MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 25. 09. 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.
Z rokovania sa ospravedlnil p. Marek Rusnák. Zástupca starostu, p. Imrich Buľko sa ospravedlnil
len zo začiatku rokovania.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová,
JUDr. Agnesa Bogačevičová, p. Imrich Buľko /súčasťou predsedníctva po príchode/.
Za zapisovateľku bola menovaná PhDr. Mária Kmecová.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený Kačmár Marián.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Maťaš Miloslav a Lendacká Iveta.
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.
Starosta sám navrhuje zmenu programu, konkr. doplnenie bodu 7.1 - Stanovisko k zámene
pozemkov medzi Mestom Košice a OFFICE BOX s.r.o.
Poslanec p. Falat navrhuje presun bodu č. 9 – Návrh 1. Úpravy rozpočtu na rok 2013 – za bod
č. 15 s následnou krátkou prestávkou.
Poslanec p. Ing. Antal navrhuje presun bodu č. 10 – Prerokovanie zmluvného vzťahu medzi
MČ a Futbalovým klubom - pred bod č. 9
po návrhu p. L. Falata – presun bod 9. Za bod 15. Doplnenie bodu 7a
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Hlasovanie o doplnení programu rokovania – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami
/neprítomní Buľko Imrich, Rusnák Marek/
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté prítomnými poslancami
/neprítomní Buľko Imrich, Rusnák Marek/

2. Dopyty a návrhy občanov
Neprítomní žiadni občania. Bez rozpravy.
3. Kontrola uznesení
Materiál predložený v písomnej podobe. Bez rozpravy.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o kontrole
uznesení z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa
26.06.2013.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek, Buľko Imrich/

4. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Starosta vyzval prítomných predsedov komisií k vyjadreniu.
Predsedníčka sociálnej komisie, Lendacká Iveta uviedla, že na zasadnutí komisie bolo
schválených osem žiadostí o jednorázovu výpomoc.
Predseda finančnej komisie, Miloslav Maťaš, oznámil, že komisia sa stretla 3x, riešilo sa
schvaľovanie rezervného fondu na Zemiansku ulicu, odpredaj pozemku na ul. Močiarna, taktiež sa
viedla rozprava o futbalovom klube. Všetky výsledky riešenia sú súčasťou jednotlivých bodov
zasadnutia.
Komisia na ochranu verejného záujmu a stavebná komisia od posledného zasadnutia MZ
nezasadala.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie
o rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek, Buľko Imrich/
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informáciu

5. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Materiál predložený v písomnej podobe v ktorom starosta uvádza činnosť od posledného
MZ. Zároveň starosta informuje o poslednom stretnutí v Prešove ohľadne projektu na verejné
osvetlenie. Ako uvádza, materiál je objednaný, o týždeň by sa malo začať s technickými prácami.
Poslanec Doc. Ing. Bilý sa zaujímal o predbežný termín ukončenia prác. Starosta odpovedá,
že by to malo byť v novembri 2013. Doc.Ing. Bilý sa tiež zaujímal o uzatvorený hlavný prechod do
miestneho parku.
Starosta informuje, že nový majiteľ má záujem o realizáciu oplotenia, je možné že vchod
bude riešený z iného uhla, do budúcna je možný aj prechod medzi kostolom a starým úradom.
Poslanec Ing. Antal sa informoval ohľadom rokovania so starostom obce Kechnec Ing.
Konkolym, ďalej ohľadne výberového konania na chodník ul. Medená a na výsledok

