MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 13. 06. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice – Barca.
Z jedenástich poslancov boli na začiatku rokovania prítomní desiati poslanci, nakoľko poslankyňa Lendacká sa
ospravedlnila s hodinovým meškaním.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a JUDr. Agnesa
Bogačevičová.
Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Mária Kmecová.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený p. Marián Kačmár.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Imrich Buľko a p. Miloslav Maťaš.
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.
K doplneniu programu sa vyjadril len poslanec M. Maťaš, ktorý navrhol rozčlenenie bodu č. 18 (Ţiadosti
o dotácie) na bod a) a bod b), t.j. návrh na samostatné hlasovanie pri schvaľovaní dotácií.
Starosta vyzval na schválenie predloţeného programu. Program bol schválený jednomyseľne.
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2. Dopyty a návrhy občanov
Na zasadnutí nevystúpil nikto z občanov.
3. Kontrola uznesení
V rámci uvedeného bodu neboli predloţené ţiadne návrhy, námietky ani 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 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 14.03.2012.“
– jednomyseľne prijaté
4. Oprava uznesení
Starosta, František Krištof objasnil prítomným potrebu korektúry jednotlivých uznesení nakoľko si to vyţaduje
dikcia zákona č. 369/1990 Zb. z. Konkrétne ide o nasledovné uznesenia:
- uznesenie č. 88/03/2012 – doplnenie uznesenia o pojem „s osobitným zreteľom“, pre potreby
Východoslovenských vodární;
- uznesenie č. 90/03/2012 – zmena slovného spojenia „volí radu“ na „zriaďuje radu“;
- uznesenie č. 89/03/2012 – so skutočnosťou zmeny priezviska je potrebné zmeniť meno, a to z „Mgr.
Bérešová“ na „Mgr. Kmecová“.
Miestna kontrolórka navrhla znenie textu uznesenia č. 90/03/2012, ktoré si osvojil aj Ing. Falat.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca, s c h v a ľ u j e opravu uznesenia č. 90/03/2012
a slovné spojenie „volí radu“ mení na „zriaďuje radu“, a dopĺňa uznesenie č. 88/03/2012, medzi slovné
spojenie schvaľuje predaj pozemku vložiť „s osobitným zreteľom.“ – jednomyseľne prijaté
5. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti predsedovia komisií
Bod otvoril starosta a vyzval členov jednotlivých komisií, aby predniesli svoje stanoviská.
Predseda stavebnej komisie, I. Buľko uviedol, ţe od posledného zasadnutia sa komisia zišla 3x, riešené boli
beţné stavebné povolenia, úpravy a pod. Miestnemu zastupiteľstva je predloţená poţiadavka postavenia
stoţiara spoločnosti Orange, čo bolo stavebnou komisiou zamietnuté, v druhom prípade sa komisia vyjadrovala
k zámene parciel čo je tvorí súčasť bodu č. 15 a k rekonštrukcii chladiarenského boxu na cintoríne, čo je súčasť
bodu č. 20.
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Zástupca p. Buľko oboznámil prítomných aj so zasadnutím bytovej komisie, na ktorej boli vybraní traja
ţiadatelia, avšak nakoľko sa zistilo ţe niektorí zo ţiadateľov sú vlastníkmi bytov, musia byť ţiadosti
prehodnotené.
Po predloţenom stanovisku sa starosta F. Krištof ospravedlnil na krátku chvíľu a vedením MZ poveril zástupcu,
Imricha Buľka.
Zástupca starostu vyzval ďalších predsedov komisií k vyjadreniu.
Nakoľko predsedníčka sociálnej a kultúrnej komisie nebola v danom čase prítomná, stanovisko predniesla
členka uvedenej komisie, MUDr. Beáta Buľková. Poslankyňa dala do pozornosti 10 prerokovaných ţiadostí
o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci. Kaţdá predloţená výpomoc bola ţiadateľovi schválená
a celkovo to predstavovalo peňaţný výdavok vo výške 300,-€. Naďalej sa pokračuje v návštevách
novorodencov, ktorých od začiatku roka pribudlo celkom trinásť, prebiehali aj konzultácie o konaných akciách
Deň matiek a Deň Detí, dokončila MUDr. Buľková.
