MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 12. 09. 2012
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.
Na rokovaní boli prítomní všetci poslanci miestneho zastupiteľstva.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a JUDr.
Agnesa Bogačevičová.
Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Mária Kmecová.
Za skrutátora bola navrhnutá a schválená p. Lendacká Iveta.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Kačmár Marián a p. Kunová Jarmila.
Stála návrhová komisia pracovala v zloţení Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta, František Krištof, informoval o predloţenom programe rokovania a vyzval
poslancov na jeho schválenie a prípadné doplnenie.
Poslanec M. Maťaš navrhol doplnenie bodu 5a) – zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo
veci rokovania o odkúpení pozemkov pod nájomnými bytmi v MČ Košice – Barca. Návrh bol
prijatý jednomyseľne všetkými prítomnými poslancami.
Následne bol jednomyseľne schválený aj celý program rokovania.
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2. Dopyty a návrhy občanov
Prítomný na MZ bol p. Ing. Juhás z Borodáčovej ulice.
Na samotnom začiatku Ing. Juhás ţiadal, aby mal moţnosť vystúpenia dlhšieho ako päť
minút. Vo svojom vystúpení vyslovil poţiadavku zmeny rozpočtu, konkr. presunu finančných
prostriedkov zo sekcie šport a navrhuje investovať financie na úpravu ciest a komunikácií.
Navrhuje, aby bol futbalový oddiel financovaný prostredníctvom sponzorov. Ďalej sa vyjadril
k Návrhu pravidiel pre realizáciu infraštruktúry, ktorý je súčasťou bodu č. 17. Ţiada o také
zmeny, ktoré by umoţnili participovať občanom na budovaní komunikácií, ktoré patria pod
ich súkromný majetok. Ing. Juhás vyslovil taktieţ nespokojnosť s komunikáciami, ktoré sú
podľa jeho názoru nerekonštruované a mestská časť zameriava svoju pozornosť len na nové
časti Barce. Konkrétnu opravu výtlku upresnil na Borodáčovej ulici. Starosta následne
prisľúbil preverenie situácie.
K návrhu zmeny rozpočtu vyzval starosta na vyjadrenie sa prítomných poslancov.
Poslanec, Ing. Falat sa vyjadril k návrhu pravidiel pre realizáciu infraštruktúry. Ako uviedol,
vzišlo to z návrhu finančnej komisie a bolo to schválené s úmyslom, aby aj vlastníci
hospodárskych pozemkov, ktorí z nich chcú mať stavebné pozemky, prispeli k zmenám, resp.
do budovania infraštruktúry.
Starosta poznamenal, ţe je potrebné brať v úvahu, ţe spôsob financovania mestskej časti je
odlišný od financovania vidieka.
Občan, Ing. Juhás vyslovil poslednú poţiadavku, ktorá spočívala vo vybudovaní parkoviska
pri rímskokatolíckom kostole.
Starosta sa k danému návrhu vyjadril s tým, ţe v danej oblasti sú uţ pripravované rôzne
riešenia.
Nakoľko nebol prítomný ţiaden iný občan, pristúpilo sa k poţiadavke p. Faba, ktorá bola
predloţená v písomnej podobe.
a) Požiadavky k problematike „Podnikateľská“
Starosta F. Krištof otvoril v rámci daného bodu rozpravu.
Poslanec D. Pracko navrhuje v smere Podnikateľská – Košice namontovanie stacionárnych
radarov. Starosta na to reagoval s tým, ţe v roku 2012 uţ nie, moţno budúci rok.
JUDr. Bogačevičová poloţila otázku starostovi, či betonárka bola povolená, alebo bola
postavená na čierno. Starosta skonštatoval, ţe mestská časť Barca nie je v tomto smere
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účastníkom konania. Avšak, ako dodal, zúčastnil sa stretnutia s kompetentnými osobami vo
veci nájdenia riešenia pre spokojnosť obyvateľov bývajúcich v danej oblasti.
3. Kontrola uznesení
V danom bode neboli prednesené ţiadne pripomienky.
