MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 15.01. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 zložení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko , JUDr.
Agnesa Bogačevičová.
Ospravedlnila sa PhDr. Mária Kmecová.
Za zapisovateľku bola menovaná Lucia Brečková.
Za skrutátora bola navrhnutá a schválená p.Iveta Lendacká.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Marek Rusnák a Marián Kačmár.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta František Krištof informoval o predloženom programe rokovania. Následne vyzval
poslancov na jeho schválenie a prípadné doplnenie.
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté.

Starosta navrhuje v rámci rokovania dodržiavať časový limit vystúpenia každého z poslanca
ktorý požiada o slovo max 3 minúty.

Dopyty a návrhy občanov
Na zasadnutí neboli prítomný žiadny občania.
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 z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Barca konaného dňa 04.12.2013 – jednomyseľne prijaté
Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Materiál bol predložený v písomnej podobe, následne otvoril starosta rozpravu.
Starosta doplnil., že tento týždeň sa spustila ďalšia časť osvetlenia Nový jarek, upravilo sa
nastavenie úsporného režimu a došlo k likvidácii doterajších rozvodov resp. stĺpov. Starosta
poďakoval poslancom za účasť na odovzdávaní darčekov v DD cez vianočné sviatky.
Doc. Ing. Bilý sa informoval o napájaní osvetlení v časti Nový jarek – ako je to s napájaním.
Starosta uviedol, že napájanie je z priamo zo stĺpa kde je nová rozvádzacia skriňa.
Ing. Falat konštatoval, že sú pozitívne ohlasy od občanov Barca na nové osvetlenie.
Starosta uviedol, že bolo vymenených 217 nových svietidiel, 55 svietidiel na ulici
Osloboditeľov a v dolnej časti Barce.
Doc. Bilý sa informoval či sú aj náhradné svietidlá.
Marek Rusnák uviedol, že sú náhradné svietidlá, pre prípadnú výmenu a že na tieto vymenené
svietidlá je záruka.
Následne už nevystúpil nik z poslancov a starosta ukončil tento bod.
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

Informácia hlavného kontrolóra
Starosta vyzval k vyjadreniu JUDr. Bogačevičovú.
JUDr. Bogačevičová predložila stanovisko k majetkovým vzťahom na miestnej komunikácií
Niklová ul. a k prijatí novely zákona č. 426/2013 o rozpočtových pravidlách v písomnej
podobe na požiadanie občanov z minulého zasadnutia. Uviedla, že kúsok Niklovej ulice je
mestský majetok a časť patrí do súkromných rúk.
Pani kontrolórka uviedla, že pán starosta má predrokované stretnutia so starostom MČ Juh
s pánom viceprimátorom Jakubovom a s oddelením správy komunikácií, kde sa bude jednať
o náprave a uvažovala o otvorení Zinkovej ulice aby občania mohli prechádzať cez túto ulicu
prípadne by to možno pomohlo priniesť nové firmy do VSS, prípadne by oprava cesty mohla
byť spoločná akcia firiem so sídlom v bývalom VSS.
Pán starosta oznámil že ohľadom Gavlovičovej ulice a časti Niklovej zvolá zástupcov mesta
a juhu. Uviedol, že mesto sa nechystá majetky odkupovať, že sa ani nechystá do nich
investovať. VSS predalo pozemky spoločnosti Ware a oni nedotiahli úpravu komunikácie do
konca.
Doc. Bilý sa informoval či pozve na stretnutie aj občanov ktorý mali o úpravu Niklovej ulice
záujem.
Pán starosta uviedol, že bude informovať aj obyvateľov na Niklovej ulici, prípadne ich pozve
na stretnutie.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
hlavného kontrolóra o majetkových vzťahoch na miestnej komunikácii Niklová ul.
a o prijatí novely zákona č. 426/2013. – jednomyseľne prijaté
Informácia o úprave organizačnej štruktúry