Predseda finančnej komisie, Miloslav Maťaš sa vyjadril k jednotlivým bodom uvedeným v programe
zasadnutia, ktoré boli riešené na zasadnutí komisie a predloţil návrhy na ich schválenie:
1. Vyjadrenie k zámene parciel (bod č. 15) – komisia odporučila odpredaj, nie výmenu parciel;
2. Schválenie dotácií (bod č. 18) – pre klub vzpieračov navrhuje zamietnutie dotácie a pre detský tábor
vedený rímskokatolíckym farským úradom odporúča dotáciu schváliť;
3. Cvičné ihrisko – poţiadavka na finančné vysporiadanie (bod č. 19) – odporúčajú riešiť vec vo vzťahu
právnik - FK, nakoľko ţiadna zmluva uzatvorená nebola a mestská časť dané ihrisko nevyuţíva;
4. Rekonštrukcia chladiarenského boxu (bod č. 20) – komisia odporúča schváliť;
5. Prenájom pozemku Orange (bod č. 21) – komisia nesúhlasí s prenájmom pozemku pre Orange;
6. Prerokovanie platových náleţitostí (bod č. 10) – finančná komisia odporúča ponechanie súčasných
platových podmienok;
7. Záverečný účet (bod č. 8) – komisia odporúčajú schváliť záverečný účet bez výhrad.
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Ing. Daniel Antal uviedol, ţe komisia sa stretla 1x vo veci
odovzdávania daňových priznaní. Poslanec Ing. Antal prečítal výslednú správu zo stretnutia komisie, kde
uviedol, ţe komisia prevzala oznámenia od súčasných a bývalých verejných funkcionárov a skonštatoval, ţe
všetci funkcionári odovzdali príslušné oznámenia v zákone stanovenej lehote.
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 rokovaní
komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca.“ – jednomyseľne prijaté
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6. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ starosta
Nakoľko starosta F. Krištof nebol prítomný v danom bode a materiál bol predloţený v písomnej podobe,
odsúhlasili prítomní poslanci prejsť k ďalšiemu bodu a svoje prípadné otázky sa rozhodli predloţiť v rámci
bodu č. 23 – Rôzne.
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
7. Správa hlavného kontrolóra hlavný kontrolór
JUDr. Bogačevičová predloţila materiál v písomnej podobe, v ktorom predloţila správu o kontrolnej činnosti za
obdobie marec – máj 2012 , výsledky uloţených povinností poslancami miestneho zastupiteľstva, konkr.
zistenia z uznesenia č. 82/03/2012 a z uznesenia č. 86/03/2012 a predloţila návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2012.
V rámci správy kontrolórky JUDr. Bogačevičová predloţila splnenie plánu, a to vypracovanie stanoviska
k záverečnému účtu, preverenie majetkovoprávneho vysporiadania komunikácie Radlinského ul., preverenie
skutočnosti ohľadne registrácie FK Košice – Barca a zmluvných vzťahov a kontrolu vedenia pokladne.
Prítomným poslancom následne objasnila zistené skutočnosti:
K uzneseniu č. 82/03/2012 skonštatovala, ţe ako kontrolór nie je oprávnená kontrolovať spôsob registrácie FK
Barca, ale len jeho zmluvné vzťahy s MČ Košice – Barca. V procese riešenia uskutočnila stretnutia
s prezidentom FK p. Imrichom Baloghom, ktorý poskytol všetky doklady o registrácií FK spoločne
s uzatvorenou nájomnou zmluvou s MČ Barca.
K uzneseniu č. 86/03/2012 miestna kontrolórka uviedla, ţe majetkovoprávne vzťahy nie je moţné vyriešiť
v priebehu jedného mesiaca, je to zdĺhavá záleţitosť, preto aj vysporiadanie ul. Radlinského je dlhodobým
procesom riešenia. Vysporiadanie začal realizovať ešte Obvodný úrad Košice IV. v roku 1990, ako dokončila
JUDr. Bogačevičová.
Ing. Falat, sa zaujímal o daň z prímu v prípade prevodu nehnuteľnosti, čo vyplýva z predloţeného uznesenia.
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe v súčasnosti táto daň uţ neexistuje, t.j. nehnuteľnosť môţe byť predaná bez
toho, aby sa muselo urobiť daňové priznanie. Ing. Falat navrhuje osvojiť si predloţené uznesenie.
