MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 04. 12. 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.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová,
p. Imrich Buľko /ospravedlnený zo začiatku rokovania/, JUDr. Agnesa Bogačevičová.
Za zapisovateľku bola menovaná PhDr. Mária Kmecová.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený Miloslav Maťaš.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Doc. Ing. Jozef Bilý, CSc., Ing. Ladislav
Falat.
Stála návrhová komisia pracovala v zloţení Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta, František Krištof, informoval o predloţenom programe rokovania, ktorý zároveň
doplnil o bod 9.1. Návrh na zmenu územného plánu. Následne vyzval poslancov na jeho
schválenie a prípadné doplnenie.
Ing. Falat navrhuje po bode č. 10 urobiť prestávku.
Hlasovanie o doplnení programu rokovania - jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.
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Starosta navrhuje v rámci rokovania dodrţiavať časový limit vystúpenia, kaţdého z poslancov
ktorý poţiada o slovo, max 3 minúty.
2. Dopyty a návrhy občanov
Rokovania sa zúčastnilo päť občanov, o slovo poţiadal Ing. Čabra, Mgr. Fábryová,
p. Hadzima a p. Kačmár. Poslanci vystúpenie občanov jednomysleľne schválili /neprítomný I.
Buľko/. Starosta udelil občanom slovo podľa poradia v akom sa prihlásili.
Ing. Čabra sa informoval, v akom štádiu je riešenie chodníka na Kubíkovej ulici.
Starosta uviedol, ţe odpoveď bola účastníkom zaslaná písomnou formou, doposiaľ sa
pozemkový fond k nájmu chodníka nevyjadril, zároveň prišla písomná sťaţnosť od vlastníka, p.
Potemrovej, ktorá výslovne nesúhlasí s vybudovaním chodníka a zásahom do jej majetku.
Taktieţ sa vyskytli sťaţnosti od iných vlastníkov. Mestská časť vyčistila jednotlivé úseky
chodníka, boli preloţené prípojky, je potrebné však vyjadrenie aj pozemkového fondu, od
ktorého závisí povolenie na konanie, dokončil starosta.
JUDr. Bogačevičová k danej veci uviedla, ţe pred začatím stavebného konania musia byť jasné
vlastnícke vzťahy. Kým nie je nájomná zmluva o ktorú mestská časť poţiadala, nie je moţné
poţiadať ani o vyňatie z „PTF“. Riešenie vybudovania chodníka sa začalo hneď po
zastupiteľstve kde občania predloţili ţiadosť o vybudovanie tohto chodníka, avšak kým nedá
SPF vyjadrenie nemôţeme konať, dokončila JUDr. Bogačevičová.
Starosta ďalej konštatoval, ţe sa uskutočnilo aj konanie s firmou Eltodo, v danej lokalite je
zároveň problém s elektrárňami a pod. Elektrárne jediné čo môţu urobiť, tak zrušiť el. búdku,
odstrániť káble a tak by ale ul. Osloboditeľov ostala bez osvetlenia.
Ako ďalšia z občanov vystúpila Mgr. Fábryová z ulice Niklovej ktorá upozornila na chýbajúce
osvetlenie a miestny rozhlas v tejto lokalite. Zároveň upozorňuje aj na poškodenú cestu,
prepadnutý kanál a mnoţstvo prechádzajúcich kamiónov aj napriek značke „zákaz vjazdu“.