Materiál bol predložený v písomnej podobe.
Starosta oznámil, že uvažuje prijať na polovičný úväzok pracovníka, ktorý sa bude zaoberať
prácami v parku a skladovými priestormi, že to bude výhodnejšie z finančného hľadiska a že
má pripravený projekt na úpravu parku a výsadby na vlastné náklady.
Ing. Falat podporil starostu v myšlienke prijať zamestnanca, ktorý by sa staral o priestory
parku a úpravu iných vonkajších priestorov ako čistenie chodníkov počas zimného obdobia.
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 úprave organizačnej štruktúry. – jednomyseľne prijaté

Voľba hlavného kontrolóra
Pán starosta uviedol, že podmienky na výber hlavného kontrolóra boli uverejnené na úradnej
tabuli mestskej časti a aj na stránke Barce. Na miestny úrad boli doručené 4 obálky s heslom
„Voľba hlavného kontrolóra“ Po odporučení miestnej rady navrhol aby komisia na voľbu
hlavného kontrolóra bola komisia pre nezlúčiteľnosť záujmov.
Ing. Ladislav Falat súhlasil s navrhnutou komisiou pre voľbu hlavného kontrolóra.
p. Miloslav Maťaš navrhol aby predsedom komisie na voľbu kontrolóra bol p. Daniel Antal.
Starosta uviedol, že všetky obálky doručené na voľbu kontrolóra boli zaevidované.
Hlasovanie o komisii na voľbu hlavného kontrolóra – jednomyseľne prijaté
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e volebnú komisiu pre
voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Barca v zložení: Daniel Antal, Marek
Rusnák, Jarmila Kunová, Doc., Ing., Jozef Bilý Csc. Miloslav Maťaš a poveruje členov
volebnej komisie preverením splnenia stanovených náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred uskutočnením voľby–
jednomyseľne prijaté
Pán starosta navrhol prestávku a navrhol aby komisia medzitým otvorila obálky a preverila
splnenie stanovených náležitosti doručených prihlášok jednotlivých kandidátov.
Po otvorení a preskúmaní obálok pred kandidátmi predseda komisie p. Antal oznámil, že
kandidáti na hlavného kontrolóra sú: JUDr. Agnesa Bogačevičová,, Ing. Peter Meľuch, p.
Mária Bendíková a JUDr. Mária Želinská. Mária Bendíková nevložila prihlášku do obálky
ale komisia sa zhodla, že samotné podanie obálky sa berie ako podanie prihlášky, tak ju
zaradia do výberu kandidátov. Oznámil, že kandidáti podali prihlášky v stanovenom termíne a
splnili všetky náležitosti ktoré boli dané uznesením pre výber kontrolóra.
Starosta poprosil aby sa kandidáti osobne predstavili. Prítomní boli JUDr. Agnesa
Bogačevičová, Ing. Peter Meľuch, JUDr. Mária Želinská. Keďže pani Bendiková nebola
prítomná tak ju pán Antal predstavil podľa predloženého životopisu a ostatní kandidáti sa
predstavili sami za prítomnosti všetkých kandidátov.
Pán starosta oznámil, že je na je na poslancoch aby vybrali kontrolóra a odovzdal činnosť
volebnej komisii.
Komisia rozdala hlasovacie lístky a obálky a pristúpila k samotnému hlasovaniu s tým že na
kandidátke sú mená a krúžkuje sa jeden kandidát.
Poslanci hlasovali za paravánom vložením obálky do urny.
Ukončili hlasovanie a volebná komisia sa odobrala spočítať hlasy.
Po spočítaní hlasov starosta poprosil predsedu komisie aby oznámil výsledok konania volieb.
Pán Antal oznámil, že všetky hlasovacie lístky boli platné a oznámil výsledok hlasovania.