Starosta, F. Krištof vyzval na vyjadrenie sa prítomného prezidenta Futbalového klubu, Imricha Balogha.
Zároveň navrhol spojenie s riešeného bodu so spojením bodu č. 19 – Cvičné ihrisko – poţiadavka na finančné
vysporiadanie, nakoľko je prítomný prezident FK.
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Hlasovanie za návrh presunu obsahu bodu č. 19 do bodu č. 7 – jednomysleľne prijaté
Ing. Daniel Antal, sa zaujímal o finančnú zaťaţenosť mestskej časti vo veci FK, a taktieţ o fungovanie
nájomnej zmluvy bufetu nachádzajúcom sa na ihrisku FK. Ţiada o stanovisko miestnu kontrolórku.
Starosta uviedol, ţe futbalovému klubu prepláca MČ energie a energie bufetu sú spätne preplácané p. Baloghom
mestskej časti.
Skôr ako svoje stanovisko zaujala miestna kontrolórka, vyjadril sa k danému bodu samotný prezident FK,
Imrich Balogh. P. Balogh uviedol, ţe FK je občianske zdruţenie, ktoré nemôţe podnikať. Vedením bufetu sa
uskutočňuje podnikanie, a preto sa to uskutočňuje spoločne s MČ. Všetko čo sa získava v bufete sa vyuţíva na
udrţiavanie FK, ako uviedol p. Balogh. Ročný rozpočet je cez 60 tis. € a tieto peniaze je potrebné zohnať, preto
bola podávaná kaţdoročne ţiadosť na MČ o dotáciu. P. Balogh navrhuje preto uzatvorenie zmluvy na 20 rokov
s mestskou časťou. Všetky peniaze pouţité FK sú vţdy zdokladované na MČ.
Ing. Antal opätovne zopakoval svoju poţiadavku, ktorá sa týkala finančného zaťaţenie mestskej časti
futbalovým klubom.
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe existuje zmluva od r. 2007 v tom zmysle, ţe mestská časť platí faktúry za FK
a následne FK dáva pre MČ určitú zálohu. V rozpočte je zároveň uvedené, ţe MČ poskytla v rámci vyúčtovania
dotáciu vo výške 4 650€. Čo nepredstavuje ani celkovú výšku, 6000€, vyčlenenú v rozpočte.
Starosta ďalej navrhol pristúpiť k bodu č. 19 – cvičné ihrisko a finančné vysporiadanie. K danému bodu ako
prvý zaujal stanovisko samotný starosta F. Krištof, ktorý uviedol, ţe poţiadavka nie je správne adresovaná na
mestskú časť, nakoľko tá ju nevyuţíva, a z toho dôvodu má byť adresovaná na futbalový klub. O cvičné ihrisko
sa stará FK a preto by bolo vhodné nájsť spôsob na spoločné rokovanie s advokátskou kanceláriou. Starosta
skonštatoval, ţe ešte v r. 2007 predloţil osobne návrh zmluvy p. Bakovej na vyjadrenie sa, avšak k ţiadnemu
záveru sa nedošlo.
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe uţ na predošlých rokovaniach samotne p. Baková neustále podávala svoje
poţiadavky, pozemok predať nechcela a v súčasnosti to uvádza ako neoprávnené obohatenie. Navrhuje preto
riešenie danej skutočnosti s FK, kde p.. Balogh navrhol uţívanie ihriska za sumu 500€/rok.
Ing. Antal označil list p. Bakovej za prekvapujúci, nakoľko bol zaslaný advokátskou kanceláriou na mestskú
časť, ktorá s cvičným ihriskom nemá v podstate ţiaden vzťah, a okrem iného, nikdy nedošlo k situácii aby p.
Baková udala nejakú osobu za vstup na uvedený pozemok, preto povaţuje za paradoxné, ţe uţívanie ihriska
označuje ako neoprávnené obohatenie. Poslanec navrhuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi p. Bakovou
a futbalovým ihriskom.
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Starosta na danú situáciu uţ len poznamenal, ţe mestská časť sa musí zaoberať týmto problémom, nakoľko list
bol na mestskú časť doručený.
Ing. Falat navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny – starosta, kontrolórka, prezident FK – na zaoberanie sa
riešením daného problému.