Ďalej uvádza, ţe smer k ţelezničnej stanici je ulica rozoberaná vlastníkmi, konk. rozoberajú sa
valy, ktoré ak budú chýbať, bude počuť hluk zo ţelezníc do celej Barce.
Starosta sa k danej veci vyjadril s tým, ţe Zákon č. 401/1990 o meste Košice stanovil hranice
mestskej časti. Ako následne ukazuje aj prostredníctvom mapy, podľa hraníc patrí Niklova ulica
Mestskej časti Košice – Juh. Opakovane boli dané poţiadavky na riešenie týchto hraníc. Na
základe zákona Mesta Košice, môţe Mesto Košice meniť počet mestských častí aj hranice
mestskej časti. Starosta ďalej uvádza ţe, mal aj prísľub p. starostu Hlinku o posune hraníc po
hranicu VSS. Týmto by Niklova ulica patrila pod Mestskú časť Barca, avšak to neprešlo cez
poslancov zastupiteľstva MČ Košice – Juh. Preto zo strany MČ Barca nie je moţné pracovať na
cudzom pozemku čo sa týka verejného osvetlenia či miestneho rozhlasu.
Mgr. Fábryová sa tak zaujíma, prečo má v OP zapísanú MČ Košice – Barca?
Starosta, odpovedá, ţe to ostalo naďalej v štádiu riešenia. Obyvatelia tejto časti sú občanmi
Barce, ale patria pod katastrálne územie MČ Košice – Juh.
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Mgr. Fábryová sa ďalej zaujíma, kam idú potom podielové dane keď ich MČ Barca má vo výške
390 000€, prečo dostáva Barčiansky súčasník keď nepatrí pod MČ Barca?
Starosta odpovedal, ţe je to zlá informácia, nakoľko v takejto sume MČ Barca podielové dane
nedostáva. Čo sa týka BS, ako uţ uviedol, obyvatelia sú občanmi Barce, len po katastrálnej
stránke patria Juhu. Všetko je stále v štádiu riešenia, je potrebné apelovať na MMK a ţiadať
o zmenu hraníc. Taktieţ chybu urobili aj firmy, ktoré mali v tejto časti stavebné povolenia a veci
nedotiahli do konca. Zároveň v tejto lokalite nemali byť povolené ani kolaudácie nakoľko
hranice nie sú doriešené, dokončil starosta.
K danej veci sa vyjadrila aj JUDr. Bogačevičová ktorá skonštatovala, ţe u pána starostu je to
veľa krát „za dobrotu na ţobrotu“...nakoľko ak by starosta Barce nebol vzal rodinné domy do
mestskej časti Košice – Barca a nevydal občanom Niklovej ulice súpisné čísla nemal by dodnes
nikto kolaudáciu a všetci by tam bývali na čierno. Občania by nepochodili ani na Meste Košice
ani na MČ Juh. Tieto ulice si vzal jedine starosta. Treba si tieţ pozrieť štatút mesta, kde je
uvedený popis hraníc. Na aké veci mestská časť má prostriedky tak to aj robí, dokončila JUDr.
Bogačevičová.
Starosta ďalej uvádza príklad domov na pozemkoch medzi cintorínom a HD kde je v kolaudácii
„novinka“. nakoľko ku kolaudácii sa pristúpi aţ keď bude skolaudovaná komunikácia.
Mgr. Fábryová sa informuje, ţe ak je pri p. Melničákovi svetlo, tak či tam nemôţe byť aj
rozhlas?
Starosta odpovedá, ţe na budúci rok by tam bolo moţné osadiť rozhlas
Ing. Falat sa k tejto situácii vyjadril s tým, ţe MČ Barca túto situáciu nevyrieši, navrhuje riešiť
