MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 19. 12. 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.
Začiatku rokovania sa nezúčastnili poslanci, konkr. Doc. Ing. Bilý Jozef, CSc., Lendacká
Iveta a Kačmár Marián, ktorí sa dostavili postupne počas jeho priebehu.

Pracovné

predsedníctvo pracovalo v zložení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a JUDr. Agnesa
Bogačevičová. Za zapisovateľku bola menovaná PhDr. Mária Kmecová. Za skrutátora bol
navrhnutý a schválený p. Miloslav Maťaš. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
a schválení p. Ing. Antal Daniel a p. Ing. Falat Ladislav. Stála návrhová komisia pracovala
v zložení Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania a vyzval
poslancov na jeho schválenie a prípadné doplnenie. Z prítomných poslancov nepredložil nikto
návrh na zmenu alebo doplnenie.
Starosta sám navrhol stiahnutie z programu bod č. 12 – Predaj nehnuteľného majetku,
nakoľko po rokovaní s dotknutými orgánmi je potrebné rozsiahlejšie riešenie uvedeného
bodu. Prítomní poslanci po objasnení súhlasili s daným návrhom.
Program bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami /neprítomní – Kačmár Marián,
Lendacká Iveta/.
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2. Dopyty a návrhy občanov
Na zasadnutí neboli prítomní žiadni občania. Starosta oboznámil prítomných s písomným
dopytom občanov ul. Čkalovovej, ktorého obsahom bola spočiatku podaná petícia proti
značke „Zákaz zastavenia“ na uvedenej ulici, následne žiadosť o vydanie povolenia na státie
motorových vozidiel v danej lokalite. Ako starosta uviedol, po rokovaní na dopravnom
inšpektoráte, nie je oprávnený na vydávanie takýchto povoľovacích kariet, na základe ktorých
by mohli dotyčné osoby parkovať na mieste, kde to značka nepovoľuje.
Týmto bol bod č.2 uzavretý.

3. Kontrola uznesení
Neprednesené žiadne podnety ani návrhy.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
o kontrole

uznesení

z

11.

zasadnutia

miestneho

zastupiteľstva

mestskej

časti

Košice – Barca konaného dňa 14.11.2012 – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami
/neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.

4. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Starosta vyzval jednotlivých predsedov na prednesenie informácie o činnosti ich komisií.
Predsedkyňa komisie I. Lendacká nebola v tomto bode prítomná, slova sa ujala MUDr.
Buľková, ako člen sociálnej komisie uviedla, že boli organizované rôzne akcie, ako Mikuláš
pre deti v kultúrnom dome, stretnutie s občanmi nad 80-rokov, schvaľovanie jednorázových
sociálnych výpomocí i poskytnutie darov pre sociálne slabších občanov.
Predseda stavebnej komisie, I. Buľko uviedol, že komisia sa stretla od posledného zasadnutia
MZ 1x. Na tomto zasadnutí bol prerokovaný doplnok k územnému plánu mestskej časti, ktorý
bude zároveň prerokovaný aj v bode č. 7 – Informácia o doplnkoch územného plánu. Bytová
komisia nezasadala, ukončil svoju informáciu o činnosti p. Buľko.
Predseda finančnej komisie p. M. Maťaš uviedol, že bližšie stanovisko uvedie k nasledujúcim
bodom rokovania, konkr. k návrhu 3. úpravy rozpočtu a rozpočtu na rok 2013 – 2015.
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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
o rokovaných komisií miestneho zastupitelstva mestskej časti Košice – Barca.
/neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.

5. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Starosta F. Krištof podal informáciu o činnosti od posledného zasadnutia MZ v písomnej
podobe, kde priblížil poslancom jednotlivé aktivity za posledné obdobie.
Poslanci nepredniesli žiadne podnety, návrhy ani pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu starostu
o činnosti od posledného MZ. – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami
/neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.