Rady

starostov súvisiacej so spájaním mestských častí.
Starosta konštatuje, že s Ing. Konkolym dohadoval spoluprácu ohľadne predĺženia zmluvy na
Hečkovej ul. Vo veci výberového konania uvádza, že do konania sa prihlásili tri firmy, konanie
vyhrala spoločnosť Eurovia, na druhom mieste bola firma Strabag. Práce začnú v marci 2014
a ukončené by mali byť v máji 2014. Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov MČ, resp.
z účelových dotácií. Na rokovaní rady starostov sa vo veci zlučovania mestských častí starostovia
nedohodli, dokončil starosta.
Poslankyňa MUDr. Buľková sa zaujímala o rokovanie - nová ulica Timravy – Matičná z 3.7.2013. Starosta len dodáva, že k dohode majiteľov pozemkov nedošlo.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu starostu
o činnosti od posledného MZ.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek, Buľko Imrich/

6. Informácia hlavného kontrolóra
JUDr. Bogačevičová podala stanovisko v písomnej podobe. Ako uvádza, zamerala sa
predovšetkým na plnenie záväzkov MČ, konštatuje, že záväzky sa dodržujú, nie je zaplatený len
nájom za pozemky pod nájomnými bytmi, kde je splatnosť koncom roka, takže je to v poriadku.
Ďalej uvádza, že uskutočnila kontrolu pokladničných dokladov, kupujú sa najnutnejšie veci, je
zavedený skôr šetriaci režim. V rámci kontroly navrhuje zaviesť zodpovednosť pracovníka za
motorové vozidlá.
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Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu hlavného
kontrolóra.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek, Buľko Imrich/

7. Odpredaj pozemku na ulici Močiarna
Starosta informuje prítomných, že na základe žiadosti pani Štelclovej z ulice Osloboditeľov
62, je záujem o odkúpenie 60 m2 pozemku za účelom riešenia majetkového vysporiadania za
účelom prístavby k rodinnému domu.
Podľa spracovaného geometrického plánu sa jedná o pozemok – novovytvorená parcela č. 1427/31
(prihradený) na ulici Močiarnej, ktorý je evidovaný na LV 1010, vlastníkom je mesto Košice a
mestská časť ho má v správe. Mestská časť predmetný pozemok nepotrebuje, nakoľko neuvažuje o
výstavbe chodníka na Močiarnej ulici z dôvodu, že ide o úzku komunikáciu, ktorá je v podstate
slepá a výstavbou chodníka by došlo k obmedzenej priechodnosti komunikácie. Línia prihradenia
pokračuje takmer v celej dĺžke východnej strany komunikácie, čiže bude potrebné v ďalších
krokoch riešiť odkúpenie resp. prenájom aj s ostatnými vlastníkmi.
Mestská časť požiadala opakovane primátora o súhlas s tým, že na základe požiadavky doložila
príslušné kolaudačné rozhodnutie. V súčasnosti máme súhlasné stanovisko, stačí odpredaj pozemku
odsúhlasiť, dokončuje starosta.
Predseda finančnej komisie, poslanec Maťaš uvádza, že finančná komisia odporúča odpredaj
pozemku schváliť.
JUDr. Bogačevičová odporúča, aby návrh na uznesenie bol rozdelený do dvoch častí, a to
uviesť konkrétne údaje pozemku, tj. parcela a následne komu sa odpredaj schváľuje + cena.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje
1. Priamy predaj novovytvorenej parcely č.1427/31 – trvalý trávnatý porast o výmere 60 m2 na
ulici Močiarna.
2. Schvaľuje predaj pozemku novovytvorenej parcely, register C č.1427/31, trvalý trávny porast
o výmere 60m2 vytvorenej v zmysle geometrického plánu č. 29/2012, zo dňa 22.10.2012 pre
kupujúceho - p. Gabriela Štelclová, bytom ulica Osloboditeľov 62, Košice za kúpnu cenu
2780 eur.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek, Buľko Imrich/
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7.1