situáciu s kompetentnými orgánmi aj s občanmi.
Mgr. Fábryová vyslovila názor, ţe prichádzajú voľby a mestská časť chcete uţ občanov odloţiť.
Ţiada termín riešenia uvedených poţiadaviek.
Starosta uviedol, ţe to vôbec nie je pravda. Vţdy sa snaţí riešiť všetky záleţitosti v najlepšej
moţnej miere. Nie je problém do konca januára zvolať stretnutie o ktorom budú informovaní aj
obyvateľov Niklovej ulice.
Ako ďalší z občanov vystúpil p. Hadzima z Niklovej ulice, ktorý taktieţ poţadoval rozhlas na
Niklovú ulicu, nakoľko sa hlási aj odpojenie elektriny a pod. oznamy, tak občania by boli radi
informovaní.
Starosta uviedol, ţe osadenie rozhlasu sa bude určite riešiť.
Ďalší z občanov vystúpil p. Kačmár ktorý predniesol susedský spor s p. Jeňom. Ako uvádza, p.
Jeňo mu robí stále problémy, odpad prehadzuje do jeho záhrady, garáţ je postavená rovno „na
plote“, vylamuje eternit a pod. Ţiada o pomoc ako pokračovať ďalej, nakoľko nechce aby došlo
aţ k vyhroteniu situácie.
Starosta konštatuje, ţe situáciu si bol osobne preveriť aj so zástupcom p. Buľkom, avšak jedná sa
o narušené susedské vzťahy. Nakoľko MČ Barca nie je stavebným úradom, tak čo sa týka garáţe
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odporúča dať podnet na stavebný úrad MČ Košice – Juh. Bolo to preverované aj stavebnou
komisiou, je moţné volať aj políciu, alebo dať podnet na súd. MZ to nevyrieši, je to vec
občianskeho spolunaţívania. Môţeme uskutočniť stretnutie a jednanie za stretnutia oboch
susedov, dokončil starosta.
P. Kačmár súhlasí s predvolaním a stretnutím.
Následne uţ nevystúpil nikto z občanov, preto starosta bod č. 2 ukončil.
3. Kontrola uznesení
Bez rozpravy.
Návrhová komisia – 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 zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 29.09.2013 a zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice –
Barca konaného dňa 30.10.2013 – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.
4. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Starosta vyzval predsedov jednotlivých komisií k vyjadreniu, za stavebnú komisiu poţiadal
podať vyjadrenie p. Kačmára, nakoľko p. Buľko bol neprítomný.
Poslanec p. Kačmár za stavebnú komisiu uviedol, ţe stavebná komisia sa zišla 1x, riešilo sa
niekoľko záleţitostí, konkr. stanovisko na stavbu čerpacej stanice PHM SHELL na rýchlostnej
komunikácií Šaca – Košice“, taktieţ bol daný súhlas NDS a.s. na pokračovanie cesty R2 Šaca –
Košické Olšany.
Predseda finančnej komisie p. Maťaš skonštatoval, ţe finančná komisia sa stretla 1x, boli
preberané body 11. /návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2013/ a 12. /návrh programového rozpočtu
na roky 2014 – 2016/. Svoje vyjadrenie podá v rámci diskusie uvedených bodov.
Predsedníčka sociálnej komisie p. Lendacká skonštatovala, ţe komisia sa stretla 1x a riešili sa
jednorázové sociálne výpomoci.