6. Informácia hlavného kontrolóra
JUDr. Bogačevičová, kontrolór, podala správu o kontrolnej činnosti v písomnej podobe.
Hlavným programom kontroly bola kontrola procesu verejného obstarávania za 1. polrok
2012 a kontrola účtovných dokladov za september a október 2012. V skratke sa JUDr.
Bogačevičová slovne vyjadrila k obom uskutočneným kontrolám. V prvom prípade uvidela,
že mestská časť postupuje podľa vydanej Smernice č. 1/2012 o verejnom obstarávaní.
Mestská časť vykonáva obstarávanie formou prieskumu trhu, a to získavaním informácií cez
katalógy, internet, či telefonické zisťovania cien jednotlivých tovarov a služieb, ako
skonštatovala. V druhom prípade JUDr. Bogačevičová

v rámci svojej kontroly pobáda

k odstráneniu drobných nedostatkov v účtovných dokladoch, konkr. zaviesť správny účtovný
predpis pre osvedčovanie podpisov a overovanie dokladov, chybne označený doklad, ktorý
bol dodatočne upravený a uvádzanie údajov o zodpovednosti konkrétnej osoby za kúpu
daného tovaru. Nedostatky boli následne odstránené, dokončila kontrolórka JUDr.
Bogačevičová.
Poslanec, Ing. Falat navrhuje prijatie takého uznesenia, z ktorého bude vyplývať aj prijatie
náprav z vykonanej kontroly. Ako uvádza ďalej, je potrebné vziať na vedomie informáciu
hlavného kontrola s opatreniami vykonanými na nápravu kontroly.
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MUDr. Buľková zaujala stanovisko k ulici Zemianskej, nakoľko ulica mala byť financovaná
prostredníctvom Mesta Košice a dosť veľký finančný podiel mala aj Mestská časť Košice –
Barca.
Starosta odpovedá s tým, že primátor Mesta Košice prisľúbil pomoc v danej veci.
K uvedenej veci mal dotaz aj Ing. Antal, ktorý sa zaujíma s akým maximálnym obnosom
financií Mesto Košice môže ešte vypomôcť.
Starosta uvádza, že do konca polroka musí byť uhradené všetko, aj zo strany Mestskej časti
Košice – Barca. Minimálne by to mohla byť čiastka 33 tis. €, dodáva starosta.
Poslanec, Doc. Ing. Bilý položil otázku, či skutočnosť, že Mesto Košice je poberateľom dane
ostane už na stálo.
Starosta konštatuje, že všetko je to v moci zastupiteľstva Mesta Košice. Taktiež pri neustálych
žiadostiach o zmenu daňového systému môže spôsobiť zrušenie, resp. zlúčenie mestských
častí.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
hlavného kontrolóra s opatreniami na nápravu vykonanej kontroly – jednomyseľne prijaté
prítomnými poslancami /neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.

7. Informácia o doplnkoch územného plánu zóny
Materiál bol prítomným predložený v písomnej podobe. Konkrétne sa dotýka Dokumentácie
Zmien a doplnkov územného plánu zóny. Materiál v textovej forme aj na vyobrazených
mapách uvádza riešené lokality zadefinované výstupmi, ktoré sú podrobnejšie definované
v záväznej časti predmetnej ÚPD. Jedná sa konkr. o lokality – „Pri hospodárskom dvore“,
„Pri Ihrisku“, lokalita „Svetlá Pusta“ a lokalita „Kalanin“. Ako starosta dopĺňa, kompletná
dokumentácia štyroch doplnkov k územnému plánu zóny Barca v rámci sprievodnej správy je
k dispozícii na web stránke mesta Košice v príslušnej časti územno-plánovacej. Informácia
o doplnkoch územného plánu zóny je podávaná z toho dôvodu, že mestské zastupiteľstvo
predmetné doplnky bez pripomienok schválilo.
Poslanec Ing. Falat pripomína zásady spolufinancovania občanov, resp. developerov pri
rozširovaní pozemkov. Ako dopĺňa súhlasí s rozvojom Mestskej časti Barca, avšak pre
samotnú mestskú časť by to bolo finančne náročné. Navrhuje, aby sa tieto zásady detailne
vypracovali a odsúhlasili..
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Doc. Ing. Bilý sa informuje, či je uskutočnený nejaký pokrok v oblasti ovocného sadu.
Starosta odpovedá, že momentálne žiaden pokrok sa neuskutočnil.
Poslanec D. Pracko žiada, aby MČ Barca aj Juh koordinovali tento územný plán, aby boli aj
informovaný občania a rozvoj sa zabezpečoval kontinuovane, nápomocne, nie chaoticky.
Zástupca starostu, p. Buľko uvádza, že ak je schválený územný plán, isto sa nič chaoticky
rozvíjať nebude.
JUDr. Bogačevičová konštatuje, že v súčasnosti tá HSA, čo sa schvaľovala v miestnom
zastupiteľstve, tak musí spĺňať také podmienky, že so schválenou HSA musí byť vypracovaný
aj ÚPZ. To následne určuje, čo sa stavať môže a čo nie.
Prítomní poslanci následne spoločne v krátkosti diskutovali o jednotlivých lokalitách, ktoré
boli graficky vyobrazené v predloženom materiály.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
o doplnkoch územného plánu zóny – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami
/neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.

