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca berie na vedomie informáciu o aktualizácii PHaSR“. –
jednomyseľne prijaté

4. Návrh na schválenie členov komisií – neposlancov
Pán starosta vyzval predsedov komisii, aby navrhli členov komisií - neposlancov na
ich schválenie pre jednotlivé komisie:
-

Do komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia, regionálneho
rozvoja, verejného poriadku, poľnohospodárskeho a vodného hospodárstva, p.
Imrich Buľko navrhol:

1. Ďurica Pavol
2. Krajňák Tomáš
3. Pačut Ondrej

-

Pre komisiu finančnú, správy majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu jej
predseda Ing. Falat navrhol:
1. Valent Milan
2. Vargová Renáta
3. Krajňák Albín

-

Do komisie sociálnej, zdravotnej, komisie pre kultúru, šport, klubovú činnosť
a cirkvi navrhla p. Lendacká týchto členov:
1. Sedláková Monika
2. Baloghová Jarmila
3. Kunová Margita

Poslanec Ing. Antal požiadal o slovo a navrhol vylúčenie štvrtého bodu z mimoriadneho
zasadnutia a zároveň jeho odporučenie na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ako sa
vyjadril p. Ing. Antal, zároveň odôvodnil jeho rozhodnutie článkom 5 ods.10 rokovacieho
poriadku, nepovažuje schválenie neposlancov komisií za mimoriadne dôležité rozhodnutie.
Ako pokračoval, zaujíma ho situácia mestskej časti a ak by to bolo možné, aj on by rád
doporučil vhodných kandidátov pre komisie.
Pán starosta podotkol, že hlavným boom mimoriadneho rokovania bolo schválenie
kontokorentného úveru. Bod č. 4 bol vložený najmä na žiadosť stavebnej komisie. V rámci
odmeňovania neposlancov, otázka doriešená nie je. Odmeňovanie má fakultatívnu formu.
Poslanec Doc. Ing. Bilý uviedol, že komisie zasadajú najmä pri vzniknutých mimoriadnych
situáciách, je potrebné hlavne naplnenie ich agendy a nesmú zabúdať na ich hlavnú činnosť.
Ing. Falat dodal, že komisie boli tvorené poväčšine z troch poslancov a troch neposlancov.
Každý môže samozrejme prísť na komisiu, ktorá je otvorená.
Poslankyňa Lendacká sa vyjadrila k jednorázovej sociálnej výpomoci, ktorú je potrebné
dôkladne prebrať u každého žiadateľa, preto sú potrebný do komisií aj nečlenovia.
Pán Buľko zároveň podotkol, že komisie sú poradné orgány starostu, a je v poriadku, ak sú
v nej aj neposlanci. Je lepšie, ak ja členom aj niekto z radu občanov.

Pán starosta poopravil Ing. Falata, že komisie nie sú verejné a prístupné nečlenom a návrh na
členov komisií podávajú predsedovia.
Poslanec Ing. Antal k svojmu návrhu dodal, že jeho zámer nespočíva v nepribratí neposlancov
do radov komisií, ale rád by aj on niekoho oslovil, kto by mohol byť mestskej časti
nápomocný. Nie je proti schváleniu tohto bodu, len proti jeho vylúčeniu z mimoriadneho
rokovania a jeho preložení na riadne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca.
Starosta týmto dal návrh na hlasovanie o procedurálnom návrhu o presunutí bodu č. 4 na
riadne zastupiteľstvo MČ Košice – Barca.
Záver hlasovania – návrh neprešiel, nakoľko 5 poslancov hlasovalo za návrh, 5 poslancov
proti návrhu a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.
-

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca schvaľuje členov komisií neposlancov, nasledovne:
o

Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia, regionálneho
rozvoja,
verejného
poriadku, poľnohospodárskeho
a vodného
hospodárstva – členovia:
1. Ďurica Pavol
2. Krajňák Tomáš
3. Pačut Ondrej

o

Komisia finančná, správy majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu
– členovia:
1. Krajňák Albín
2. Valent Milan
3. Vargová Renáta

o

Komisia sociálna a zdravotná. Komisia pre kultúru, šport, klubovú
činnosť a cirkvi – členovia:
1. Baloghová Jarmila
2. Kunová Margita
3. Sedláková Monika“

5. Záver
Na záver Ing. Falat informoval zúčastnených o prehodnotení ponuky p. Gaľašovej
(ponuka fitness strojov) na finančnej komisi. Ako uviedol, vzhľadom na finančnú
situáciu a priestory mestskej časti, komisia nesúhlasila s prijatím danej ponuky.
Pán starosta vzal túto informáciu na vedomie.
Poslanec Buľko dodal, že v našej mestskej časti je viacero možností na využívanie
fitness zariadení, a mestská časť zároveň nedisponuje žiadnym pracovníkom
spôsobilým na vykonávanie a dozor nad týmito prístrojmi.
V rámci ďalšieho návrhu, p. MUDr. Buľková navrhla potrebu zriadenia výťahu
v základnej škole pre potreby kuchyne. Starosta podotkol, že návrh spomenie na
najbližšom stretnutí rokovania o budúcom vývoji telocvične základnej školy.
Poslanec p. Pracko sa zaujímal o riešenie parkoviska na ulici Mladých
poľnohospodárov. Pán starosta k tomu vyjadril jasné stanovisko s tým, že rokovanie
prebehlo medzi p. Matíkom (majiteľom fitness centra) a p. Biskupom o uzavretí
zmluvy o zlúčení parkoviska. Nakoľko daný pozemok je súkromným majetkom, nie je
možné osadenie dopravného značenia. Ohľadne zimného odhrnutia snehu pán starosta
dodal, že parkovisko bolo počas sviatkov odhŕňané.
Poslankyňa Kunová uviedla do problematiky situáciu na ulici Za školou na základe
pripomienok p. Šubovej. Pán starosta je oboznámený s danou situáciou, dodal, že
veterinárna škola riešila vodovodnú prípojku a táto komunikácia je vo vlastníctve
liečebno – výchovného sanatória, tak ako je to aj s komunikáciou na Námestí mladých
poľnohospodárov. Pokúsime sa aspoň časť komunikácie získať do majetku mestskej
časti, dokončil pán starosta.
Na záver pán starosta František Krištof uzavrel rokovanie miestneho zastupiteľstva,
poďakoval prítomným za účasť a pozval poslancov na riadne rokovanie miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca, ktoré sa uskutoční dňa 30.3.3011.
V Košiciach 20.01.2011
Zapísala: Mgr. Mária Bérešová
František Krištof
starosta mestskej časti
Košice – Barca

Ing. Daniel Antal

Imrich Buľko

overovateľ

overovateľ