Návrhová komisia – 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
rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca. – jednomyseľne
prijaté /neprítomný I. Buľko/.
5. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Materiál bol predloţený v písomnej podobe, následne otvoril starosta rozpravu.
Doc. Ing. Bilý sa informoval o stretnutí so SMZ.
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Starosta uviedol, ţe v rámci stretnutia sa uzavrela dohoda o portáli „kesa“, jedná sa o stromy,
ktoré si môţu ľudia kúpiť prostredníctvom tohto portálu, MČ Barca má v rámci tohto predaja
tieţ niekoľko stromov. Ďalej sa dohodla úprava záhonov na hlavnej ceste, pri kostole, pri
obchode oproti kultúrnemu domu. Na jar by sa tieto aktivity mali rozbehnúť, dokončil starosta.
Ďalej bez rozpravy.

Návrhová komisia – 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 /neprítomný I. Buľko/.

6. Informácia hlavného kontrolóra
Starosta vyzval k vyjadreniu kontrolórku JUDr. Bogačevičovú.
JUDr. Bogačevičová predloţila stanovisko v písomnej podobe, taktieţ stanovisko k bodom 11.
a 12. Vyzvala na prípadné otázky.
Bez rozpravy.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu
hlavného kontrolóra – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.

7. Informácia o voľbách do VÚC
Materiál predloţil starosta v písomnej podobe, ktorý informoval o výsledkoch volieb do VÚC
v MČ Košice - Barca.
Ďalej starosta informoval, ţe nakoľko v roku 2014 nás čakajú štyri voľby, uvaţuje sa preloţení
okrskov sídliacich v základnej škole na miestny úrad, nakoľko základná škola účtuje vysoké
čiastky oproti iným školám v Košiciach.
Ing. Falat podporuje tento návrh.
Ďalej bez rozpravy.
Návrhová komisia – 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 voľbách do VÚC – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.
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8. Informácia z verejnej diskusie o postavení mestských častí
Starosta predloţil informáciu v písomnej podobe ktorej súčasťou bola aj zápisnica z verejnej
diskusie. Ako ďalej informoval 5.12.2013 je rada starostov v rámci ktorej sa bude diskutovať
o tejto téme.
Poslanec p. Pracko informoval, ţe sám sa zúčastnil stretnutia s p. primátorom a občanmi v danej
veci. Ako uviedol, starostovia ţiadajú peniaze, primátor však peniaze nepustí, hlavne čo sa týka
prehratých súdnych sporov, občania sa vyjadrili, ţe spájať sa nechcú.
Starosta uviedol, ţe táto informácia bola takto prebratá aj na rade starostov.
Poslanec Ing. Antal konštatoval, ţe taktieţ sa zúčastnil diskusie aj v meste aj v Barci. Podľa jeho
názoru je to robené skôr vo forme prieskumu, dokončil.
Poslanec Ing. Falat povedal, ţe je to neskoro, nakoľko rok pred voľbami nie je moţné riešiť
hranice, svoj názor vyjadril uţ aj na verejnej diskusii.
Poslanec Ing. Antal dodal, ţe práve 21.12.2013 bola prevzatá funkcia primátora, do tohto
dátumu sa musí doriešiť téma mestských častí, nakoľko ako uvádza Ing. Falat, rok pred voľbami
nie je moţné meniť hranice.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu
z verejnej diskusie o postavení mestských častí – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.

9. Informácia o stave NFP na verejné osvetlenie
Starosta informoval, ţe pred 3 týţdňami došiel materiál na VO, časť „Nový jarok“ je urobený,
čaká sa na realizáciu „RVO“, v najbliţších dňoch sa majú rezať stĺpy starého osvetlenia. Zatiaľ
je urobená Čkalovova, Fándlyho, Hečkova, Zborovjanova, Gavlovičova a časť Abovskej. Je to
úplne iné svetlo, svieti priamo na komunikáciu. Čo sa týka výmeny svoriek, čaká sa na
stanovisko ministerstva, dokončil stanovisko.
Návrhová komisia – 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 stave NFP na verejné osvetlenie – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.

9.1. Návrh na zmenu územného plánu
Návrh na zmenu bol písomne predloţený p. Gabzdilom /majiteľ reštaurácie Casa Verde/. Ako
uvádza starostu, je to robené v nadväznosti na časť „Za ihriskom“ kde by bola moţná výstavba
rodinných domov, spracovaná je aj štúdia.
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Poslanec p. Pracko navrhuje ujasniť uznesenie, ďalej je otázne či bude moţné napájanie na
komunikáciu Osloboditeľov. Zmenu územného plánu podporuje.
Starosta odpovedá, ţe je tam priestor na pripájací prúd, ale iste, musia byť aj tieto záleţitosti
vyriešené ktoré sú súčasťou riešenia ÚP.
Ing. Falat vyjadruje podporu danému návrhu a odporúča uznesenie smerovať na mesto.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca o d p o r ú č a návrh na zmenu
územného plánu v predloženej podobe – jednomyseľne prijaté /neprítomný I. Buľko/.