Pani Bendíková nemala žiaden hlas, JUDr, Bogačevičová 3 hlasy, Ing. Meľuch žiaden hlas
a JUDr. Želinská 8 hlasov.
Zvolenou kontrolórkou mestskej časti Košice – Barca v prvom kole sa stala JUDr. Želinská.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca v o l í JUDr. Máriu Želinskú za
hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Barca podľa § 18a ods. 5 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších doplnkov – jednomyseľne prijaté
Starosta otvoril rozpravu o výške platu kontrolóra.
Pán Maťaš ako predseda finančnej komisie odporučil plat aký je určený zákonom, úväzok
štvrtinový + 10% navýšenie.
Pán Antal navrhol aby sa vypočítala presná čiastka.
Poslanci chcú prijať uznesenie bez čiastky.
Starosta ukončil tento bod.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca u r č u j e plat hlavného kontrolóra
v zmysle §18 c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a s c h v a ľ u j e hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 10%
z mesačného platu podľa § 18c ods. 5 vyššie uvedeného zákona s účinnosťou odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia – jednomyseľne prijaté
Interpelácie poslancov a dopyty
Doc. Bilý – pochválil nové verejné osvetlenie, pýtal sa na realizáciu odhlučňovacej steny na
Turnianskej ulici - starosta odpovedal, že beží stavebné konanie, tento rok by to malo byť
realizačne zabezpečené zo strany Diaľničnej spoločnosti.
Ing. Antal. – informoval sa o stave Zemianskej ulice - starosta uviedol, že komunikácia je
skolaudovaná, čaká sa za právoplatnosťou
Ing. Falat – navrhol odstránenie novinového stánku na križovatke VSS pri zástavke č. 12
z dôvodu stretávania sa tam bezdomovcov - starosta uviedol, že vyzve majiteľa alebo mesto
aby tento stánok odstránili.
Marián Kačmár oznámil, že pri prechádzaní križovatky VSS v min. týždni v ranných
hodinách bola celá križovatka zadymená výparmi zo skládky drevenej škriepky pri elektrárni
v objekte VSS – starosta uviedol, že sme neboli účastníkmi konania, nakoľko je to v mestskej
časti JUH a že skúsi kontaktovať kompetentných. Doc. Bilý navrhol požiadavky dať na papier
a doručiť oddeleniu životného prostredia.

Marián Kačmár sa informoval ohľadom telocvične v Základnej škole - starosta uviedol, že
v novembri 2013 dal požiadavku na MMK na riešenie telocvične v rozpočte tento rok. V
stredu má dohodnuté stretnutie u pána primátora ohľadom telocvične a športu.
MUDr. Beáta Buľková navrhla v Barčianskom súčasníku vysvetliť vzťah mestskej časti k
parku a ku kaštieľu ktorý sa predal a informovala sa o výťahu pre kuchárky v základnej škole
- starosta uviedol, že škola plánuje presunúť kuchyňu a jedáleň na prízemie, čo sa týka
kaštieľov v parku, bude opakovane informácia v Barčianskom súšasníku.
Iveta Lendacká sa informovala o prechode medzi škôlkou a jedálňou - starosta uviedol, že
škôlka nepatrí pod mestskú časť a je problém investovať 20 000 € do cudzieho majetku. Skúsi
to vyriešiť tento rok v súčinnosti s mestom, má to v programe rokovania.
Marián Kačmár sa informoval o spomínanom nultom ročníku v základnej škole - starosta
uviedol, že podľa informácií z oddelenia školstva sa s nultým ročníkom uvažuje od budúceho
školského roka.
Ďalšie interpelácie ani dopyty prednesené neboli.
Rôzne
Ing. Falat navrhol, že v Barčianskom súčasníku treba oznámiť zmenu pracovníčky v knižnici
a v rámci tohto bodu sa informoval u poslancov či dať vyrobiť plakety na Cenu starostu
v rámci VZN. Ing. Falat podporil objednanie plakiet ale bez viazania sa na rozpočet.
Ďalej bez podnetov , návrhov a pripomienok.
Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil 19. zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Zapísala: Lucia Brečková
V Košiciach – Barci, 15.01.2014
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Lucia Brečková
zapisovateľka
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František Krištof
starosta
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Marek Rusnák

------------------------------------Marián Kačmár