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 z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice– Barca
konaného dňa 13.06.2012.“ – jednomyseľne prijaté
4. Oprava uznesení
V danom bode neboli prednesené ţiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca r u š í uznesenie č. 106/06/2012 a
o d p o r ú č a žiadosť o zmenu územného plánu na parcelách č.1304/2, č.1304/29, č.1304/30
a č. 1304/31 v KÚ Barca na zapracovanie do územného plánu zóny Barca útvaru hlavného
architekta mesta Košice na náklady žiadateľov.“ – jednomyseľne prijaté
5. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Starosta vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby informovali prítomných o svojej činnosti
od posledného zasadnutia.
Predseda stavebnej komisie, I. Buľko uviedol, ţe stavebná komisia sa zišla 3x. Na
zasadnutiach boli vydávané rôzne stanoviská na povolenia stavieb, riešili sa ţiadosti a pod.
Ako predseda komisie informoval, 3. septembra sa starosta F. Krištof zúčastnil konania
ohľadne stavby päť podlaţnej budovy, v ktorej má byť situovaných 7 bytových jednotiek
a rehabilitačné centrum. Stavba je plánovaná na Borodáčovej ulici, ako uviedol. Nakoľko
stavebník podal ţiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, v ktorej ţiadal o povolenie na
rozšírenie stavby o 2 poschodia, s počtom 35 bytových jednotiek a rozšíreným parkovaním,
paradoxom bolo, ţe v súčasnosti sú na danej stavbe osadené iba roxory. Z tohto dôvodu bolo
uskutočnené konanie, nakoľko stavebná komisia so ţiadosťou nesúhlasila, súhlas bol daný len
na pôvodný projekt. Na to však starosta reagoval, ţe bolo zaslané rozhodnutie z Mesta
Košice, ktoré povoľuje ţiadosť o zmenu stavby.
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Predsedkyňa sociálno - kultúrnej komisie, I. Lendacká uviedla, ţe komisia sa stretla 1x, boli
schvaľované jednorazové sociálne výpomoci a narodilo sa cca 5 detí.
Predseda finančnej komisie, poslanec M. Maťaš oboznámil prítomných, ţe finančná komisia
sa stretla 2x. Na oboch stretnutiach bol preberaný návrh rozpočtu, v rámci ktorého nie sú
ţiadne námietky. Komisia sa zaoberala aj bodom č. 9 (Pouţitie rezervného fondu), na ktorý
bude nadväzovať aj bod 5a), dokončil poslanec M. Maťaš.
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 rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca.“ –
jednomyseľne prijaté
5a) Zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci rokovania o odkúpení pozemkov pod
nájomnými bytmi v MČ Košice – Barca
Poslanec M. Maťaš, ako predseda finančnej komisie skonštatoval, ţe je potrebné uskutočniť
zmeny v rozpočte v sekciách kultúra, šport a zdravotné stredisko, aby sa našli financie na
odkúpenie pozemkov pod nájomnými bytmi. Prípadne, ako alternatívu odporúča komisia
predať majetok, ktorý nám neprináša ţiaden zisk. Konkrétne ide o futbalové ihrisko, budovu
kultúrneho domu a zdravotného strediska.
Starosta poznamenal, ţe voľné prostriedky na kúpu pozemkov nie sú. Uţ pred 4 – rokmi bolo
v úmysle vzatie úveru, avšak Rímska stolica odpredaj nepovolila. V tomto roku sa
uskutočnilo stretnutie s mníškami a suma odkúpenia bola stanovená na cca 110 000€, dodal
starosta. Čo sa týka predaja nepotrebného majetku starosta uviedol, ţe či uţ zdravotné
stredisko alebo kultúra slúţi obyvateľom. Čo sa týka FK, je to vec dlhodobejšieho charakteru.
Starosta zároveň dodal, ţe doposiaľ je stále splácanie nájmu výhodnejšie ako splácanie úveru.