8. Návrh 3. Úpravy rozpočtu na rok 2012
Návrh 3. Úpravy rozpočtu na rok 2012 bol predložený prítomným poslancom v písomnej
podobe, konkr. v textovej a tabuľkovej forme.
K návrhu rozpočtu sa vyjadril predseda finančnej komisie M. Maťaš, ktorý uviedol, že
členovia finančnej komisie si podrobne prešli návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2012
a finančná komisia týmto doporučuje jeho schválenie.
JUDr. Bogačevičová, kontrolór zaujala k návrhu písomné stanovisko, ktoré doplnila ústne
s vyjadrením, že daný návrh vychádza zo skutočnosti, ktorú mestská časť dosiahla
k 31.10.2012 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Ako dokončila, súhlasí
so schválením návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2012.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje 3. úpravu rozpočtu pre rok
2012 podľa predloţeného návrhu:
-

zníţenie kapitálových príjmov o 57.000,- €
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-

zníţenie beţných výdavkov o 4.870,- €

-

zníţenie kapitálových výdavkov o 52.130,- €

-

pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný v objeme:
o Príjmy 622.000,- €
o Výdavky 622.000,- €

– jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami /neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká
Iveta/.

9. Návrh rozpočtu na rok 2013 – 2015
Návrh rozpočtu na rok 2013 – 2015 bol predložený prítomným poslancom v písomnej
podobe, konkr. v textovej a tabuľkovej forme.
Písomné stanovisko k návrhu rozpočtu na uvedené obdobie podala aj kontrolórka, JUDr.
Bogačevičová. Ako kontrolórka uvádza, Mesto Košice nemá spracovaný rozpočet na rok
2013 a roky nasledujúce, príjmová časť je tak neistá a preto ani návrh výdavkov rozpočtu na
uvedené roky nemusí byť záväzný a môže sa v mnohom líšiť. Návrh taktiež neráta
so získanou účelovou dotáciou na rekonštrukciu verejného osvetlenia, t.j. vo výške 217 tis. €.
S ohľadom aj na tieto skutočnosti odporúča JUDr. Bogačevičová prerokovať predložený
materiál, doplniť ho o pripomienky a návrhy poslancov, zapracovať nové skutočnosti
a následne so zapracovanými pripomienkami ho predložiť na opätovné prerokovanie v roku
2013.
Poslanec Ing. Falat súhlasí s predloženým návrhom kontrolórky. Týmto navrhuje vziať
v rámci uznesenia daný návrh na vedome a fungovať tak zatiaľ v rozpočtovom provizóriu.
Poslanec M. Maťaš uvádza, že mestská časť si splnila povinnosť zostavenia rozpočtu a taktiež
súhlasí s návrhom kontrolórky ako aj s názorom Ing. Falata.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie programový rozpočet
pre roky 2013 - 2015 podľa predloţeného návrhu – jednomyseľne prijaté prítomnými
poslancami /neprítomní – Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.
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10. Predĺženie kontokorentného úveru
Materiál predložil starosta v písomnej podobe. Ako ďalej F. Krištof uvádza, predĺženie
kontokorentného úveru spočíva v zložitej finančnej situácii pri zabezpečovaní rozpočtu
a záväzkov. Návrh na prolongáciu superlinky – predĺženie kontokorentu v pôvodnej výške aj
pre rok 2013. Kontokorent bude k 31.12.2012 vyrovnaný, jeho platnosť je zatiaľ len
do 19.2.2013 a jeho príprava vyžaduje určitý časový predstih. Na tomto základe je potrebné
prijatie rozsiahlejšie sformulovaného uznesenia, objasnil daný bod starosta.
Predseda finančnej komisie uviedol, že komisia súhlasí s predloženým návrhom.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a príslušných ustanovení Štatútu MČ
Košice – Barca schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len
„úver“)