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Materiál je predloţený v písomnej podobe, bol prerokovaný aj Radou pri MZ, vychádzalo sa tieţ
zo zákona, uviedol bod starosta.
Ing. Falat navrhuje zváţiť kvalifikačné predpoklady nakoľko sú dosť vysoko poloţené, mali by
sme sa pridrţiavať zákona, aby sme ho neprekročili, t.j. ukončené úplné stredné vzdelanie.
Starosta uvádza, ţe vţdy boli pri voľbe kontrolóra stanovené kvalifikačné predpoklady na
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Poslanec Ing. Antal uvádza, ţe prešiel si tieto náleţitosti po konaní rady, taktieţ na rade vystúpil
s názorom, aby sa dodrţiavali poţiadavky, ktoré sú stanovené v zákone. Aby sa nestalo, ţe ten
kto sa prihlási na voľbu kontrolóra dá podanie na súd za diskrimináciu a pod.
JUDr. Bogačevičová konštatuje, ţe prečítala uţ rozhodnutie súdu. Zákon jednoznačne
nestanovuje stredoškolské vzdelanie, hovorí o minimálnom vzdelaní, zákon nehovorí ani o počte
rokov ani o praxi. Je to na zastupiteľstve tej ktorej obce, aby stanovilo podmienky. Ak je to
takmer 20 rokov dané na rovnakých podmienkach, prečo by sa to malo meniť.
Ing. Antal sa zaujíma o číslo rozhodnutia súdu.
JUDr. Bogačevičová uvádza číslo 5Sţo/91/2010.
Ing. Antal prezentuje rozhodnutie súdu týkajúce sa voľby kontrolóra, konkr. kvalifikačných
predpokladov. Uvádza, ţe nejde o prechod z vyšších na niţšie kompetencie, ale aby sa
dodrţiaval zákon.
JUDr. Bogačevičová konštatuje, ţe povedala len svoje stanovisko rozhodnutie je na MZ.
Ing. Antal navrhuje, nakoľko jedná sa len o 25% úväzok, schváliť aby kontrolór mohol podnikať.
Doc. Ing. Bilý uvádza, ţe nie je potrebné všetko vypisovať. Mestská časť chce kvalifikovaného
človeka, ktorý automaticky musí pochopiť čo sa od neho vyţaduje.
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Ing. Falat hovorí, ţe hlavne odporúčanie má byť na zákon.
Lendacká taktieţ navrhuje drţať sa zákona a nie zbytočne veci komplikovať.
Následne prebehlo hlasovanie o dĺţke poţadovanej praxe, kde sa hlasovalo následne:
Za: 8
Proti: 2
Zdrţal sa: 1
Následne sa poslynkyňa Kunová infomovala, ako majú byť vlastne stanovené podmienky, aby sa
neporučili ţiaden zákon.
Ing. Falat navrhuje nechať všetky zákonom stanovené podmienky, výber uskutoční aj tak MZ.
Týmto navrhuje, aby sa zrušilo hlasovanie o podmienke praxe, t.j. bez praxe o ktorých sa
hlasovalo.
Následne sa hlasovalo za zrušenie praxe ako súčasť splnenia podmienok na hlavného kontrolóra,
za zrušenie bolo 10 poslancov a zdrţal sa 1.
JUDr. Bogačevičová naráţala rozsudok prednesený Ing. Antalom a uviedla, ţe rozhodnutie
jedného senátu nie je záväzné pre druhý senát, t.j. kaţdý si môţe rozhodnúť sám.
Poslanec Kačmár upozorňuje, aby nedošlo k situácií, ţe sa komisia na kontrolu uchádzačov
nebude vedieť dohodnúť pri výbere, nakoľko nie sú stanovené presné podmienky.
Ing. Antal uvádza, ţe hovorí len o potenciálnom ohrození. Ak sa napr. prihlási 10 kandidátov
a 5 kandidátov bude spĺňať interné podmienky, pri voľbách je uţ na MZ ktorého kandidáta
vyberie.
JUDr. Bogačeičová konštatuje, ţe ak príde 100 ţiadostí, ktoré splnia podmienky, čo aj splnia pri
daných podmienkach, tak sa aj 100 ľudí príde na MZ predstaviť.
Poslanec Pracko ţiada zverejnenie voľby kontrolóra na úradnej tabuli aj na internetovej stránke.
Poslanci ďalej diskutovali o komisii na otváranie obálok.
Doc. Bilý uvádza, ţe ľuďom sa bude zdať objektívnejšie, ak pred ich očami sa otvoria obálky.
Ing. Falat skonštatoval, ţe sa zúčastnil veľa výberových konaní a preto navrhuje, aby bola
komisia, ktorá si predvolá všetkých na otváranie obálok. Keď sa obálky otvoria tak urobí sa
záznam pre MZ.
Ing. Antal navrhuje, aby komisia pripravila hlasovacie lístky kde budú v abecednom poradí
vybraní kandidáti na voľbu.
Hlasovanie za návrh, aby sa stanovila komisia na ochranu verejného záujmu – návrh neprešiel,
komisia bude zloţená z MZ na ktorom sa určí komisia.
Hlasovanie za návrh Doc. Bilého , aby sa otvárali obálky na zasadnutí MZ – jednomyseľne
prijaté /ospravedlnená I. Lendacká/.
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Hlasovanie za navrhnuté podmienky bolo jednomyseľne prijaté /ospravedlnená I. Lendacká/.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca uznesením č. …/12/2013 z 18. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 04.12.2013 v Košiciach – Barci v zmysle ustanovení § 18a ods. 1
– 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. u r č u j e
1.1 pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 25%
1.2 pracovný čas hlavného kontrolóra: 9,375 hod. týždenne
2. u d e ľ u j e

súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v zmysle zákona
3. v y h l a s u j e

voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Barca na 15. januára 2014 na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva.
4. u s t a n o v u j e
4.1 kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mestskej časti: ukončené
úplne stredné vzdelanie
4.2 nasledovné náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti
Košice – Barca:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať písomnú prihlášku do 31.12.2013 na
adresu: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca,
v uzatvorenej obálke s uvedením hesla „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať. Súčasťou prihlášky
musí byť poţadovaná dokumentácia:
a) doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (originál alebo úradne osvedčená kópia)
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
c) čestné prehlásenie o odbornej praxi
d) profesijný životopis
e) súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby
František Krištof
starosta mestskej časti
Košice - Barca
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.12.2013

-

jednomyseľne prijaté /ospravedlnená I. Lendacká/.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca z r i a ď u j e volebnú komisiu pre
voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Barca v zloţení určenom na zastupiteľstve.
-

jednomyseľne prijaté /ospravedlnená I. Lendacká/.

Následne bola vyhlásená 15 min prestávka.
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11. Návrh 3. Úpravy rozpočtu na rok 2013-12-04
Starosta na začiatku bodu informoval o stretnutí s prezidentom FK, p. Baloghom, ktorý predloţil
faktúry vykonaných prác na futbalovom ihrisku. V období kedy sa stavali šatne na futbalovom
ihrisku, tak sa to skončilo I. etapou, do druhej etapy, t.j. finančnej výpomoci na výstavbe MČ
nepokračovala. Uvedené práce boli dané mestskej časti bezodplatne, t.j. na zveľadenie majetku.
Ako uviedol, ujasnil daný aspekt z dôvodu schvaľovania rozpočtu, v rámci ktorého majú byť
skrátené výdavky pre šport. Majetok ostáva nám, je tam urobené aj detské ihrisko, a pod.
Následne starosta otvoril rozpravu.
Predseda finančnej komisie p. Maťaš uviedol, ţe na komisii ešte predloţené faktúry prác neboli,
komisia 3. Návrh rozpočtu prerokovala a všetky body okrem bodu 8 /šport a aktívny oddych/
odporúča schváliť. Priestor na prerokovanie vykonaných prác predloţených p. Baloghom nebola
moţnosť prerokovať nakoľko to bolo po zasadnutí komisie.
Ing. Falat uviedol, ţe v minulosti spochybňoval legálnosť právnej subjektivity futbalového
klubu, avšak legálnosť preveroval a právna subjektivita je legálne.
Starosta konštatuje, ţe aj na prihlásenie sa do 2% daní je potrebné spĺňať určité náleţitosti a ak
by nemali právnu subjektivitu tak by nemohli byť prijímateľom 2%.
Poslanec p. Pracko uvádza, ţe faktúry boli preberané na Rade kde sa dohodlo, ţe faktúry má
prekontrolovať stavebná komisia. Stavebná komisia predloţí výslednú správu.
Poslanec p. Buľko konštatoval, ţe faktúry videl, a zatiaľ je zrejmá len jedna faktúra nakoľko na
iných faktúrach nie je konkrétny výkaz prác.
JUDr. Bogačevičová sa vo svojom stanovisku vyjadrila k programu 8. Mestská časť uţ
vynaloţila financie na opravu ihriska, ak sa to v rozpočte neschváli, boli práce realizované mimo
rozpočtu a tak by sa to teraz mohlo dať do aţurity. Rozpočet by tak bol prebytkový.
P. Pracko navrhuje 5 min. prestávku na dohodu finančnej komisie o návrhu p. kontrolórky
Po ukončení prestávky predseda finančnej komisie p. Maťaš uviedol, ţe finančná komisia sa
dohodla, aby rozpočet ostal prebytkový.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e 3.úpravu rozpočtu pre
rok 2013 podľa predloženého návrhu:
zvýšenie bežných príjmov o 2.000,- €
zvýšenie bežných výdavkov o 2.300,- €,
zníženie kapitálových výdavkov o 200,- €,
t.j. celkový rozpočet vyrovnaný v objeme:
Príjmy 730.401,- €
Výdavky 716 476,- €.
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-