JUDr. Bogačevičová taktieţ skonštatovala, ţe vec odkúpenia pozemkov Uršulínok sa rieši
v kaţdom volebnom období, avšak nikdy na odkúpenie týchto pozemkov nebol dostatok
financií.
Ing. Falat navrhuje uváţiť, či je vhodné vráţať financie do starých budov a nevybudovať
radšej reprezentačné centrum v Zichyho kaštieli. Navrhuje predaj zdravotného strediska,
kultúrneho domu i futbalového ihriska na získanie finančných prostriedkov a ich prípadný
presun do budov, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.
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Ing. Antal podporuje zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva a riešiť daný bod na tomto
mimoriadnom zasadnutí komplexne.
Poslanec Pracko uvádza, ţe je potrebné spolupracovať s obyvateľmi, Ing. Falat navrhuje
zvolanie verejného zhromaţdenia.
Mimoriadne zastupiteľstvo navrhujú prítomní poslanci zvolať na 15.11.2012.
5a)
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca ž i a d a starostu o zvolanie
mimoriadneho zastupitelstva za účelom prehodnotenia riešenia predčasného odkúpenia
pozemkov pod nájomnými bytmi. Termín zvolania: do 15.11.2012.“ – jednomyseľne prijaté
Na procedurálny návrh p. Pracka bol zaradený do rokovania:
Bod 5b) Viacúčelový objekt Košice – Barca na nároží Borodáčovej a Gavlovičovej ulici
121/09/2012
V rámci tohoto bodu bolo prijaté uznesenie.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca v y s l o v u j e n e s p o k o j n o s ť
so závermi štátneho stavebného dohľadu vykonaného na stavbe - Viacúčelový objekt KošiceBarca na nároží Borodáčovej a Gavlovičovej ulice v Košiciach“ – jednomyseľne prijaté
6. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Materiál bol predloţený v písomnej podobe.
Doc. Bilý sa zaujímal o stretnutie vo veci riešenia Via Lux, nakoľko boli domovy dôchodcov
premenované na DDS.
Starosta uviedol, ţe situácia sa riešila najmä z dôvodu neporiadku kvôli neprispôsobivým
občanom z DDS, ktorí narušujú poriadok v MČ a obťaţujú deti v škôlke.
Ďalšie pripomienky a podnety neboli prednesené.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu
starostu o činnosti od posledného MZ.“ – jednomyseľne prijaté
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7. Správa hlavného kontrolóra
JUDr. Bogačevičová podala správu v písomnej podobe, vyslovila, ţe kontrola pokladne
dopadla veľmi dobre, ďalej uviedla, ţe riešila vysporiadanie ulice Radlinského na základe
čoho uskutočnila viacero stretnutí na katastri. Písomná správa bude podaná na zastupiteľstve
v decembri, dokončila JUDr. Bogačevičová.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e správu
hlavného kontrolóra.“ – jednomyseľne prijaté
8. Monitorovacia správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2012
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe nie je potrebné predloţiť stanovisko k monitorovacej správe,
stanovisko bude zaujaté k rozpočtu.
Súhlasí s uskutočnenými presunmi výdavkov. Odporúča schváliť I. úpravu.
Predseda finančnej komisie uviedol, ţe komisia nemá námietky.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e monitorovaciu správu
k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2012.“ – jednomyseľne prijaté
9. Použitie rezervného fondu
Starosta uviedol, ţe v nadväznosti na schválenie odvodu 10% prebytku hospodárenia
do rezervného fondu pri schvaľovaní záverečného účtu, sa navrhuje pouţitie prevedenej sumy
na krytie časti kapitálového záväzku – splátku kúpnej ceny pozemku pod 30 – nájomnými
bytmi. S takýmto pouţitím rezervného fondu počíta aj navrhovaná úprava programového
rozpočtu.
