MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 26. 06. 2013
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. Prítomní
boli všetci poslanci miestneho zastupiteľstva. Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: p. František
Krištof, p. Imrich Buľko a JUDr. Agnesa Bogačevičová.
Za zapisovateľku bola menovaná PhDr. Mária Kmecová. Za skrutátora bol navrhnutý a schválený
Doc. Ing. Bilý Jozef. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Rusnák Marek a 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.
Z prítomných mal pripomienku Ing. Falat Ladislav, konkr. k bodu č. 11 – Pouţitie rezervného fondu.
Ţiada, aby sa v rámci tohto bodu vyjadrila hlavná kontrolórka, či pouţitie rezervného fondu nebolo
nutné vyvesiť na úradnej tabuli v súvislosti so Štatútom mestskej časti.
Starosta uviedol, ţe vyjadrenie podá kontrolórka v rámci bodu 11.
Nikto z prítomných nemal ďalšie pozmeňujúce návrhy. Program bol jednomyseľne schválený.

2. Dopyty a návrhy občanov
Prítomní občania nemali k uvedenému bodu ţiadne dopyty ani návrhy, svoje vyjadrenia hodlajú
podať v nasledujúcom bode č. 3.
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3. Petícia a žiadosti občanov – Nová Barca:
a) Vybudovanie prepojenia s ulicou Pri pošte
b) Riešenie dopravnej situácie na Kubíkovej ulici
c) Zamedzenie využitia komunikácií ako obslužných
Materiál bol predloţený v písomnej podobe, ktorý obsahoval predloţené ţiadosti a petíciu
občanov Nová Barca, zároveň vyjadrenie starostu k uvedeným podaniam.
Na rokovaní boli prítomní občania lokality Nová Barca. Starosta vyzval prítomných poslancov
a občanov na prednesenie svojich pripomienok, návrhov a dopytov.
Ing. Falat navrhuje, aby sa kaţdý bod prerokoval zvlášť a nebral sa ako celok. Poslanec p. Pracko
navrhuje, aby sa vyjadril petičný výbor. Poslanec Ing. Antal ţiada starostu, aby predniesol prítomným
občanom svoje písomné vyjadrenie.
Na základe poţiadaviek starosta predniesol vyjadrenie uvedené v materiáli.
a) Petícia za vybudovanie bezpečného chodníka
-

Predmetný chodník je zapracovaný do územného plánu zóny na pozemku mesta Košice v rozsahu
bývalého potoka, kde vedie vodovod a plyn k lokalite Nová Barca.

-

V marci t.r. bol spracovaný geometrický plán, kde bol vytýčený chodník, ktorý musí mesto Košice
dať zapísať vo forme zmeny klasifikácie pozemku, t.j. z vodnej plochy na ostatnú plochu.

-

Následne so súhlasom mesta je potrebné dať spracovať projektovú dokumentáciu na chodník
z dôvodu, že ide o stavebné práce – úprava pozemku, kde je uložená infraštruktúra (vecné
bremeno vodovod, plyn) v prospech SPP, resp. VVS.

-

Podľa skutkového stavu zamerania predmetnej parcely bude potrebné riešiť odhradenie
a likvidáciu stromov a porastu zo strany susedného vlastníka, ktorý doteraz časť pozemku užíval.

-

Po doriešení týchto majetkovo -

legislatívnych a projekčných prácach, vrátane vybavenia

stavebného povolenia na spevnenú plochu a vyčlenení finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
bude možné pristúpiť k predmetnej realizácii.
-

Čo sa týka chodníka na ulici Osloboditeľov, resp. v ňom umiestnených stĺpoch verejného
osvetlenia a rozvádzača, môžeme tento problém na riešenie posunúť mestu Košice, nakoľko
verejné osvetlenie vr. rozvádzača patrí mestu Košice.

-

Predmetná lokalita je organickou súčasťou obce jednak s prepojením ulice Osloboditeľov ako
i schváleným územným plánom zóny, osobitne v časti pod hospodárskym dvorom.

