MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 21. 09. 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 zloţení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko, Ing. František Vančo a JUDr. Agnesa
Bogačevičová. Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Mária Bérešová. Za skrutátora bol
navrhnutý a schválený p. Marián Kačmár. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
a schválení p. Imrich Buľko a Miloslav Maťaš. Do návrhovej komisie boli navrhnutí
a schválení p. Dušan Pracko a p. Ing. Daniel Antal.
V rámci schvaľovania programu rokovania bol pôvodný program doplnený na návrh
poslancov o nasledujúce body:
-

p. Ing. Antal:
o 3a) Návrh doplnenia znenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Barca;
o 3b) Návrh Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Barca; ďalej

-

p. Pracko:
o

-

3c) Zriadenie samostatnej poslaneckej miestnosti v budove miestneho úradu

p. Ing. Falat:
o

vypustenie bodu č. 10

Program rokovania bol následne schválený ako celok.

2. Kontrola uznesení
Kontrola uznesení z posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 22.6.2011 bola
vzatá na vedomie s doplnením uznesenia č. 42/06/2011 o tvorbe a čerpaní programového
rozpočtu na rok 2011. Dané uznesenie bolo doplnené o dátum 20.10.2011, kedy má dôjsť
k jeho realizácii.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení zo 4. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 22.6.2011 a doplňuje termín pre
realizáciu uznesenia č. 42 do 20.10.2011.“
3. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ

V uvedenom bode starosta informoval MZ o činnosti od posledného zasadnutia, o svojej
činnosti a stretnutiach, o výsledkoch z rokovaní mestského zastupiteľstva, rady starostov,
RZMK a pod.
Ako prvé oznámil starosta prítomným, ţe plánované verejné zhromaţdenie na 3.10.2011
zvaţuje ÚHA Mesta Košice preloţiť na neskorší termín (cca o 3 týţdne). O presnom termíne
budú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, oznamom na verejnej tabuli
a internetovej stránke, dodal starosta a vyzval poslancov MZ na otvorenie rozpravy.
Poslanec Bilý poloţil starostovi tri otázky, týkajúce sa skládky v časti „Čapaš“ s moţnosťou
kompostoviska, druhá otázka bola venovaná problematike spoločnosti Kerko a posledná sa
týkala spoločného stretnutia p. Doc. Ing. Bilého, CSc. a Ing. Antala s riaditeľom p. Bačom
z U.S.Steel Košice.
Starosta oboznámil vo veci kompostoviska, ţe bolo uskutočnené stretnutie s riaditeľom p.
Šimoňákom a na riešenie daného stavu je kompetentný p. Kačala. Na odpad sú
zabezpečované veľkokapacitné kontajnery. So spoločnosťou Kerko bolo vykonané stretnutie
aj za prítomnosti prednostov KÚŢP a OÚŢP a pripravujú sa opatrenia na zastavenie
prevádzky. Za spoločné stretnutie s riaditeľom p. Bačom starosta nemal námiestky.
Poslankyňa Lendacká a poslanec Kačmár sa zaujímali o súčasný stav telocvične základnej
školy.
Starosta sklamane informoval prítomných, ţe mesto Košice stiahlo peniaze na výstavbu novej
telocvične. Po rozhovoroch s mestským poslancom Mgr. Sidorom uviedol, ţe mestský

poslanec má v snahe získať firmy na búranie s moţnosťou vyuţitia súčasných základov.
Starosta podotkol, ţe poslanec Mgr. Sidor dal viackrát prísľub na spoločné stretnutie
s poslancami MZ, avšak doposiaľ sa neuskutočnilo.
K otázke spoločnosti Kerko sa vyjadril aj zástupca starostu, Imrich Buľko, ktorý uviedol, ţe
mal k dispozícii list, v ktorom bolo uvedené, ţe hygiena urobila šetrenie na danom mieste
a spoločnosť pracuje podľa stanovených pravidiel, z tohto dôvodu bola petícia občanov
neopodstatnená. Poverený obyvateľ petíciou MČ Košice – Barca zaslal list na MŢP SR, v
ktorom priloţil aj stanovisko hygienika, fotodokumentáciu a zároveň ţiadosť občanov, aby
šetrenie bolo realizované nezávislým hygienikom za účasti starostu aj občanov.
Poslanec Pracko navrhol zaplatenie certifikovaného pracovníka na vykonanie merania
prašnosti v spoločnosti Kerko.
Starosta na túto problematiku uţ len podotkol, ţe zo zákona je povinná sa daným problémom
zaoberať štátna správa.
Poslankyňa Kunová predloţila podnet k riešeniu opravy kostola, nakoľko tá bola pozastavená
pamiatkovým úradom.
Starosta na záver predstavil poslancom MZ prostredníctvom letáka Dom Oáza
v Bernátovciach ako ubytovanie pre ľudí bez domova a navrhol exkurziu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu starostu o činnosti od posledného MZ.“