Na prednesený návrh nemali prítomní ţiadne námietky.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e použitie rezervného
fondu vo výške 1760,- € na úhradu investičného záväzku – pozemok pod nájomnými bytmi.“ –
jednomyseľne prijaté
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10. Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2012
Nakoľko hlavná kontrolórka, JUDr. Bogačevičová aj finančná komisia uţ stanovisko zaujala
v predošlých rozpravách, navrhli prítomní poslanci prijať návrh na schválenie I. úpravy
rozpočtu na rok 2012.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo časti Košice – Barca, s c h v a ľ u j e I. úpravu rozpočtu na rok 2012
podľa predloženého návrhu.“ – jednomyseľne prijaté
11. Smernica pre vedenie účtovníctva – aktualizácia
Starosta F. Krištof k danému bodu skonštatoval, ţe ide o odbornú zloţku metodiky, preto
v súvislosti so zákonom o účtovníctve, úpravami v oblasti daňovej správy a poţiadaviek
audítorov, je potrebné, aby základ – smernica pre vedenie účtovníctva bola oficiálne
schválená miestnym zastupiteľstvom.
Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e aktualizáciu Smernice
pre vedenie účtovníctva podľa predloženého návrhu.“ – jednomyseľne prijaté
12. Informácia o výstavách
Materiál je podaný v písomnej podobe na základe predloţených oznámení o plánovaných
výstavách. Ako uviedol starosta F. Krištof, ide o výstavu drobného zvieratstva, ktorá sa má
uskutočniť v dňoch 20. – 21. 10. 2012 na ul. Pri Pošte a o výstavu psov v roku 2013
v Barčianskom parku. Odsúhlasenie výstavy psov v parku je potrebné, nakoľko je park
chránený.
Prítomní poslanci prejavili súhlas a podporu pri uskutočňovaní výstav.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo časti Košice – Barca, b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o organizovaní výstav.“ – jednomyseľne prijaté
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13. Návrhy pomenovania ulice pri letisku
V nadväznosti na ţiadosť pomenovania novej ulice pri hale spoločnosti Immorent, je potrebné
prehodnotiť situáciu pomenovaní ulíc v lokalite priemyselného parku, ako uviedol starosta F.
Krištof. Návrh názvu ulice je potrebné predloţiť v dvoch alternatívach so zdôvodnením do
názvoslovnej komisie mesta Košice, dodal starosta a vyzval prítomných na predloţenie
návrhov.
Jednotliví poslanci predloţili viacero návrhov, ako napr. ul. Bielych Albatrosov, ul. Ivana
Bella, ul. Andreja Kvasa, ul. Bratov Wrigthovcov, ul. Deáka, ul. Hangárová a ul. Bahýľová.
Nakoniec sa zhodli na predloţení dvoch alternatív, a to ul. Bahýľova, v prvom rade a ul.
Hangárová, v druhom rade.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo časti Košice – Barca o d p o r ú č a prideliť názov ulice:
1. Bahýľová
2. Hangárová“ – jednomyseľne prijaté
14. Informácia o riešení skládky Čapaš
Informáciu o riešení skládky Čapaš otvoril starosta F. Krištof, ktorý poznamenal, ţe
v nadväznosti na ustanovenia Zákona o odpadoch, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti Košice – Barca a závery z jednotlivých konaní Obvodného úradu ţivotného
prostredia za účasti mesta Košice – z dôvodu anonymných i priamych sťaţností, ako aj
podania trestného oznámenia, bolo začaté postupné odstraňovanie skládky Čapaš v 30. týţdni.
Okrem uvedenej skládky informoval starosta prítomných aj o novom odpade, ktorý neznáma
osoba vysypala v novej časti Barce. Starosta spomenul aj súčasný predaj drvičky odpadu,
ktorá nenapĺňa účel vyuţitia a predajom sa získajú určité finančné prostriedky.