-

„Vedenie obce vníma túto lokalitu ako súčasť priemyselnej zóny a povoľuje v tejto časti obce
sústredenie podnikateľských prevádzok ako sú autoservisy.“ – Vedenie obce nepovoľuje
prevádzky, prevádzková resp. podnikateľská činnosť vyplýva z aktivít vlastníkov pozemkov, resp.
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podľa živnostenského zákona a povolení zo strany štátnej správy – nie samosprávy. Samospráva
môže riešiť len prevádzkový čas. Dokonca pokiaľ nedôjde k zmene stavebného zákona, mestské
časti sú vylúčené zo stavebných konaní, takže povoľovanie servisov a pod. nespadá pod mestskú
časť. Určitú možnosť tu má mesto Košice ako špeciálny stavebný úrad, stavebný úrad alebo
z hľadiska ÚHA
Za petičný výbor vystúpil prvý p. Ing. Čabra, ktorého zaujímali termíny uvedených úloh. Starosta
uvádza, ţe neustále sa na tejto veci pracuje, geometrický plán bol spracovaný v jeseni, v marci bol
zrealizovaný. V danom smere je momentálne prvoradé vysporiadať vlastnícke vzťahy, nakoľko
vlastníkmi sú ešte Zichy-ovci.
Ing. Smutelovič, ako člen petičného výberu uvádza, ţe činnosť obce je zdĺhavá, zaujíma ho, čo
MČ v tomto smere urobila, prečo bolo povolené autoservisu vystavanie plynového a elektrického
rozvádzača. Starosta výrazne konštatoval, ţe mestská časť nie je stavebným úradom, rozhodnutia dáva
stavebný úrad, mestská časť je zo stavebných konaní vylúčená.
Obyvateľ lokality Nová Barca, p. Ruţička uvádza, ţe ak MČ nie je stavebným úradom
od minulého roka, ako je moţné, ţe stavba je postavená, nakoľko je to obdobie dlhšie ako jeden rok.
Starosta odpovedal s tým, ţe stavba nebola stavaná jednorázovo, ale postupne ako tzv. „skladačka“.
Ing. Smutelovič ţiada vybudovanie chodníka predovšetkým z dôvodu bezpečnosti a poţaduje, aby
úrad konal v záujme občanov, ktorí bývajú v danej lokalite.
Ing. Čabra konštatuje, ţe je členom stavebnej komisie na MMK, vyzýva starostu, aby sa zúčastnil
zasadnutí týchto komisií. Starosta následne uvádza, ţe komisia sa vyjadruje k jednotlivým materiálom,
nedáva povolenia.
Občan, p. Ruţička poţaduje, aby boli občania informovaní, čo mestská časť robí preto, aby sa
poţiadavky občanov riešili, ţiada väčšiu informovanosť
Poslanec, p. Buľko uvádza, ţe oslovia sa kompetentné orgány na preloţenie verejného osvetlenia,
ktoré bráni bezpečnému prechodu, vo veci stavby chodníka sa osloví Mesto Košice, na základe
jednotlivých odpovedí sa bude postupovať ďalej.
Starosta opakovane dodáva, ţe problematické sú predovšetkým vlastnícke vzťahy, ale bude sa
robiť všetko preto, aby sa tieto veci urýchlili.
JUDr. Bogačevičová vyjadruje súhlas s p. starostom, zároveň navrhuje, aby sa nevysporiadané
územie prenajalo cez Slovenský pozemkový fond za symbolickú cenu, nakoľko vlastnícke vzťahy
ostávajú zatiaľ nedoriešené, a ak bude územie v nájme, môţe sa uskutočniť výstavba bezpečného
chodníka.
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Poslanec Ing. Antal, navrhuje dočasné úpravy, ako je pokosenie, vysypanie kameniva a pod.
Následne JUDr. Bogačevičová konštatuje, ţe nie sú moţné takéto úpravy, musia byť v tomto smere
splnené základné podmienky.
Občan, p. Ruţička poţaduje, aby sa v danej veci konalo čím skôr.
Poslanec Kačmár, vyjadruje pozitíva k podanej petícií, zároveň oboznamuje prítomných, ţe
s poslancom p. Rusnákom riešia problém s rozvádzacou skrinkou verejného osvetlenia, ktorá sa
nachádza v blízkosti lokality.
Následne bola komunikácia k bodu 3a) ukončená a starosta oboznámil prítomných so svojim
vyjadrením k bodu 3b):
b) Ţiadosť o zamedzenie vyuţitia komunikácií Kubíková, Pri vagovni, Močiarna ako obsluţných
komunikácií pre podnikateľské subjekty
-

Ulice Močiarna i Pri vagovni sú slepé len dočasne, v zmysle územného plánu budú prejazdné
v nadväznosti na schválený územný plán vrátane polyfunkčnej činnosti, resp. podnikateľskej
činnosti v nadväznosti na splnenie podmienok zo strany povoľovania podnikateľskej činnosti, do
ktorej mestská časť nemôže zasahovať. Mestská časť nebude ďalej zabezpečovať budovanie
komunikácie z dôvodu vlastníckych vzťahov i finančných možností.