3a) Návrh doplnenia znenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Barca
Poslanec, Ing. Antal, predloţil doplňujúci bod ako návrh na zapracovanie do aktuálneho
Rokovacieho poriadku, konkrétne do čl. 12/Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní
miestneho zastupiteľstva a to hneď za bod č. 1). Návrh pokladá poslanec za vhodné, aby bol
ustanovený proces podpísania zápisnice.
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe vzhľadom na urýchlené predloţenie navrhovaného bodu,
nemá nikto prítomný rokovací poriadok a uvedený bod musí byť s ním v súlade. Kontrolórka
navrhla určité opravy textu a názvosloví.

Prednosta úradu, Ing. Vančo, navrhol, aby bol návrh vzatý na vedomie, nakoľko v súčasnej
dobe máme rokovací poriadok a jeho úprava a posúdenie je v kompetenciách právničky.
Návrh nespochybňuje a povaţuje za dobrý.
Ing. Falat navrhol jeho schválenie, poslanec Ing. Antal uviedol, ţe rozhodnutie ponecháva na
zastupiteľstvo.
.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje doplnenie znenia Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Barca do aktuálneho Rokovacieho poriadku do čl. 12/Organizačnotechnické zabezpečenie rokovaní miestneho zastupiteľstva a to hneď za bod 1).
Nasledujúce body čl. 12 sa prečíslujú s aritmetickou postupnosťou so zachovaním poradia
bodov.“
3b) Návrh Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Barca.
Návrh predloţený Ing. Antalom má predstavovať podrobnejšiu úpravu postavenia, rokovania,
uznášania sa a kontrolu plnenia uznesení. Zároveň, ako uvádza Ing. Antal, má byť kľúčovým
nástrojom na zvýšenie vzájomnej informovanosti poslancov pre kvalitnejší výkon ich činností
a tým napomáhať k zvyšovaniu účinnosť rozhodovania celého zastupiteľstva. K tomu
predloţil v písomnej podobe a v ústnom monológu 8 článkov navrhovaného Rokovacieho
poriadku.
Tak, ako väčšia časť poslancov, kontrolórka, prednosta, aj starosta mali výhrady
k oneskorenému predloţenému a zdĺhavému textu, ktorý si je potrebné preštudovať vopred.
JUDr. Bogačevičová upozornila na niektoré nezhody v rámci rokovacieho poriadku a súladu
so zákonom (najmä čo sa týka schvaľovania 3/5 väčšinou). Spoločne so starostom navrhli
posunúť materiál na prerokovanie jednotlivým komisiám.
Ing. Antal dával do popredia moţnosť poslancom zúčastňovať sa aj na tých komisiách,
ktorých nie je členom, avšak bez moţnosti hlasovania.
Poslankyňa MUDr. Buľková dala na prehodnotenie potrebu účasti neposlancov na
jednotlivých komisiách.
Doc. Ing. Bilý, CSc. sa prihovoril za zloţenie komisie vrátane neposlancov, uviedol, ţe
s fungovaním komisií je spokojný, nakoľko stále postupujú na základe zásad aké uviedol