Poslanec D. Pracko oboznámil prítomných, ţe za druţstvom je vysypaný hnoj na súkromnom
pozemku. Starosta uviedol, ţe je o tom oboznámený a táto situácia je v štádiu riešenia.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo časti Košice – Barca, b e r i e n a v e d o m i e informáciu o riešení
skládky Čapaš.“ – jednomyseľne prijaté
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15. Zámery v riešení cyklotrás pre mestskú časť
Starosta predloţil zámery v riešení cyklotrás v písomnej podobe, na základe ktorých, po
rokovaní so starostkou Šebastoviec, má dôjsť k realizácii cyklochodníka vedúceho od
spoločnosti Lynx, cez Barcu – Čapaš – Šebastovce s moţnosťou napojenia na cyklochodníky
Valalík aţ po maďarské hranice. Ako starosta uviedol, podporu prejavili aj zástupcovia
spoločnosti U. S. Steel Košice, Eurovia – cesty aj samotný primátor mesta Košice.
Starosta F. Krištof spomenul, ţe sa taktieţ plánuje cyklistický chodník na letisku v Barci.
Doc. Bilý skonštatoval, ţe na riešenie tohto návrhu poskytne taktieţ kontakty na kompetentné
osoby.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo časti Košice – Barca, b e r i e n a v e d o m i e informáciu
o zámeroch v riešení cyklotrás cez mestskú časť.“ – jednomyseľne prijaté
16. Informácia o riešení požiadaviek MŠ a ZŠ
Starosta informoval prítomných o stavoch materskej a základnej školy. Ako uviedol,
v materskej škôlke prebieha výstavba ďalšej triedy so sociálnym zariadením, ktorá má
umoţniť rozšírenie kapacity škôlky. Prestavba by mala byť ukončená do konca októbra 2012.
Projektová dokumentácia na prepojenie tunela MŠ – jedáleň je objednaná, dodal starosta.
Ohľadne základnej školy, prebieha spracovanie dokumentácie na búranie telocvične, výber
realizátora a hľadanie finančných prostriedkov na realizáciu búrania, skonštatoval starosta.
Ako doplnil, prebehlo aj rokovanie s firmou, ktorá upraví exteriér ihriska pri základnej škole.
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 riešení požiadaviek na MŠ a ZŠ.“ – jednomyseľne prijaté
17. Návrh pravidiel pre realizáciu infraštruktúry
Daný bod predkladá zástupca starostu Imrich Buľko. Úvodné slovo mal starosta F. Krištof,
ktorý oboznámil prítomných, ţe materiál „Zásady stanovujúce podmienky výstavby
miestnych komunikácií a inţinierskych sietí k IBV v mestskej časti Košice – Barca“ je
potrebné doplniť o pripomienky a návrhy a schváliť ho aţ na ďalšom rokovaní MZ.
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Ing. Falat ţiada, aby sa na danom návrhu vzájomne participovalo aj s občanmi mestskej časti.
Doc. Bilý súhlasí, aby materiál nebol len na internú potrebu, ale aby s ním boli oboznámení aj
občania.
Zástupca starostu I. Buľko skonštatoval, ţe daný návrh je urobený ako kvázi „kostra“ pre
realizáciu infraštruktúry vyţadujúci doplnenie. Preto sa po vzájomnej rozprave prítomní
poslanci dohodli, ţe na plánovanom mimoriadnom zasadnutí, kaţdý z poslancov predloţí
pripomienky, návrhy a podnety, ktoré sa následne vzájomne zapracujú do pravidiel na
realizáciu infraštruktúry.
Na záver starosta F. Krištof dodal, ţe kým sa nezmení súčasná daňová situácia v meste Košice
a Mestská časť Košice – Barca nedostane ţiadne financie z daní, nebude moţné daný projekt
realizovať.
Návrh na uznesenie
„Miestne zastupiteľstvo časti Košice – Barca, b e r i e n a v e d o m i e návrh pravidiel pre
realizáciu infraštruktúry vo forme smernice a žiada poslancov o písomné pripomienky
k návrhu. Termín: do 30. 10. 2012“ – jednomyseľne prijaté
18. Interpelácie poslancov a dopyty
V rámci daného bodu prednieslo interpelácie na starostu niekoľko poslancov.