Ing. Antal navrhuje zaslanie výzvy p. Bakovej na uzatvorenie zmieru, resp. dohody. Zároveň odporúča, aby sa
MČ nezapájala do riešenia skutkového stavu p. Bakovej a FK.
P. Balogh dokončil, ţe celý problém nastal, keď mestská časť predala pozemok p. Kováčovi. P. Baková nechce
ani zámenu, ani nájom, vlastne nič, p. Balogh preto navrhuje uvedenie konkrétnej sumy nájmu cvičného ihriska.
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 a s ú h l
a s í s uzavretím kúpnej zmluvy na pozemok:
1. Parc. reg. „C“ č. 664/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 95 m2, kat. úz. Barca, zapísanej na LV č. 690 na
mená:
Janočko Vincent – podiel 38/40
Janočko Pavol – podiel 1/40
Šestáková Mária – podiel 1/40
a schvaľuje odkúpenie horecitovanej nehnuteľnosti v prospech mestskej časti Košice – Barca za kúpnu cenu 1€ za
celkovú výmeru odkupovanej nehnuteľnosti.“
2. Parc. reg „C“ č. 663/7 – záhrady o výmere 157m2, kat. úz. Barca, zapísanej na LV č. 1055 na mená vlastníkov:
Tibor Fričovský, rod. Fričovský,nar. 12.9.1955 a
manž. Marta Fričovská, rod. Sedláková, nar. 27.6.1956, bytom Radlinského 15,
podiel 1/1 a schvaľuje odkúpenie horecitovaných nehnuteľností v prospech mestskej časti Košice – Barca za kúpnu
cenu 1€ za celkovú výmeru odkupovanej nehnuteľnosti;
a s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.“ – jednomyseľne prijaté

8. Záverečný účet za rok 2011 starosta
Predseda finančnej komisie M. Maťaš opätovne uviedol, ţe finančná komisia navrhuje schváliť predloţené
záverečný účet bez výhrad. Poslanec Ing. Falat súhlasí so schválením záverečného účtu bez výhrad. Navrhuje
výsledok hospodárenia prideliť do fondov, konkr. 10% prebytkov hospodárenia a v tomto zmysle prijať
uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e
a) záverečný účet na rok 2011 bez výhrad;
b) schvaľuje prevod 10% prebytkov hospodárenia do rezervného fondu.“ – jednomyseľne prijaté

9. Úprava pravidiel prenajímania – cenníky starosta
Starosta vyzval na vyjadrenie sa k predloţenému cenníku prenájmu kultúrneho domu. Poţiadal o stanovisko
finančnej komisie. Predseda finančnej komisie Miloslav Maťaš navrhol schváliť predloţený cenník.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca uznesením č. 103/03/2012, prijatým na svojom
rokovaní dňa 13.06.2012, v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 7 ods. 6 Pravidiel prenajímania majetku mestskej časti Košice - Barca
schvaľuje
nový Cenník krátkodobého a jednorázového nájmu priestorov a hnuteľného materiálno – technického
vybavenia (k jednorázovým prenájmom) Kultúrneho domu na Barčianskej 31, Košice od 15.6.2012.“ –
jednomyseľne prijaté
10. Prerokovanie platových náleţitostí
F. Krištof, starosta vyzval na vyjadrenie k danému bodu predsedu finančnej komisie. Predseda, M. Maťaš
uviedol, ţe finančná komisia odporúča ponechať sumy pre starostu mestskej časti a pre miestnu kontrolórku
rovnako, ako je to doposiaľ.
Nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e plat starostu vo výške 2 407,- € a plat hlavnej
kontrolórky 341,- € s účinnosťou o 1.1.2012.“ – jednomyseľne prijaté

11. Informácia o investičnej výstavbe starosta
Materiál predloţil starosta F. Krištof v písomnej podobe, v ktorom informoval o investičnej výstavbe v mestskej
časti v roku 2012, ku ktorej patrí IBV lokalita medzi cintorínom a HD – kolaudácia rozvodov VN, trafostanice
a NN na všetkých troch komunikáciách, stavebné konanie k povoleniu tretej komunikácie v uvedenej lokalite,
ďalej bola uzatvorená zmluva o dodávke drvy – trosky so spoločnosťou U.S.Steel Košice v rozsahu 1900 ton
v cene 0,2 € bez DPH aj s dovozom, zabezpečuje sa spevnenie komunikácií výbrusovým materiálom, realizuje
sa výstavba chodníkov a komunikácie na ul. Zemianska a v neposlednom rade sa uskutočnili aj úpravy
v Zichyho kaštieli, konkr. úprava schodiska a technické úpravy v zdravotnom stredisku a viacúčelovej budove.