jednomyseľne prijaté /ospravedlnená I. Lendacká/.

12. Návrh programového rozpočtu na roky 2014 – 2016
Bod uviedol starosta, schválenie povaţuje za predčasné, ale prerokovanie za potrebné. Uvádza
návrh, v rámci ktorého by uţ bolo schválené uznesenie, na základe ktorého by bolo vopred jasné,
ţe rozpočet sa bude schvaľovať po rozpočte mesta Košice. Nebude to aspoň tieţ časovo náročné
zostavovať rozpočet kým nie je schválený rozpočet mesta.
Predseda finančnej komisie p. Maťaš uvádza, ţe finančná komisia sa s návrhom plne stotoţňuje,
súhlasí aj s navrhovaným uznesením.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e návrh
programového rozpočtu pre roky 2014 - 2016 a ž i a d a starostu mestskej časti Košice-Barca
a predloženie nového návrhu rozpočtu na schválenie do 30 dní po schválení rozpočtu mesta
Košice na rok 2014 - jednomyseľne prijaté /ospravedlnená I. Lendacká/.
13. Interpelácie poslancov a dopyty
Starosta vyzval poslancov na dopyty a interpelácie.
Doc. Bilý skonštatoval, ţe je rád máme novú predajňu Fresh, ale problém vidí v parkovaní
a zaujíma sa, či sa pre budúcnosť neuvaţuje nad novým povrchom celej Hraničnej ulice.
Starosta odpovedal, ţe bol aj na kolaudácii, vybavená je jedna časť s p. Hutňanskou kde sa
urobia ďalšie parkovacie miesta. Momentálne prebieha rokovanie o sprístupnenie parkovacích
priestorov vedľajšej plochy.
Ing. Antal sa informoval ako pokračuje kolaudácia Zemianskej ulice.
Starosta odpovedal, ţe 3.12.2013 bol odovzdaný súhlas vlastníkov so všetkými podpismi, do 10
dní by malo byť vyhlásené kolaudačné konanie.
Ing. Falat tlmočil poţiadavku p. Vrabcovej, ktorá ktorá spočívala v tom, či nie je moţný presun
zastávky Hečkova /Smer Šebastovce/ na jednu úroveň so zastávkou pri škôlke.
Starosta uviedol, ţe presun zastávky k bývalému „Kepešovi“ nie je moţný, pretoţe s tým ešte za
ich pôsobenia vlastníci parkoviska nesúhlasili a taktieţ tam nie je na zastavenie autobusu
priestor.
Marek Rusnák podal informácie o svojej pracovnej činnosti, uvádza ţe reproduktor Niklová –
nie je moţné k ničomu pripojiť len riešiť to inou formou, bude sa tým zaoberať...tlmočil otázku
od občanov, či nie je moţné pri VSS urobiť otočku, aby sa ľudia vedeli vrátiť späť k
smerom optime....občania ktorý si nestihnú vypočuť oznam tak, či by nemohol byť zverejnený
na internetovej stránke....svetlá HD – zajtra /5.12./ by mal byť kábel natiahnutý....roh Vozárova –
Barčianska – svetlo je moţné, tak isto aj na poţiadavke Svetlá Pusta...taktieţ ľudia sa sťaţujú, ţe
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prečo pred niektorých domoch je nové svetlo pred iným nie, tak je potrebné uviesť, ţe sa ide
podľa projektu.
Kačmár Marián sa informoval, či bude na cigánskom ihrisku klzisko, príp. aj za školou.
Starosta odpovedal, ţe len na cigánskom ihrisku ľad zabezpečí MČ.
Maťaš Miloslav sa informoval na riešenie značky na Vozárovej ulici.
Starosta odpovedal, ţe bola daná poţiadavka, na komisiu policajti však v daný termín neprišli,
rozhodnú na ďalšom zasadnutí.
Pracko Dušan uviedol návrh Rady pri MZ na riešenie kriţovatky ulíc Matičná a Abovská. Je tam