Stanovisko k zámene pozemkov medzi MK a OFFICE BOX s.r.o
Starosta uvádza daný bod s tým, že sa jedná o budovu bývalého miestneho úradu, ktorý bude

potrebné najneskôr do júna 2014 vysťahovať. Na danom mieste by mal byť riešený vchod,
parkovanie, firma OFFICE BOX s.r.o. plánuje aj zdravotné stredisko.
Poslanec Ing. Falat podporuje návrh zámeny, upozorňuje však, aby sa dbalo na to, aby pri
kostoloch nevzniklo nič nedôstojné.
Poslanec Pracko podporuje návrh, zároveň dodáva, aby mestská časť neprišla o schodište
medzi kostolom a budovou bývalého miestneho úradu.
Starosta uvádza, že v tomto smere budeme účastníkmi konania, takže v akejkoľvek veci musíme
byť informovaní.
JUDr. Bogačevičová konštatuje, že v daných veciach je to náročné, nakoľko sa jedná o súkromného
majiteľa, koniec koncov si bude môcť postaviť čo bude chcieť.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca na základe žiadosti Magistrátu mesta Košice
č. A/2013/18655 zo dňa 10.9.2013 súhlasí so zámenou nehnuteľností medzi mestom Košice a
OFFICE BOX s.r.o. s tým, že z dôvodu využívania nehnuteľností mestskou časťou pre technické
účely, priestory uvoľníme až po ukončení a kolaudácii prístavby technických priestorov pri
miestnom úrade.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
8. Monitorovacia správa a čerpanie rozpočtu za 1-6/2013
Monitorovacia správa podaná v písomnej a tabuľkovej forme, bez rozpravy.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje monitorovaciu správu
programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca k 30.6.2013.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
11. Informácia o stave NFP na verejné osvetlenie
Materiál podaný v písomnej podobe informoval o uzatvorení zmluvy na dodanie diela –
verejné osvetlenie - so spoločnosťou MOVYROB.
Starosta následne otvoril k danému bodu rozpravu.
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Poslanec Ing. Antal namietal podpísanie zmluvy, nakoľko žiadal o jej prejednanie vopred,
pred podpisom zmluvy. S viacerými bodmi v zmluve nesúhlasí, udáva Ing. Antal.
Starosta konštatuje, že spracovanie zmluvy je v kompetencii agentúry SIEA, je založená na
podmienkach ministerstva a my, ako mestská časť nemôžeme podmienky meniť.
Poslanec Ing. Antal poukazuje na jednotlivé články zmluvy v ktorých vidí nedostatky,
výhrady má aj k splácaniu faktúr, kde omeškanie s platbami môže znamenať problémy a žiada, ak
už nie je možné uskutočniť zmeny v zmluve, aby jeho námietky boli uvedené v zápisnici.
Starosta uvádza, že zmluva je podpísaná, je verifikovaná agentúrou, ktorá tie veci
zabezpečuje, v zmluvných podmienkach s ministerstvom financií je presne stanovené aké sú
podmienky. Zmluvy nie sú len pre nás, je cca 200 obcí, ktoré majú rovnako stanovené podmienky.
S firmou MOVYROB boli všetky podmienky dôkladne prebrané.
JUDr. Bogačevičová konštatuje, že jedná sa skôr o rámcové spracovanie zmluvy.
Poslanec Ing. Falat zaujíma skôr pozitívny postoj, nakoľko vzhľadom na rozsah prípravy
prác, je potrebné niečo aj strpieť a ísť radšej do rizika by sme mali zlými krokmi projekt pozastaviť.
Starosta dodáva, že preverovanie trvalo niekoľko etáp, všetky detaily sa nedajú presne
realizovať, sú to zmluvy ktoré sa meniť nedajú a je potrebné začať s realizáciou čím skôr.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o stave NFP
na verejné osvetlenie s pripomienkami v rámci rozpravy.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
12. Informácia o priebehu investičnej výstavby a technických prácach v MČ
Materiál bol podaný v písomnej podobe. Bez rozpravy.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o priebehu
investičnej výstavby a technických prácach v MČ.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
13. Schválenie návrhu prísediacich pre Okresný súd Košice II.
Starosta informoval o potrebe schváliť návrh nových prísediacich pre Okresný súd Košice II.
nakoľko končí funkčné obdobie terajších prísediacich.
Poslanec Ing. Falat odporúča schváliť starostom navrhnutých kandidátov.
Ďalej bez rozpravy.
6

Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje návrh prísediacich pre Okresný
súd Košice II. v zložení
1. Dušan Pracko
2. Helena Antalová
3. Ladislav Dragún
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
14. Požiadavka Východoslovenského múzea
Starosta uvádza bod s tým, že ide o požiadavku múzea na financie, v prípade schválenia
financií žiadosť sa spracuje podľa VZN.
Poslanec Ing. Falat konštatuje, že rozpočet mestskej časti v danom roku nevychádza, v prvom
rade odporúča zistiť podrobnú predstavu múzea o použití finančných prostriedkov na základe
osobného jednania.
Prítomní poslanci súhlasia s návrhom Ing. Falata.
Ďalej bez rozpravy.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje požiadavku Východoslovenského
múzea a odporúča zapracovať požiadavku do návrhu rozpočtu
na rok 2014.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
15. Voľby do VÚC
Starosta uviedol bod s oznámením o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa uskutočnia 9.11.2013. V mestskej časti Košice – Barca sú vytvorené 4 okrsky.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o voľbách do
VÚC

– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
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10.Prerokovanie zmluvného vzťahu medzi Mestskou časťou a Futbalovým klubom
Bod uviedol starosta s tým, že v rámci rokovania rady MZ dňa 18.9.2013 v súvislosti
s vývojom výdavkov na športovú činnosť, bola vznesená požiadavka na opätovné prerokovanie
zmluvného vzťahu medzi Mestskou časťou a Futbalovým klubom Barca a jeho zaradenie do
programu rokovania. Následne otvoril starosta rozpravu.
Poslanec p. Maťaš ako predseda uvádza stanovisko finančnej komisie, na základe ktorého
komisia odporúča stanoviť hranice financií pre futbalový klub. Je pravdou, že ihrisko je majetkom
mestskej časti, ale je paradoxom, že pre múzeum je ťažké odsúhlasiť 500€ a do futbalového klubu
odchádzajú tisíce eur, dodáva poslanec Maťaš.
Poslanec Kačmár súhlasí s p. Maťašom. Uvádza, že zmluva je uzatvorená na veľmi dlhé
obdobie (pozn. 20r.). FK určite nešetrí energiou kým všetky výdaje uhrádza mestská časť. Navrhuje
prehodnotenie zmluvného vzťahu.
Poslanec Pracko inicioval prehodnotenie nájomnej zmluvy s FK, mestská časť plní záväzky
podľa schváleného rozpočtu, týmto sa pýta, či ak narastú náklady na nové služby, bude tieto
náklady splácať mestská časť.
Starosta uvádza, že nie je možné prestať s platbami narýchlo, napr. len ak by došlo
k odpojeniu plynu tak vznikne škoda prenajímateľovi, opätovné pripojenie je spoplatnené.
Z pohľadu mestskej časti je prvotnou záležitosťou platenie zálohových platieb a faktúr načas.
Poslankyňa p. Lendacká konštatuje, že na FK sa vynakladá príliš vysoká suma.
JUDr. Bogačevičová informuje, že to, že je zmluva uzatvorená na 20 rokov neznamená, že nie
je možné o nej rokovať. Je potrebné skúmať účel prenajímania a jeho dodržiavanie, či nie sú
uskutočnené iné zmluvy s inými subjektmi o ktorých mestská časť nemá vedomosť.
Poslanec p. Pracko sa zaujíma, že ak nebude schválený rozpočet na energie pre FK a dôjde
k odpojeniu plynu, tak kto to bude povinný uhradiť.
JUDr. Bogačevičová uvádza, že mestská časť.