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Prítomní poslanci zároveň navrhovali úpravu rýchlosti na komunikácii Osloboditeľov a osadenie rýchlostných
tabúľ, ktoré by donútili vodičov k pomalšej jazde.
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 investičnej
výstavbe.“ – jednomyseľne prijaté

12. Ţiadosť o zmenu územného plánu starosta
Starosta ozrejmil, ţe ide o moţnosť prepojenia komunikácií ul. Hraničná – Svetlá.
Ing. Falat navrhuje prijať uznesenie v tom zmysle, ţe zodpovedný za dané riešenie nebude mestská časť ale
Mesto Košice. Taktieţ aby uznesenie zahŕňalo konkretizáciu jednotlivých parciel.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca o d p o r ú č a žiadosť o zmenu územného plánu na
parcelách č. 1304/2, č. 1304/4, č. 1304/5 v KU Barca na zapracovanie do územného plánu zóny Barca na
útvar hlavného architekta mesta Košice na náklady žiadateľov.“ – jednomyseľne prijaté
13. Prevod nehnuteľností na MČ starosta
Na zápis katastra v materiáli uvedených nehnuteľností je potrebné prijatie uznesenia.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e prevod nehnuteľností na MČ:
Parc. C KN č. 408/3, záhrady s výmerou 166m2
Parc. E KN č. 1493, orná pôda s výmerou 1690m2
Parc. E č. 1494, orná pôda s výmerou 1237m2
V KÚ Barca.“ – jednomyseľne prijaté
14. Zrušenie vecného bremena starosta
Starosta, F. Krištof uviedol, ţe na ţiadosť vlastníka pozemku, Pavla Sedláka na ktorom sa nachádza vecné
bremeno, ktoré bolo zriadené z dôvodu práva prístupu na výstavbu prístupovej komunikácie a uloţenia
inţinierskych sietí, navrhujeme zrušenie bremena, nakoľko výstavby boli v danej lokalite ukončené.
Ing. Falat navrhol zapracovať do uznesenia konkrétne názvy parciel.
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Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e zrušenie vecného bremena na parcele
„C“ č. 1428/2 vo výmere 5511m2 v KÚ Barca na LV č. 1131 vedenom na KU v Košiciach.“ – jednomyseľne
prijaté
15. Vyjadrenie k zámene parciel starosta
Bod uviedol starosta, ktorý skonštatoval, ţe sa jedná o poţiadavku spoločnosti Sanmon, s.r.o., kde majiteľ
pozemku pri ţelezničnej stanici má záujem riešiť prístupovú komunikáciu s tým, ţe vlastnícky vzťah
vysporiada zámenou parciel o výmere 620m2 medzi parc. 1469/33 a parc. 115/1.
Stavebná komisia odporučila zámenu schváliť.
Kontrolórka, JUDr. Bogačevičová navrhla, aby ţiadateľ doloţil stanovisko ÚHA, a aţ po vyjadrení tohto
a ďalších dotknutých orgánov štátnej správy sa zaoberať predloţenou ţiadosťou.
Predseda finančnej komisie M. Maťaš uviedol, ţe komisia navrhla odpredaj pozemku, nie výmenu. Poslanec
Ing. Antal súhlasí s daným návrhom.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca n e s ú h l a s í so zámenou parciel a žiada doložiť
stanovisko ÚHA a dotknutých štátnych orgánov štátnej správy k možnému odpredaju pozemku.“ –
jednomyseľne prijaté
16. Petícia občanov – výstavba lakovne starosta
K uvedenému bodu ako prvý zaujal stanovisko poslanec Ing. Falat ktorý skonštatoval ţe samotné postavenie
rodinných domov pri VSS, ktoré bolo pod stavebnou uzáverou, je paradoxom. Zároveň navrhuje trvať na
pôvodnom stanovisku a petíciu vziať na vedomie.