poslanec Ing. Antal. Navrhuje úpravu textu právničkou, poskytnutie materiálu minimálne 1
týţdeň pred konaním zasadnutia a vziať terajší návrh na vedomie.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie Návrh Rokovacieho poriadku komisií miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Barca a
1. ukladá komisiám Miestneho zastupiteľstva predložený návrh rokovacieho poriadku
prerokovať a
2. ukladá prednostovi úradu prípadne pripomienky, zmeny a doplnky zapracovať do
pôvodného znenia Rokovacieho poriadku a predložiť na najbližšie rokovanie Miestneho
zastupiteľstva.“
3c) Zriadenie samostatnej poslaneckej miestnosti v budove miestneho úradu
Cieľom predloţeného návrhu poslanca p. Pracka, má byť skvalitnenie podmienok pre prácu
poslanca. Ako ďalej uvádza, v nadväznosti na to, zaviesť systém otvorenej komunikácie
poslancov s občanmi formou aktívneho prístupu tzv. „Poslaneckých dní“, tak, aby sa občania
obce mohli s poslancami stretávať aj mimo zastupiteľstiev a spoločne tak riešiť svoje
problémy.
Prednosta k danému návrhu uviedol, ţe miestnosť pre poslancov a komisie je k dispozícii, je
potrebné uviesť dátum a čas, kedy chce byť poslanec/komisár prítomný v danej miestnosti.
Poslankyňa a predsedkyňa sociálnej komisie na daný návrh podotkla, ţe ich komisia má
poslanecké dni od začiatku roka 2011, informácia bola zverejnená aj v Barčianskom
súčasníku, avšak ţiaden občan v tento deň prítomný nebol.
Poslanci sa napokon zhodli na určení dní a času, kedy budú mať miestnosť k dispozícii
a návrh jednomyseľne prijali.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca ukladá prednostovi mestskej časti Košice – Barca zriadenie samostatnej poslaneckej
miestnosti v budove úradu MČ Košice – Barca na Abovskej 32, Košice. Termín do:
30.9.2011.“

4. Dopyty a návrhy občanov
V rámci pripomienok a návrhov občanov vystúpila p. Brůnová vo veci riešení problému ulíc
Podnikateľská – Osloboditeľov z hľadiska hlučnosti, prašnosti a vibrácii. Ako prvé
poďakovala starostovi za doterajšie snahy a osadenie značky STOP, ktorú však nákladné autá
nerešpektujú. Opísala ďalšie uskutočnené konania a moţné riešenia od posledného
zasadnutia, ako je stretnutie s primátorom, osadenie dopravnej značky zníţenia rýchlosti na
20km/h. Zároveň uviedla poţiadavku na zakomponovanie výstavby novej cesty pre
podnikateľov do územného plánu.

Navrhla zvolanie verejného zhromaţdenia za účasti

mestského poslanca Sidora, primátora R. Rašiho a poslankyňou NR SR Sabolovou.
Starosta sa k uvedeným informáciám a poţiadavkám vyjadril s tým, ţe zvolanie verejného
zhromaţdenia je vecou MZ a je moţné uvaţovať aj o spolupráci s ÚHA.
Poslanci vyjadrili súhlas za zvolanie verejného zhromaţdenia týkajúceho sa komunikácie
Podnikateľská – Osloboditeľov.
Ako ďalší vystúpil p. Ing. Mati vo veci zvýšenej intenzity pohybu obyvateľov a automobilov
pred MÚ a poštou na Abovskej 32 a ţiadal o osadenie spomaľovačov na

tomto úseku.

Taktieţ vyslovil poţiadavku na orezanie, resp. zrezanie stromov vo dvore miestneho úradu
a zlepšenie situácie na kriţovatke pri východe z obce (z Gavlovičovej ulice). Na záver
poţiadal o väčšiu starostlivosť pri odpratávaní uhynutých zvierat, nakoľko v smere na letisko
je uţ dlhší čas zrazené zviera.
Starosta podal svoju odpoveď jednotlivo na kaţdú z poţiadaviek Ing. Matiho. Uviedol, ţe
ţiadosť na spomaľovače v tejto časti obce bola podaná uţ viackrát, ale nebolo to povolené
z dôvodu prechodu MHD touto komunikáciou. Vo veci výrubu stromov len skonštatoval, ţe
tento problém prebieha uţ dlhé časové obdobie, nakoľko výruby nie sú povolené. Pri otázke
prechodu kriţovatkou Gavlovičova – von z obce – informoval, ţe uţ samotné osadenie
svetelných znamení pre chodcov v tejto časti vynaloţilo mnoţstvo finančných prostriedkov.
O usmrtenom zvierati nemal vedomosť, prisľúbil ţe bude preverené a odstránené.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca zvoláva verejné zhromaždenie s občanmi mestskej časti Košice – Barca za účasti
zástupcov NDS, ÚHA Magistrátu mesta Košice, Ministerstva dopravy, poslancov NR SR
a primátora mesta Košice za účelom riešenia dopravy a stavu komunikácie 1/68 v MČ
Košice – Barca. Termín do: 30.11.2011. Miesto: Kultúrny dom.“