-

Projekty komunikácií Močiarna i Pri vagovni boli riešené v nadväznosti na výkup pozemkov
v danom čase zo strany a neochoty vlastníkov pozemkov uvoľniť, resp. odpredať pozemok na
cestu, resp. chodník.

-

Obe komunikácie boli realizované z finančných prostriedkov mestskej časti, vrátane sietí
a transformátora v danom rozsahu a boli aj skolaudované príslušným stavebným úradom.

-

Obe komunikácie majú byť prejazdné v zmysle územného plánu, riešenie zásobovania
podnikateľských subjektov je vecou povoľovania činnosti, tzn. vrátane parkovania či otáčania na
vlastnom pozemku.

-

Komunikácia bola projektovaná aj realizovaná v nadväznosti na plánované prepojenie v zmysle
územného plánu a polyfunkčnej činnosti.
Starosta vyzval k vyjadreniu sa poslancov a prítomných občanov.
Ing. Čabra uvádza, ţe cesta na ul. Močiarnej má max 5 m a podnikateľskému subjektu bolo

napriek tomu povolené zásobovanie a prejazd. Starosta konštatuje, ţe projekt rešpektoval majetkové
vzťahy a cesta bola urobená v rámci moţnosti v tejto lokalite. Územný plán v danom území hovorí
o polyfunkčnej činnosti, čo znamená, ţe vlastník pozemku má právo si vybudovať prevádzku. V čase,
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keď bola táto komunikácia skolaudovaná, nebolo moţné riešiť cestu iným spôsobom, dnes kolaudácia
pod 9 m nie je moţná. Ako ďalej starosta uvádza, na autá, ktoré porušujú vyhlášku tým, ţe nedodrţujú
rýchlosť a šírku voľného prechodu svojím parkovaním, je potrebné kontaktovať políciu. Všetko je
o vzájomnej komunikácii, aby nedošlo k situácii ako na ul. Čkalovova, kde sa poţadovali značky „zákaz
zastavenia“, po ich osadení nasledovali petície o ich zrušenie. Mestskú časť to stálo nemálo peňaţných
prostriedkov a značky museli ísť napriek tomu preč, dokončil starosta.
Následne prešiel k bodu c) a predniesol svoje stanovisko:
c) Ţiadosť o riešenie dopravnej situácie na Kubíkovej ulici
-

Čo sa týka parkovania na ulici Kubíkova – platí zákon o prevádzke na komunikáciách
a dopravná vyhláška, ktorej dodržiavanie rieši polícia.

-

Činnosť „testovania vozidiel“ je možné rovnako riešiť v zmysle predchádzajúceho bodu.

-

Otázku testovania môže mestská časť preveriť, resp. vyzvať autoservis na stanovisko a upozorniť
cestný správny orgán – mesto Košice.

K uvedenému sa vyjadril Ing. Antal s poţiadavkou, aby sa v uznesení uviedli konkrétne termíny
riešenia prednesených skutočností.
Obyvateľ lokality Nová Barca zároveň upozorňuje, aby sa vyriešil problém s chodníkmi na
Močiarnej ulici. Starosta odpovedá, ţe na previerku chodníkov poverí stavebnú komisiu.
Návrhová komisia
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie petíciu a žiadosti občanov
v bode:
a) Vybudovanie prepojenia ulice Kubíkovej s ulicou Pri pošte,
b) Riešenie dopravnej situácie na Kubíkovej ulici,
c) Zamedzenie využitia komunikácii ako obslužných,
a žiada starostu MČ Košice - Barca požiadať príslušné orgány o riešenie žiadosti občanov.
Termín: Zaslania žiadosti do 5. 7. 2013. – jednomyseľne prijaté
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4. Kontrola uznesení
Nemal nikto pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Návrhová komisia
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie

informáciu o kontrole

uznesení zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa
30.04.2013. – jednomyseľne prijaté

5. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Starosta vyzval prítomných na podanie informácie o činnosti jednotlivých komisií.
Predseda stavebnej a bytovej komisie, I. Buľko uviedol, ţe komisia sa zišla 1x a riešené boli len
beţné záleţitosti. Starosta následne poţiadal aby na najbliţšom stretnutí komisia prešetrila stav na
Močiarnej ulici týkajúci sa chodníkov.
Predsedníčka sociálnej a kultúrnej komisie, I. Lendacká konštatovala, ţe stretnutie sa uskutočnilo
1x, navštívilo sa 10 novorodencov a prediskutovali podané jednorázové sociálne výpomoci.
Predseda finančnej komisie, p. Maťaš uviedol, ţe komisia sa stretla 1x, poţiadal aby sa hlavná
kontrolórka v bode č. 11 vyjadrila schváleniu rezervného fondu a uskutočnil sa aj výjazd do terénu,
konkr. vo veci podanej petície v lokalite Nová Barca.
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Ing. Antal uviedol, ţe stretnutie sa uskutočnilo
15.5.20113 na ktorom bola uskutočnená kontrola podaných priznaní poslancov. Všetci poslanci splnili
svoju povinnosť, dodal Ing. Antal.

Návrhová komisia
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o rokovaniach
komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca. – jednomyseľne prijaté
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6. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Starosta podal materiál v písomnej podobe, v ktorom uvádza jednotlivé stretnutia od posledného
zasadnutia MZ. Zároveň doplňuje informáciu, ţe materiál vo veci verejného osvetlenia bol v dvoch
kópiách odovzdaný agentúre SIEA, do 20 dní má byť uskutočnená kontrola.
Ďalej starosta informuje prítomných o stretnutí s rektorom TU KE ohľadne spolupráce pri písaní
diplomových a bakalárskych prác, o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie na ÚHA,
o rozhodnutí o začatí stavebného konania na ul. Turnianska – protihluková stena, o plánovanej brigáde
pre študentov na ihrisku, konkr. maľovanie tribún a plota, vyčistenie okolia a pod., informoval
o rokovaniach na MMK, o stretnutí s p. Polákom a Gašaiom s Východoslovenského múzea,
o pokračovaní v práci na výtlkoch a o poďakovaní Slovenského poľovníckeho zväzu s medzinárodnou
výstavou psov, zároveň poţiadali o rezerváciu ďalšieho termínu na túto výstavu v r. 2014.
Po uvedených informáciách vyzval starosta poslancov k diskusii.
Doc. Bilý sa zaujímal o realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia. Ako starosta uviedol, verí ţe
sa túto rekonštrukciu podarí zrealizovať.
Poslanec Ing. Falat nadviazal na rokovania s p. Polákom a Gašaiom, pozitívne hodnotí toto
stretnutie.
Poslanec p. Pracko sa informoval, či môţe dôjsť k zniţovaniu prísunu peňaţných prostriedkov
do rozpočtu zo strany MMK. Starosta odpovedal, ţe primátor prisľúbil, ţe mestských častí by sa to
týkať nemalo.
Poslanec, Ing. Antal, sa zaujíma o brigádu na ihrisku, nakoľko podľa nájomnej zmluvy s FK,
zodpovedá za údrţbu sám nájomca. Negatívne hodnotí zapájanie sa mestskej časti do tejto aktivity,
nakoľko tieto práce by mal podľa zmluvy vykonávať FK.
JUDr. Bogačevičová informuje o moţnosti zapojiť sa do nadácie tzv. Pontis, ktorá pomáha
organizáciám s prácami, ktoré sa prihlásia do programu tejto nadácie tým, ţe poskytuje zamestnancov
jednotlivých firiem, ktorým udelí zamestnávateľ voľno na vykonávanie tejto nadačnej činnosti. Čo sa
týka futbalového štadióna, uvádza, ţe v zmluve s FK je potrebné konkrétne vyšpecifikovať, čo sa myslí
pod pojmom „údrţba“.
Starosta apeluje predovšetkým na bezpečnosť na ihrisku, nakoľko lavičky na tribúne sú v zlom
stave, je potrebné ich vymeniť, a to, ţe sa poskytne brigáda študentom, môţe viesť aj k zlepšeniu ich
vzťahu k obecnému majetku.
Poslankyňa, Kunová navrhuje, aby sa brigádnické činnosti v mestskej časti vykonávali na báze
dobrovoľníctva. Mala by sa takáto akcia zrealizovať, príp. aj vyhlásiť v miestnom rozhlase.
Starosta dodáva, ţe brigádu uskutočňuje predovšetkým kvôli študentom a zveľadeniu nášho majetku.
Peniaze sa vynasnaţí získať prostredníctvom sponzoringu.
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Návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu starostu o činnosti
od posledného MZ. – jednomyseľne prijaté
Po ukončení bodu č. 6 bola schválená 10 minútová prestávka.