problém rohového domu, nakoľko je tam neustále zaplnená cesta autami. Riešenie spočíva v
osadenie prechodu pre chodcov.
Starosta poţiadal stavebnú komisiu o predloţenie návrhu prechodu pre chodcov v uvedenej
lokalite, následne sa predlţí dopravnej komisii.
Pracko Dušan uviedol, ţe ľudia začínajú mať viac psov, a sú poţiadavky na zriadenie výbehu,
ktorý by bol napr. v juţnej časti parku
Starosta odpovedal, ţe v parku je zákaz pohybu psov, s malým psom však nie je problém, horšie
sú skôr veľké psy ktoré robia diery. Ak by bola však moţná realizácia prechodu do Šebastoviec
prostredníctvom cyklochodníkta, tak v rámci toho by bol určite aj výbeh pre psov.
Buľko Imrich uviedol, ţe ak by aj bol výbeh pre psov v parku, viac psov by bolo aj tak v parku
ako vo výbehu.
Starosta dodal, ţe je taktieţ rozpracovaný projekt na letisko, realizácia by bola moţná aj v rámci
tohto projektu.
Pracko Dušan navrhuje podať informáciu pre psíčkarov aj do súčasníka.
MUDr. Buľková Beáta sa informoval, či sa neuvaţuje o zábradlí pri kolumbáriu na cintoríne,
nakoľko je to tam dosť ohrozujúce keď je tam viac ľudí naraz. Tieţ občania ul. Pri pošte ţiadajú,
aby sa pri zimnej údrţbe zašlo aj do slepej ulice, t.j. do „mačacieho kúta“. Taktieţ upozornila na
lokalitu „Čapaša“ - pokiaľ nie je zarastený vidieť koľko tam je smetia.
Starosta skonštatoval, ţe berie interpelácie na vedomie.
Buľko Imrich interpeloval veľké diery od úradu smerom ku kostolu, preto navrhuje vyzvať
správcu sietí na úpravu.
Kačmár Marián interpeloval veľkú dieru na konci Matičnej ulice.
JUDr. Bogačevičová navrhla poslancom, vo veci týkajúcej sa jednania s Niklovou ulicou,
predtým ako bude zasadať komisia, vyhľadá z katastra potrebné dokumenty a zistí či je vôbec
ulica v časti spravujúcej mestom.
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Kunová Jarmila sa informovala, či je moţné odbočiť z ulice Osloboditeľov k firme
Remeslosluţba.
Starosta odpovedal, ţe značka zákaz odbočenia tam nie je a normálne sa tam odbočuje.
Doc. Ing. Bilý interpeloval prechod Hraničná – VSS. Ako uvádza, do VSS spaľovne chodia
veľmi dlhé súpravy s dravom, autá tam zastavia a nie je moţný ţiaden prechod.
Starosta uviedol, ţe podobné situácie riešil aj s predajňou Ginka, aby bolo moţné vytvorenie
kruhového objazdu.
Ďalšie interpelácie ani dopyty prednesené neboli.
14. Rôzne
Starosta podal informáciu o hlásení spaľovacích limitov, všetko je splnené.
Ďalej bez podnetov, návrhov a pripomienok.
15. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil tak posledné 18. zasadnutie v roku 2013.

Zapísala: PhDr. Mária Kmecová
V Košiciach – Barci, 04.12.2013

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

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

PhDr. Mária Kmecová

František Krištof

zapisovateľka

starosta

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

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

Doc. Ing. Jozef Bilý, CSc.

Ing. Ladislav Falat

overovateľ

overovateľ
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