Poslanec Ing. Antal sa zaujímal o prehľad energií FK za posledné roky.
K prehľadu energií sa vyjadruje pracovníčka mestskej časti, p. Bednárová. Upozorňuje na
jednotlivé body v rozpočte ktoré je potrebné vnímať spoločne s tabuľkou. Tabuľka je spracovaná
z faktúr ktoré boli doručené mestskej časti.
JUDr. Bogačevičová navrhuje samostatné merače pre FK.
Starosta uvádza, že najväčším problémom sú bojlery na teplú vodu, ktoré predstavujú
najväčšiu spotrebu energie. Taktiež je vonku namontovaný pohybový senzor, nakoľko je to náš
majetok a je v našom záujme jeho ochrana.
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Ing. Antal sa zaujíma, prečo je návrh rozpočtu zvýšený o cca 14-15 tis. €, ak rozdiel
v spotrebe energií medzi rokmi 2011 a 2012 predstavuje 2 700€.
Pracovníčka mestskej časti, p. Bednárová uvádza, že časť predstavuje dotáciu pre FK, k tomu
energie, a bežné opravy /maľovanie tribún, oplotenia, a pod./.
Poslanec Ing. Antal konštatuje, že prvotne sa uvažovalo len o maľovaní zábradlí, nie o celom
ihrisku. V samotnom preberacom protokole je uvedené že nájomca nezodpovedá za udržiavanie
majetku. Skôr navrhuje, ak sa už ihrisko musí zo strany mestskej časti udržiavať, postupné
každoročné úpravy aby neboli vynaložené naraz finančné prostriedky, ktoré viac zaťažia rozpočet
mestskej časti.
Starosta odpovedá, že je to majetok obce, celkovo boli tribúny aj oplotenie v dezolátnom
stave, ak by došlo k úrazu, zodpovedá za to vlastník objektu.
Ing. Antal sa zaujíma, či aj pri preberaní nového ihriska v roku 2008 boli tribúny poškodené.
Starosta konštatuje, že boli a mestská časť vykonáva úpravy opotrebeného majetku, nie ak dôjde
k jeho poškodeniu návštevníkmi, hráčmi a pod.
Poslanec Kačmár sa zaujímal, či samotný FK udržuje klub, napr. maľovaním a pod. A tiež
navrhuje aby sa opravy vykonávali postupne, nie nárazovo.
Starosta odpovedá, že FK udržiava klub. Čo sa týka opráv, odkladali sa už tri roky, bolo to už nutné
uskutočniť jednorázovo.
Poslanec p. Maťaš konštatuje, že prehľad energií ukázal, že energia enormne narástla, narástli
výdavky, opravy a pod. Ak si FK zapojí nové technológie, energia môže narasť ešte viac.
Poslankyňa p. Lendacká uvádza, aby sa priemerný odber vypočítal na m2 a prinútilo sa tak FK
šetriť.
Poslankyňa MUDr. Buľková uvádza, že ak nemá teplú vodu základná škola, nepotrebuje ju
ani futbalový klub.
Poslanec Doc. Ing. Bilý podporuje jednotlivé názory, efektívne vidí vyčlenenie finančných
prostriedkov, stanoviť limit, ktorý je mestská časť ochotná uhradiť aj zniesť.
Poslanec p. Buľko navrhuje aby sa uskutočnila kontrola meraní vo futbalovom klube.
Poslanec Ing. Falat konštatuje, že je to majetok mestskej časti o ktorý sa musíme starať.
Navrhuje pozastavenie rozpočtu pre futbalový klub, urobiť kontrolu a zmluvu vziať na vedomie.
Následne starosta ukončil rozpravu.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie prerokovanie zmluvného
vzťahu medzi MČ a Futbalovým klubom.
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Na základe vykonanej kontroly spotreby energií žiada starostu pripraviť návrh dodatku č.1 k nájomnej
zmluve 77/2007 zo dňa 31.12.2007.

– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
9. Návrh 1. Úpravy rozpočtu na rok 2013
Materiál predložený v písomnej podobe, v tabuľkovej a textovej forme.
Starosta otvoril rozpravu.
Poslanec p. Pracko prezentuje písomný návrh občana p. Ing. Čabru, ktorý žiada presun
finančných prostriedkov z programu šport a aktívny oddych na program verejné priestranstvá
a komunikácie, konkr. na výstavbu chodníka medzi ulicami Kubíkova a Pri pošte.
Starosta uvádza, že je už zabezpečený zememerač, v jeseni sa uskutočnia opravy na prechod
v danej lokalite. V súčasnosti sa prikláňa k návrhu finančnej komisie ktorá odporúča nezvyšovať
výdavky na futbalový klub a ponechať rozpočet prebytkový.
Predseda finančnej komisie p. Maťaš oboznamuje prítomných, že finančná komisia
doporučuje schváliť návrh 1. Úpravy rozpočtu a ponechať rozpočet prebytkový.
Poslanec p. Pracko navrhuje do budúcnosti rozpočtovať podkapitoly jednotlivo, aby za každú
podkapitolu bola uvedená finančná položka zvlášť, nie za celú kapitolu spolu. Predovšetkým sa
jedná o kapitolu šport a aktívny oddych.
JUDr. Bogačevičová odporúča schváliť rozpočet ako prebytkový.
Poslanec Ing. Falat navrhuje aby sa hlasovalo o návrhu Ing. Čabru. Ako uvádza, k návrhu
občana nemá výhrady, ale vzhľadom na celkovú situáciu je proti tomuto návrhu.
Poslanec p. Maťaš taktiež nepodporuje návrh občana Ing. Čabru, nakoľko v danej situácii to
považuje za zbytočné presuny a navrhuje ponechať rezervu.
Hlasovanie o návrhu p. Ing. Čabru:
Za: p. Pracko, p. Ing. Antal
Proti: p. Buľková, p. Lendacká
Zdržali sa: p. Kunová, p. Buľko, p. Falat, p. Kačmár, p. Bilý, p. Maťaš
Druhý pozmeňujúci návrh - hlasovanie za návrh finančnej komisie, aby sa ponechal rozpočet
v pôvodnej výške – jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/.
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje 1. úpravu rozpočtu pre rok 2013
podľa predloženého návrhu so zapracovaním návrhu pripomienky finančnej komisie:
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zvýšenie bežných príjmov o 23.900,- €
zníženie kapitálových príjmov o 24.220,- €,
zvýšenie bežných výdavkov o 18.690,- €,
zníženie kapitálových výdavkov o 26.935,- €,
zvýšenie príjmových finančných operácií o 6.500,- €
pričom celkový rozpočet bude prebytkový v objeme:
Príjmy 843.980,- €
Výdavky 829.555,- €.
– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
Schvaľovanie rezervného fondu:
Návrhová komisia - Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
4000,- € na úhradu investičného záväzku – povrchová úprava komunikácie Zemianska.

– jednomyseľne prijaté /neprítomní Rusnák Marek/
16. Interpelácie poslancov a dopyty
Starosta vyzval k jednotlivým interpeláciám.
Doc. Ing. Bilý interpeluje zeleň, ktorá nebola pokosená na Turnianskej ulici. Pokosil ju už
sám.
Ing. Falat konštatuje, že majiteľ obchodu na Hraničnej ulici upravil okolie obchodu. Ďalej
uvádza, že na verejnom cintoríne sa nachádza tzv. rekviem, kde sú uvedené významné osobnosti
a kde je možné nájsť ich hroby. Navrhuje takýto rekviem urobiť aj na miestnom cintoríne, aby
nezanikli hroby významných osobností.
Starosta uvádza, že s niečím podobným uvažuje realizovať aj na Hečkovej ulici v parčíku,
konkr. sa jedná o osadenie kameňa s tabuľou mien osôb padlých vo vojne.
Poslanec p. Kačmár interpeluje na telocvičňu základnej školy, multifunkčné ihrisko a
podchod v škôlke.
Starosta uvádza, že poslanec Mgr. Sidor vybavuje záležitosti vo veci multifunkčného ihriska,
čo sa týka telocvične, je už urobený výškopis a polohopis, je možné uskutočniť osadenie
unifikovanej telocvične. Požiadaný už bol aj primátor, aby bola položka na telocvičňu začlenená aj
do rozpočtu mestského zastupiteľstva na budúci rok, dodal starosta. Ohľadne podchodu škôlky
starosta uvádza, že už samotná výstavba triedy nebola takmer vôbec preplatená, zaplatený bol
taktiež projekt, prieskum trhu, atď. Škôlka patri pod mesto Košice, mestská časť nehodlá do
11