Poslanec Ing. Antal navrhuje zaoberať sa petíciou a nie len jej vzatie na vedomie.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e petíciu občanov proti
výstavbe lakovne a trvá na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku MČ Barca k výstavbe lakovne.“ –
jednomyseľne prijaté
17. Verejné ocenenia KSK starosta
Starosta, F. Krištof ozrejmil prítomným moţnosti návrhov verejných ocenení, ktoré je moţné podať do mesiaca
september.
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V danej chvíli nemal ţiaden z prítomných poslancov konkrétne návrhy na verejné ocenenia.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e návrhy verejných ocenení
KSK.“ – jednomyseľne prijaté

18. Ţiadosti o dotácie
a) Dotácia pre mestský klub vzpierania a silových športov
Ing. Falat skonštatoval, ţe nakoľko nemáme poskytovanie financií ani pre našich občanov nemôţeme pomôcť
ani cudzím.
Prítomní poslanci súhlasili s predneseným stanoviskom.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca n e s c h v a ľ u j e dotáciu pre Mestský klub
vzpierania a silových športov.“ – jednomyseľne prijaté
b) Dotácia pre katolícky farský úrad Abovská 20
Poslankyňa I. Lendacká navrhuje kaţdopádne podporiť farský úrad, s čím vyslovuje súhlas aj poslanec Ing.
Antal Daniel.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e dotáciu pre Rímskokatolícky farský
úrad Košice – Barca vo výške 1000€ pre podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže.“ – jednomyseľne
prijaté
19. Cvičné ihrisko – poţiadavka na finančné vysporiadanie
Nakoľko bod bol riešený v rámci bodu č. 7 poslanci MZ prijali priamo uznesenie.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e požiadavku na finančné
vysporiadanie cvičného ihriska a konštatuje, že požiadavka na finančné vysporiadanie má smerovať na FK
Barca.“ – jednomyseľne prijaté
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20. Rekonštrukcia chladiarenského boxu na cintoríne
Poslanec Maťaš opätovne zopakoval stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča schváliť návrh rekonštrukcie
chladiarenského boxu na cintoríne.
Poslanec, Ing. Falat upozornil na správnu formuláciu uznesenia.
Miestna kontrolórka, JUDr. Bogačevičová skonštatovala, aby sa hlavne uviedlo presné započítanie pohľadávok.
Starosta týmto poţiadal kontrolórku o návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e rekonštrukciu chladiarenského boxu
na cintoríne v Barci nájomcom spoločnosťou žiadateľa Victory’s s.r.o. s tým, že MČ Barca uzatvorí zmluvu
o započítaní pohľadávok vo výške trojročného nájmu, t.j. od 1.7.2012 do 1.7.2015.“ – jednomyseľne prijaté

21. Prenájom pozemku – Orange
JUDr. Bogačevičová, kontrolórka, odporúča doplniť uznesenie o skutočnosť, ţe s prenájmom pozemku sa
nesúhlasí a odporúča ţiadateľovi realizovať výstavbu vysielača na inom mieste, príp. na streche kaštieľa.
Poslanec M. Maťaš po konzultácii s pracovníkom spoločnosti Lynx uviedol, ţe vysielač je moţné realizovať aj
na streche kaštieľa.
Poslanec Pracko navrhuje nadviazať ďalšiu spoluprácu s dotknutými subjektmi o riešení iného miesta
umiestnenia stoţiara.
Poslanec, Ing. Antal skonštatoval, ţe ako kaţdá anténa, určite by pôsobila rušivo na iné vlny, a nakoľko signál
Orange má takmer kaţdý v tejto lokalite, nesúhlasí s umiestnením stoţiara.

Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca n e s ú h l a s í s prenájmom pozemku pre spoločnosť
Orange Slovensko, a.s. v danej lokalite alternatíva č. 1, č. 2.“ – jednomyseľne prijaté
22. Interpelácie poslancov a dopyty
Poslanec M. Kačmár predniesol dve námietky. Uviedol potrebu osadenia značky „pozor deti“ alebo „škola“ pri
ZŠ na Abovskej ulici. Ďalšou pripomienkou bol kamerový systém pre školu, ktorý bol sľúbený od Mesta
Košice uţ pred dlhším časovým obdobím a do dnešného dňa sa realizácia neuskutočnila.
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Starosta uviedol, ţe o situácii s dopravnými značkami má vedomosť, avšak po kaţdom osadení nových značiek
sú vţdy v krátkom čase zlikvidované. Vo veci kamerového systému odpovedal, ţe sa bude o realizáciu naďalej
zaujímať.