7. Informácia hlavného kontrolóra
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku k vyjadreniu.
Kontrolórka, JUDr. Bogačevičová predloţila správu v písomnej podobe, v ktorej uvádza svoju
kontrolnú činnosť, konkr. kontrolnú činnosť v dodrţiavaní a uplatňovaní ustanovení príslušného zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v procese inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
Okrem uvedenej kontroly vykonala aj kontrolu zmlúv o reklame, ako uviedla, očakávala v tomto smere
viac finančných prostriedkov, nakoľko v mestskej časti je veľa reklamných tabúľ, avšak väčšia časť je
na súkromných pozemkoch, nie na majetku mestskej časti. Navrhuje taktieţ, zaviesť hmotnú
zodpovednosť za motorové vozidlá s uvedením konkrétneho pracovníka.
Ing. Falat navrhuje zakomponovať uvedené návrhy do uznesenia.
Následne poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na II. polrok.

Návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu hlavného
kontrolóra za I polrok 2013 a
a) žiada starostu po konzultácii s hlavnou kontrolórkou MČ Košice - Barca
-

dopracovať hmotné zodpovednosti pre zamestnancov,

-

prijať opatrenia v zmysle kontroly,

b) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II polrok 2013. – jednomyseľne
prijaté
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8. Informácia o priebehu ROEP
Informácia o priebehu ROEP bola podaná v písomnej podobe.
Poslanec Ing. Falat sa zaujímal, či dôjde k zmenám vo vlastníckych vzťahoch, na čo starosta
následne odpovedal, ţe všetko je v kompetencii katastra, ak bude potrebné urobiť úpravy tak ich urobia,
o nejednoznačných veciach sa bude rokovať.
JUDr. Bogačevičová upozornila, ţe je potrebné sledovať priebeh ROEP, nakoľko ten zakladá
vlastnícke vzťahy nad rámec občianskeho zákonníka. Vlastnícke vzťahy je potrebné sledovať, nakoľko
námietky sa môţu podávať len do troch rokov. Komisia ROEP je povinná vţdy v prípade potreby
zasadnúť. Odporúča, aby si kaţdý zvlášť prekontroloval svoje staré listiny, dedičské konania a pod.,
nakoľko nie je vylúčené, ţe ROEP zaloţí list vlastníctva a nemusí to byť správny list so správnym
pozemkom, dokončila JUDr. Bogačevičová.

Návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o priebehu ROEP.
– jednomyseľne prijaté

9. Informácia o úprave organizačnej štruktúry
Informácia bola podaná v písomnej podobe.
V nadväznosti na vývoj rozširovania prevádzkovej činnosti v priestoroch kaštieľa a pre
zabezpečenie činnosti zastrešenia úradu, bola obsadená funkcia správcu budov a funkcia prednostu.
Z prítomných poslancov nemal nikto pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy a podnety.

Návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie

informáciu o úprave

organizačnej štruktúry. – jednomyseľne prijaté

10. Informácia o zlučovaní mestských častí
Starosta podal informáciu o zlučovaní mestských častí, čo bolo predmetom rokovania posledného
zasadnutia Rady starostov.
Po vyše ročnom pôsobení, komisia tvorená starostami, po vyše ročnom pôsobení na poţiadavku
primátora spracovala návrh na moţnosť zníţenia počtu mestských častí na 14. Po prerokovaní návrhu aj
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z hľadiska koncepčnosti, úrovne kompetencií a nedoriešení finančných vzťahov a rozdielmi v Štatúte
mesta, Rada starostov s týmto návrhom nesúhlasila a ţiada mesto – primátora najprv doriešiť
kompetencie a finančné vzťahy.
Nikto z prítomných nemal doplňovacie návrhy.

Návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie

informáciu o zlučovaní

mestských častí. – jednomyseľne prijaté

11. Použitie rezervného fondu
Starosta uviedol potrebu pouţitia rezervného fondu s tým, ţe po preúčtovaní 10 % prebytku
hospodárenia do rezervného fondu v nadväznosti na schválený záverečný účet za rok 2012, v súvislosti
s potrebou vykryť dohodu o splátkovom kalendári s Euroviou SK do 30.6.2013 za povrchovú úpravu
Zemianskej ulice, ţiada miestne zastupiteľstvo o schválenie časti rezervného fondu vo výške 4 000 € na
tento účel v rámci investičných prostriedkov. Pouţitie rezervného fondu na krytie investičného záväzku
voči spoločnosti Eurovia SK prerokovala komisia finančná a správy majetku pri MZ a odporučila
miestnemu zastupiteľstvu schváliť.
JUDr. Bogačevičová uvádza, ţe v súvislosti s tým, ţe prevod do rezervného v rozpočte nemáme
zahrnutý, navrhuje 4000,- € presunúť z rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu krytia
kapitálových výdavkov.
Starosta vyzval návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje presun finančných prostriedkov
z rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu krytia kapitálových výdavkov rozpočtu MČ
Košice - Barca vo výške 4000,- €. – jednomyseľne prijaté
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12. Interpelácie poslancov a dopyty
Starosta vyzval poslancov k interpeláciám.
Poslanec, Ing. Falat interpeloval úpravu schodov nadjazdu pri električke a vybudovanie zastávky
na Hečkovej ulici. Starosta uviedol, ţe poţiadavka vo veci schodov bola zaslaná na Národnú diaľničnú
spoločnosť.
Poslanec, Ing. Antal, interpeloval v mene p. Palaia prepadnutú cestu na Barčianskej ulici. P. Palai
navrhuje zabezpečenie betónu na vlastné náklady, potrebné je iba zabezpečiť technických pracovníkov.
Poslanec Kačmár interpeluje prepadnutú cestu Čkalovova – Radlinského a zaujíma sa o chodník
pri vchode do parku. Starosta uvádza, ţe prepadnutou cesto sa bude zaoberať a čo sa týka chodníka
do parku, je v pláne jeho riešenie, aby sa nemusel búrať múr.
Poslanec Pracko sa zaujímal, či nie je moţné zakúpiť basketbalové koše pre mládeţ a konštatuje,
ţe či p. Sidor neuvaţuje zabezpečiť na ihrisku novú trampolínu pre deti nakoľko prvá sa uţ zničila.
Starosta odpovedá, ţe basketbalové koše sú v úvahe, najmä v miestnom parku, čo sa týka trampolíny,
informácie k tomu nemáme.
Poslankyňa MUDr. Buľková sa zaujímala, čo bude v bývalých potravinách na Hraničnej ulici.
Ako odvetil starosta, zatiaľ to ešte nie je známe.
Poslankyňa Lendacká navrhuje zverejniť na internetovej stránke celé materiály pre miestne
zastupiteľstvo.
Poslanec I. Buľko interpeluje veľké mnoţstvo parkujúcich áut na kriţovatke Abovská – Matičná,
čo znemoţňuje plynulý prechod ďalších automobilov.
Ďalšie interpelácie neboli prednesené.

13. Rôzne
V rámci rôzneho starosta informoval o hlukových skúškach ktoré iniciovala Košická energetická
spoločnosť. Na uvedenú informáciu reagoval poslanec Falat s tým, ţe bol iniciátorom tohto merania,
nakoľko bol oslovený viacerými občanmi.
Ďalej starosta informoval o akcii Mesta Košice – Kvety Košíc – súťaţ o najkrajšie kvetinové
balkóny.
Na záver podal starosta informáciu o riešení situácie - podjazd pri katastri, v danej veci boli
zaslané listy viacerým organizáciám, ako NDS Košice, NDS Bratislava, VVS, a.s. Košice, atď. Ďalej
uviedol, ţe kontaktoval aj Dopravný inšpektorát a Ministerstvo dopravy vo veci pripájacích pruhoch pri
nadjazde a električke – smerom z/do Barce, kde autá idú po hlavnej ceste 80km/h a je veľmi náročné
zaradiť sa do pruhu prichádzajúcim autám, predovšetkým v hlavnej špičke.
V rámci bodu rôzne neboli uţ prednesené ţiadne ďalšie podnety.
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14. Záver
V závere sa starosta František Krištof poďakoval prítomným za účasť, podnety a návrhy a ukončil
tak 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.

.......................................

.......................................

PhDr. Mária Kmecová

František Krištof

zapisovateľ

starosta

.......................................

.......................................

Rusnák Marek

Kunová Jarmila
overovateľ

overovateľ
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