5. Interpelácie poslancov na starostu a zástupcu starostu
V rámci interpelácii sa poslanec Pracko zaujímal o pravidlá prideľovania bytov a majetok
v oblasti VSS. Na túto interpeláciu otvorilo diskusiu viacero poslancov. Starosta na túto
uviedol, ţe od r. 2003 sú stanovené podmienky prideľovania bytov a momentálne prebehla
aktualizácia predloţených ţiadostí na byt, ktoré prehodnotí bytová komisia.
Poslankyňa Kunová podotkla k bytovej otázke to, ţe mnoho obyvateľov má predstavu, ţe sa
jedná o byty sociálne, čo pravda nie je. Upozornila, ţe v bytoch bývajú aj deti s rodinami
rodičov pochádzajúcich z mestskej časti, čo značí, ţe byty sú prideľované občanom
pochádzajúcich z Barce.
Predseda komisie Imrich Buľko sa vyjadril, ţe situácie sú mnohokrát ťaţké a je potrebné ich
riešiť, ale vţdy rozhoduje komisia ako celok.
K otázke majetku VSS starosta len skonštatoval, ţe uvedená časť nepatrí uţ do mestskej časti
Košice – Barca.

6. Dopyty poslancov
Poslanci nepredniesli ţiadne dopyty.
7. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Predseda finančnej komisie, Ing. Falat, oboznámil poslancov, ţe na poslednom zasadnutí sa
zaoberali monitorovacou správou a návrhom programového rozpočtu na rok 2011. Návrh
programového rozpočtu odporučili na rokovaní vynechať.
Poslankyňa Mudr. Buľková informovala, ţe sociálna komisia sa stretla 6x, boli prerozdelené
finančné prostriedky na sociálnu pomoc. V najbliţšom období komisia plánuje prípravu dňa
sv. Mikuláša a uskutočnenie návštevy domu Oáza v Bernátovciach.
Predseda stavebnej komisie, Imrich Buľko, informoval prítomných, ţe na stretnutiach okrem
rôznych ţiadostí bola riešená aj výmena strechy na Dome smútku, boli vypracované projekty,
avšak výmena bola odloţená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Strecha bola
následne opravená a vnútro Domu smútku vymaľované technickými pracovníkmi MÚ.
Zasadnutie bytovej komisie bolo uskutočnené 2x a na týchto zasadnutiach bol jeden byt
odovzdaný nájomníkom – neplatičom a jeden pridelený novému nájomcovi.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu o činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice - Barca.“
8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti podala JUDr. Bogačevičová v písomnej podobe
a zároveň v krátkosti informovala o kontrolnej činnosti vykonanej v II. polroku. Ako uviedla,
uskutočnená bola kontrola prijatých úsporných opatrení, aby zistila, ako sa plnia záväzky,
ktoré MČ evidovala k 31.12.2010. Výška krátkodobých záväzky voči dodávateľom bola
zistená vo výške 300 929 €.
JUDr. Bogačevičová ďalej skonštatovala, ţe takmer všetky malé faktúry boli zaplatené, bola
vykonaná aj kontrola splátkových kalendárov tých spoločností, voči ktorým má mestská časť
záväzok. Vykonaná bola aj kontrola dodrţiavania úsporných opatrení, a v tejto kontrole
plánuje naďalej pokračovať, dodala kontrolórka JUDr. Bogačevičová.
Vo veci riešenia budovy bývalého miestneho úradu (Abovská 24) navrhla urýchlené riešenie
odpojenia tejto budovy za účelom zníţenia nákladov mestskej časti.
Na základe vyjadrení pani kontrolórky starosta František Krištof uviedol, ţe z hľadiska
financií bol doposiaľ rok 2011 zloţitý, nakoľko vyplýval z udalostí konca minulého roka,
kedy mesto Košice zníţilo výšku účelových dotácií. V súčasnosti prerozdelilo mesto Košice
našej mestskej časti 33 193,91 ,- €, čo umoţnilo úhradu niektorých záväzkov, pokračoval
starosta. Ďalej skonštatoval, ţe finančné prostriedky sú získavané aj prostredníctvom reklamy
a v budúcnosti, ak sa získajú ďalšie financie, je plánovaná rekonštrukcia schodiska v kaštieli
miestneho úradu, čo by následne predstavovalo príjem ďalších finančných prostriedkov
z prenájmu miestnosti za účelom fotografovania.
V rámci rozpravy tohto bodu sa poslanec Pracko informoval o návratnosti finančných
prostriedkov (zálohové platby) z budovy bývalého miestneho úradu a poslanec Ing. Antal sa
zaujímal o príjmy z reklamy.
K informácii poslanca Pracka sa vyjadril prednosta MÚ Ing. Vančo, ktorý skonštatoval, ţe do
konca mesiaca september bude budova bývalého miestneho úradu odpojená od dodávky plynu
a ostane napojená iba na centrálnu ochranu.