Poslanec M. Rusnák nepredniesol ţiadne interpelácie.
Poslanec, Ing. Daniel Antal ţiadal o vyjadrenie sa k lokalite medzi konečnou električka a čerpacou stanicou
Slovnaft, kde bola plocha ohradená a predaná ako zeleň. Navrhuje ţiadať Mesto Košice o zmenu tejto, v katastri
vedenej „ostatnej plochy“ na „zeleň“. Zároveň ţiada aby k tomu došlo v čase moţného podávania návrhov
k územnému plánu, t.j. od 17.5. do 17.6.2012.
Starosta sa k uvedenému návrhu poslanca Ing. Antala vyjadril s tým, ţe ide o územný plán zóny, ktorý bol
schválený v r. 2006 na občiansku vybavenosť. Ide o zosúladenie ÚP zóny s HSA. Skutkový stav danej plochy je
taký, ţe aj keď sú tam stromy daná časť uţ nie je verejnou zeleňou.
Poslanec Miloslav Maťaš sa zaujímal o stav telocvične základnej školy a postup pri riešení súčasného stavu.
Zároveň aj na ţiadosť iných občanov vyzýva k väčšej informovanosti.
Starosta skonštatoval, ţe stav telocvične neustále rieši, uskutočňuje stretnutia aj s primátorom, k uvedenej
skutočnosti sa vyjadroval písomne aj riaditeľ magistrátu a ďalej sú naplánované jednania s p. Kaţimírom,
ministrom financií a p. Čaplovičom.
Poslanec Dušan Pracko taktieţ ţiada o väčšiu informovanosť občanov o uskutočňovaných akciách, udalostiach,
skutočnostiach a pod.
Poslankyňa MUDr. Beáta Buľková nepredniesla interpelácie.
Poslankyňa Iveta Lendacká uviedla, ţe rodičia sú pobúrení stavom telocvične ZŠ, nakoľko deti nemajú ţiadne
priestory na cvičenie. Odporúča urýchlené riešenie.
Poslankyňa Jarmila Kunová sa zaujímala o cestu medzi ulicou Teplého a Hraničná, ktorá je uzavretá. Taktieţ
poţiadala o opravu rozhlasu na ul. Poničanova 38.
Starosta sa k uzavretej ulici vyjadril ţe sú to majetkoprávne vzťahy čo si vyţaduje dlhodobé riešenie. Rozhlas
v uvedenej časti sa opraví, skonštatoval.
Poslanec Ing. Falat Ladislav vyjadril sťaţnosť na mestského Róma ktorý sa po mestskej časti potuluje s deťmi
a robia neporiadok. Zároveň upozorňuje, aby občania nedávali týmto Rómom ţiadne staré šatstvo, nakoľko to
všetko končí pri Myslavskom potoku.
Poslaned, Doc. Bilý Jozef, Csc. poďakoval za riešenie protihlukovej steny na Turnianskej ulici a
zároveň poţiadal o osadenie reproduktora v časti „Nový Jarok“.
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Poslanec Buľko Imrich upozorňuje na usadzovanie sa Rómov pri Myslavskom potoku a navrhuje sa urýchlene
zaoberať sa danou situáciou.
23. Rôzne
V rámci bodu „rôzne“ starosta navrhol dátum ďalšieho zasadnutia, t.j. 10. Zasadnutie MZ na 12.9.2012.
S daným dátumom prítomní súhlasili.
Nakoľko starosta nebol prítomný pri rokovaní bodu č. 6 – Informácia starostu od posledného MZ tak v tejto
časti uviedol, ţe poţiadal o stretnutie s riaditeľom VÚC vo veci Interhotelov, nakoľko sa celá vec vrátila na
Mesto Košice. Taktieţ oboznámil prítomných so stretnutím s dr. Minďukom, ktorému bola odovzdaná cena
primátora a prostredníctvom neho by sa tak mohol uskutočniť ďalší ročník medzinárodnej výstavy psov
v miestnom parku v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.
24. Záver
Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť, návrhy a pripomienky, poprial príjemné preţitie letných
mesiacov a ukončil tak 9. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

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

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

Imrich Buľko

Miloslav Maťaš

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