Poslanec Kačmár sa zaujímal o to, prečo nemôţu byť v našej mestskej časti kontajnery na
šatstvo a obuv. Zároveň sa aj opýtal na plánovaný kamerový systém, ktorý má byť
inštalovaný v mestskej časti.
Starosta odpovedal, ţe čo sa týka kontajnerov, tak to nie je povolené od Mesta Košice,
nakoľko by išlo o porušovanie VZN. Vo veci kamerového systému uviedol, ţe bola podaná
ţiadosť o jeho osadenie.
Poslanec, Ing. Antal interpeloval na starostu poţiadavky obyvateľov Cirbusovej ulice, ktorí
majú problém s kanalizáciou a uvádzajú, ţe cesta je v správe MČ Košice – Barca. Ţiadal
vysvetlenie.
K danej poţiadavke starosta zaujal jednoznačné stanovisko, ţe väčšia časť uvedenej
komunikácie je v správe vlastníkov a nie v správe MČ, je to uţ dlhodobý súkromný problém,
nakoľko v danej oblasti bola kanalizácia napojená na hlavnú cestu načierno predošlými
vlastníkmi.
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Poslanec Pracko navrhuje, aby sa JUDr. Bogačevičová zaujímala aj o vysporiadanie
komunikácie na Cirbusovej ulici.
Ing. Antal ţiada riešenie komunikácie v spolupráci s katastrom. Starosta uviedol, ţe odpoveď
podá poslancovi v písomnej podobe. Ing. Antal zároveň navrhuje, aby Rada pri MZ zasadala
pravidelne, a to 1x mesačne.
Ing. Antal sa ešte zaujímal o časť - roh Svetlá – Poničanova, kde bola vydlaţdená trávnatá
plocha. Starosta uviedol, ţe bola riadne podaná ţiadosť na rozšírenie parkovacích plôch a bol
daný aj súhlas.
Poslanec Maťaš sa zaujímal o rómsku osadu, ktorá začala vznikať pri Myslavskom potoku.
Starosta odpovedal, ţe situácia bola oznámená uţ aj polícii.
MUDr. Buľková pripomenula riešenie nákladného výťah v základnej škole. Starosta oznámil,
ţe uskutočnil stretnutie s riaditeľom a dospeli k určitým technickým návrhom.
Poslankyňa Kunová len podotkla, ţe aj napriek tomu, ţe na Barčianskej ulici bola v jednom
smere osadená značka „Zákaz zastavenia“, začali parkovať autá na druhej strane, čo znova
znemoţňuje plynulý prechod.
Doc. Bilý pripomenul ţiadosť o osadenie rozhlasu v časti Pri Salaši. Taktieţ poţiadal
o stretnutie so zástupcom starostu, I. Buľkom vo veci riešenia zápachu pri Myslavskom
potoku.
Ing. Falat poznamenal, ţe v mestskej časti začína vznikať veľa susedských sporov. Taktieţ
apeluje na starostlivosť o ostrovček pri Myslavskom potoku – pod mostom.
Starosta ešte oboznámil prítomných so ţiadosťou ktorá bola doručená na mestskú časť,
týkajúca sa vybudovania chodníka Abovská – smer Teplého. Taktieţ oboznámil prítomných,
ţe sa stretol s poţiadavkou zriadenia Rady starších, kde by mali byť vybraní určití aktívni
obyvatelia mestskej časti.
Viac interpelácií na starostu a zástupcu starostu vyslovených nebolo.
19. Rôzne
V rámci bodu rôzne poslanci v krátkosti diskutovali o jednotlivých interpeláciách z bodu č.
18.
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20. Záver
Na záver poďakoval starosta František Krištof prítomným poslancom za účasť na rokovaní
a za vyslovená názory, podnety a návrhy.
Ukončil tak 10. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.

V Košiciach – Barci, 12.09.2012

Zapísala:
--------------------------------Mgr. Kmecová Mária

Overovatelia:
---------------------------------

---------------------------------

Kačmár Marián

Kunová Jarmila

Starosta:
--------------------------------František Krištof
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