podchodu vôbec investovať. K záveru informoval, že od 1.9.2014 je plánované otvorenie nultého
ročníka v základnej škole.
Poslanec Kačmár ďalej interpeloval dopravné značky v mestskej časti a kamerový systém.
Starosta odpovedá, že na budúci rok je plánovaná výmena všetkých značiek. Kamerový systém je
v štádiu riešenia na meste Košice. Tri kamery sú už odsúhlasené.
Ing. Antal interpeloval situáciu na ul. Zemianskej.
Starosta uvádza, že na geodetickom pláne sú všetky podpisy, je to už na katastri, keď to
bude potvrdené, môže sa riešiť konanie na kolaudáciu.
Ing. Antal ďalej interpeloval riešenie dopravnej situácie na komunikáciách – Horovova,
Kostrova, Poničanova kde navrhuje parkovanie len na jednej strane ulice, príp. zjednosmernenie
ulíc.
Starosta konštatuje, že nie je možné takéto riešenie, sú to súkromné vlastníctva, na niečom
takom sa nedá dohodnúť, kto tam nežije, túto situáciu nepozná.
Poslanec p. Pracko interpeluje križovatky Gavlovičova – Osloboditeľov a Hraničná –
Osloboditeľov pri Fresh-i, kde je veľký problém vychádzaním automobilov z Barce hlavne
v dopravnej špičke. Navrhuje, aby sa na rokovaní s políciou, ktoré je plánované vo veci podjazdu
pri VSS, prebrala aj uvedená dopravná situácia. Vhodný by bol časový spínač na semafór pre
chodcov, ktorý by zdržal motorové vozidlá a umožnil by plynulejší prechod vozidiel z Barce.
Poslankyňa p. Lendacká sa informuje, či je pravda, že telocvičňa základnej školy bude
postavená mimo areálu školy.
Starosta uviedol, že to pravda nie je, telocvičňa má byť pri škole napojená na šatne
a multifunkčné ihrisko má byť postavené na mieste bývalej telocvične.
Ďalšie interpelácie prednesené neboli.
17. Rôzne
V rámci bodu rôzne starosta informoval prítomných poslancov, že bude zvolané konanie vo
veci podjazdu pri VSS nakoľko sa jedná už o kritický stav v rámci ktorého budú riešené
a chýbajúce rýchlostné značky na hlavnej ulici pri VSS.
Ďalej starosta informoval o oceneniach, ktoré môže mestská časť udeliť jednotlivcom alebo
skupinám. Cenou sú plakety, ktoré je potrebné dať vyrobiť. V prípade, že sa miestne zastupiteľstvo
rozhodne nejakú cenu udeliť, okrem plakiet získava ocenená osoba/skupina aj finančný dar, ktorý je
potrebný zapracovať do rozpočtu.
K záveru starosta informoval o Barčianskej kvapke krvi ktorá sa uskutoční 7.10.2013
a o medzinárodnej výstave zvierat na ulici Pri pošte ktorá sa uskutoční 19. – 20.10.2013.
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18. Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť, návrhy, pripomienky
a podnety a ukončil tak rokovanie 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

V Košiciach – Barci, 25.09.2013

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

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

PhDr. Mária Kmecová

František Krištof

zapisovateľ

starosta

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

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

Miloslav Maťaš

Iveta Lendacká

overovateľ

overovateľ
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