Starosta odpovedal na otázku poslanca Ing. Antala, ţe sa uzatvárajú zmluvy o reklame
s jednotlivými podnikateľskými subjektmi za účelom získania finančných prostriedkov na
základe odprezentovania daného podnikateľského subjektu na internetovej stránke mestskej
časti, prípadne uverejnením inzercie v Barčianskom súčasníku. Dodal, ţe nejde o reklamy
uverejňované na bilboardoch, z ktorých má MČ príjem za prenájom pozemku, V súčasnej
dobe má mestská časť získané finančné prostriedky od podnikateľských subjektov Intersteel,
Ento, Nadácia kvapka, dokončil starosta František Krištof.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.“
9. Monitorovacia správa za I. polrok 2011

V rámci monitorovacej správy za I. polrok 2011 vyjadril stanovisko prednosta MÚ Ing.
František Vančo. Uviedol, ţe programový rozpočet MČ Košice – Barca bol prijatý v marci
2011 a do pozornosti dal príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. Obzvlášť vo výdavkovej časti
podotkol zníţenie, predovšetkým zníţenie týkajúce sa výdavkov v dotačnej oblasti na šport,
kultúru, sociálnu starostlivosť, dotácie pozastavené pre kluby seniorov, kresťanských
dôchodcov,

školské a zdravotnícke zariadenia a pod. Poukázal na celkové príjmy

k 30.6.2011, ktoré boli dosiahnuté vo výške 318 418€ čo je 45,35 % a celkové výdavky
326 076, čo je 46,44 %. Celá rekapitulácia bola uvedená v textovej podobe v jednotlivých
programoch a podprogramoch.
K rozprave sa vyjadril ako prvý Ing. Falat, ktorý spočiatku oboznámil prítomných s danou
situáciou,

ktorá

bola

prediskutovaná

s finančnou

komisiou

a kontrolórkou

JUDr.

Bogačevičovou, pozastavil sa nad súčasným rozpočtom a navrhol vykrytie súčasných úverov
novým úverom. Pozastaveniu dotácií pokladá za nedostatočné a ţiadal o zintenzívnenie
šetriaceho (ozdravného) reţimu. Bod č. 9 navrhuje vziať na vedomie.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie monitorovaciu správu za I. polrok 2011.“

10. Návrh I. úpravy programového rozpočtu na rok 2011

-

Na základe návrhu Ing. Ladislava Falata a po jednomyseľnom odsúhlasení poslancami
MZ bol bod č. 10 vypustený z rokovania.

-

Ing. Vančo k uvedenému bodu len dodal, aby sa pripravila taká zmena rozpočtu, ktorá
by bola schválená miestnym zastupiteľstvom.