vo výške 20 000,- EUR poskytnutého zo strany poskytnutého Prima banka

Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline,
Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Barca zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista
blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,
vrátane moţnosti vystavenia vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom
nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad
prolongácie prijatého úveru – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami /neprítomní –
Kačmár Marián, Lendacká Iveta/.

11. Zriadenie vecného bremena pre VVS, a.s.
Bod uviedol starosta F. Krištof s konštatovaním, že v súvislosti s prekládkou miestnej
kanalizácie z dôvodu stavebného povolenia pre Interhotely, vtedajší vlastník parku – Mesto
Košice súhlasilo s prekládkou kanalizácie, ktorú realizovala VVS, a.s. Košice. Ide
o preloženie kanalizácie v trase ulica Abovská – park – cca po severojužný asfaltový chodník
v strede parku v celkovej dĺžke 125 m, na parcele č. 63/1. V uplynulých dňoch bolo
kolaudačné konanie a následne vznikla požiadavka na zriadenie vecného bremena za účelom
údržby a odstraňovanie prípadných porúch na pozemku vlastníka. V súčasnosti je vlastníkom
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predmetného pozemku Mestská časť Košice – Barca. VVS, a.s. Košice týmto žiada
o zriadenie vecného bremena, dokončil informáciu o uvedenom bode a vyzval prítomných
poslancov k vyjadreniu.
Poslanec p. Pracko navrhuje s daným návrhom VVS, a.s. na zriadenie vecného bremena
počkať.
Ing. Falat navrhuje vziať návrh na vedomie do času prejednania danej veci.
Ako aj starosta uvádza, je to trochu „neférové“ od vodární, nakoľko ako mestská časť platíme
za všetko, ešte aj za dažďovú vodu a oni žiadajú bezodplatné zriadenie vecného bremena.
Následne prítomní poslanci diskutovali o správnej formulácii navrhovaného uznesenia.
Bod bol prerušený na cca 10 min a následne sa pokračovalo v rokovaní.
JUDr. Bogačevičová predložila prítomným zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch
a kanalizáciách, kde upozorňuje konkr. na §20 z ktorého vyplýva, že Mestská časť Košice –
Barca môže žiadať zriadenie vecného bremena na úhradu.
V rámci diskusie sa prítomní poslanci dohodli na prijatí takého uznesenia, ktoré umožní
ďalšie rokovania starostu s VVS, a.s. Košice.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje zriadenie bezodplatného
vecného bremena pre VVS, a.s. na parcele č.63/1, zapísaná na LV 936 KÚ Barca
s rozsahom 637 m2. – proti schváleniu bolo 9 poslancov, poslanec Ing. Falat Ladislav sa
hlasovania zdržal, poslanec Kačmár Marián neprítomný – uznesenie neschválené

12. Predaj nehnuteľného majetku
Bod č. 12 bol na návrh starostu F. Krištofa a odsúhlasením všetkým prítomných poslancov
zrušený na začiatku rokovania.

13. Plán zasadnutí na 1. Polrok
Starosta predložil návrh na predbežné termíny rokovania miestneho zastupiteľstva
v 1. polroku, konkr. na 13. marec a 12. jún.
Poslanec M. Maťaš, predseda finančnej komisie uvádza, že vzhľadom k neprijatému rozpočtu
na roky 2013 – 2015, je potrebné uskutočniť zasadnutie aj začiatkom roka 2013.
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V spoločnej diskusii sa prítomní poslanci dohodli na troch rokovaniach v priebehu prvého
polroka a na tomto základe bolo aj sformulované prijaté uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje plán zasadnutí na 1. polrok
2013 predbeţne február, apríl, jún – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami
/neprítomný– Kačmár Marián/.