11. Oprava uznesenia 41/06/2011

Ako prvé, ešte k predchádzajúcemu bodu, starosta F. Krištof, výslovne zamietol prijatie
akéhokoľvek úveru, nepokladá to za potrebné a taktieţ konštatuje, ţe si uvedomuje váţnosť
situácie, tú rieši s najlepším vedomím a svedomím, ale prijatie nového úveru a splácanie jeho
úrokov pokladá za celkovo nevýhodné nakoľko existujú iné moţnosti riešenia a získania
finančných prostriedkov.
Zmenu uznesenia navrhuje z dôvodu nesprávne zavedeného výrazu „reţim“, ktorý zo zákona
evokuje iný význam, aký bol v skutočnosti zamýšľaný.
K tomu sa poslanec Ing. Falat vyjadril, ţe stojí si za daným slovným spojením „ozdravný
reţim“, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom v júni 2011. S návrhom sa
nestotoţňuje z dôvodu stanoviska Ministerstva financií, ktoré sa odvoláva na dátum 30.6.
a uznesenie MZ bolo prijaté 22.6.2011.
JUDr. Bogačevičová dané slovné spojenie označila za tzv. terminus technicus, kedy dané
slovné spojenie, resp. pojem „reţim“ môţe vyvolať neţiaduce následky pre mestskú časť,
ktoré nie sú potrebné. Navrhuje zmenu uvedeného pojmu v uznesení.
Poslanec Doc. Ing. Bilý, CSc. ţiadal o predloţenie alternatív zo strany miestneho úradu.
Súhlasí so zmenou formulácie.
Ing. Falat sa k danej téme rozhorčene vyjadril vo svojom monológu, je proti zmene uznesenia
a zrušenia daného pojmu. Na základe danej situácie to pokladá za potrebné.
Starosta ubezpečil, ţe všetky základné činnosti sú zabezpečené, riešia sa všetky moţné cesty
získania finančných prostriedkov.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje úpravu uznesenia č. 41/06/2011.“ – uznesenie nebolo prijaté

12. Majetkové riešenie nehnuteľnosti Abovská 24

Starosta skonštatoval, ţe informácia uţ bola spomenutá vo vzťahu k úsporným opatreniam.
Navrhol na schválenie zámenu nehnuteľnosti bývalého miestneho úradu za stavbu na ulici
Hečkovej č. 13, v súčasnosti budova vyuţívaná ako dielňa technických pracovníkov
miestneho úradu.
Ing. Falat uviedol, ţe na finančnej komisii bol uvedený zámer podporený a navrhuje jeho
schválenie.
JUDr. Bogačevičová odporúča, aby sa prijalo uznesenie na schválenie nehnuteľnosti
s uvedením konkrétnej stavby a konkrétnej parcely.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Košice schváliť zámenu nehnuteľnosti,
a to stavba č. súpisné 5, parcela 64 nachádzajúce sa na ulici Abovská 24, za stavbu č.
súpisné 47, parcela 458 nachádzajúcu sa na ulici Hečkova 13 a žiada mesto Košice, po
uskutočnení zámeny, zveriť nehnuteľnosti na ulici Hečkova 13 do správy mestskej časti
Košice – Barca.“

13. Informácia o priebehu potravinovej pomoci EÚ

O priebehu potravinovej pomoci informoval prítomných prednosta úradu Ing. František
Vančo. Skonštatoval, ţe potravinová pomoc prebehla v troch etapách a to 24. augusta, 26.
augusta a 30. augusta 2011. Potravinová pomoc bola poskytnutá pre 167 osôb, kaţdá osoba
mala nárok na 20 kg múky a 20 kg cestovín a celkovo bolo rozdaných 6 450 kg potravín.
Nárok na potravinovú pomoc si mohli uplatniť dôchodcovia, príp. pracujúci, ktorí poberajú
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ktorý
nepresahoval výšku 305,- €. V súčasnej dobe prebieha preberanie ďalších ţiadostí od
obyvateľov, ktorí majú nárok na vydanie potravinovej pomoci. Ďalšia etapa potravinovej
pomoci je predbeţne plánovaná na mesiac november, dokončil prednosta miestneho úradu.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu o priebehu potravinovej pomoci EÚ.“
14. Rôzne
V rámci rôzneho, poslanec Pracko navrhol poţiadavku poskytnutia notebooku pre návrhovú
komisiu počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva na zapisovanie uznesení.
Ing. Antal zadal poţiadavku o uverejnenie fotografií kaţdého poslanca na internetovej stránke
mestskej časti na zlepšenie poskytovania informovanosti a komunikácie vo vzťahu
k obyvateľom.
Poslankyňa, MUDr. Buľková, vyzvala na väčšiu informovanosť od komisií, najmä od
finančnej komisie, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, ktoré vychádzajú napr. z opravy
uznesenia č. 41/06/2011.
Poslankyňa Kunová, uviedla problematiku rušenia nočného kľudu na Poničanovej ulici. Na
podnet reagoval starosta.
15. Záver
Na záver starosta František Krištof poďakoval prítomným poslancom za účasť, návrhy
a pripomienky a ukončil tak 5. zasadnutie rokovania miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Barca.
Zapísala: Mgr. Bérešová Mária
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