14. Návrh na ocenenie mesta Košice
Návrh kandidátov na ocenenie mesta Košice žiada starosta F. Krištof predložiť najneskôr
do 10.1.2013.
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o návrhu
na ocenenie mesta Košice a ţiada poslancov predloţiť svoje návrhy do 10. 1. 2013 –
jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami /neprítomný– Kačmár Marián/.

15. Interpelácie poslancov a dopyty
V rámci uvedeného bodu bolo vyslovených niekoľko interpelácií od prítomných poslancov.
Poslanec, Doc. Ing. Bilý, CSc. sa zaujímal o príprave na zimnú údržbu.
Starosta uviedol, že všetko je pripravené a v prvých snežných dňoch už bola aj technika
vyskúšaná.
Poslanec M. Rusnák konštatuje, že pri vchode do parku sa nachádza strom vo veľmi zlom
stave, ktorý v prípade silného vetra môže znamenať aj značné nebezpečenstvo.
Starosta uvádza, že v danom prípade je možné požiadavku tlmočiť len vlastníkom daného
územia.
Poslankyňa, MUDr. Buľková vyslovuje nespokojnosť s posypom na cestách. Kým
v niektorých častiach mestskej časti je posyp nedostatočný, v iných je také množstvo
kamienkov, že pri rýchlejšej jazde „odskakujú“ na všetky smery, vrátane motorových vozidiel
dokonca aj na okná na domoch, uvádza MUDr. Buľková.
Starosta informuje, že posypy ciest sú zabezpečované službou spadajúcou pod spoločnosť
Kosit Košice.
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Poslanec, Ing. Falat pripomína nadjazd na Alejovej ulici, nakoľko je tam veľká vrstva ľadu
a došlo tam už aj k zlomenine.
Starosta ubezpečuje, že technický pracovníci vykonajú na daných miestach posyp soľou.
Taktiež starosta vyzýva, aby čistenie chodníkov zabezpečovali obyvatelia tým spôsobom, že
nadbytočný sneh upracú do svojich záhrad, nie na hlavnú cestu, nakoľko následne dochádza
k znemožneniu prechodu traktora s pluhom a zároveň dochádza k zúženiu cestnej
komunikácie.

16. Rôzne
V rámci bodu „rôzne“ požiadali o vyjadrenie len niektorí z poslancov. Konkrétne, poslanec
Ing. Antal mal požiadavku na zmenu podkladov pre skrutátora, aby sa nemuseli uskutočňovať
dlhé ručné vypisovania.
Poslanec M. Maťaš sa informoval, na aký podnet bola osadená značka „Zákaz zastavenia“
na ulici Čkalovovej. Starosta odpovedá, že je to na samotný podnet Krajského dopravného
inšpektorátu.
Poslanec Kačmár uvádza, že tak ako aj na tejto ulici, tak aj na iných uliciach je to
nezodpovednosťou samotných občanov, nakoľko neparkujú automobily vo svojich dvoroch,
príp. garážach, ale väčšina obyvateľov parkuje na uliciach. Poslanec D. Pracko súhlasí
a navrhuje, aby mestská časť uvažovala o osadzovaní týchto značiek aj v iných častiach nášho
územia.

17. Záver
Na záver poďakoval starosta František Krištof všetkým prítomným za účasť, návrhy,
pripomienky a podnety na poslednom, 12. zasadnutí miestneho zastupiteľstva v roku 2012.
Zároveň pozval poslancov na vianočné a súčasne koncoročné posedenie v kancelárii starostu.
Následne bolo rokovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca
ukončené.
Košice – Barca, 19.12.2012
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Zapisovateľka:

.................................................
PhDr. Mária Kmecová

Starosta:

.................................................
František Krištof

Overovatelia:

..........................................
Ing. Antal Daniel

..........................................
Ing. Falat Ladislav
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