MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 12.03. 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.
Privítal mestského poslanca Mgr. Igora Sidora.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová.
p. Imrich Buľko , JUDr. Mária Želinská.
Za zapisovateľku bola menovaná Lucia Brečková.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený p.Marián Kačmár.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Iveta Lendacká a Miloslav Maťaš.
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.
Pán starosta doplnil bod 10 .6. o žiadosť p. Marcela Doliňáka o zmenu územného plánu.
Marián Kačmár doplnil bod 10.7. o žiadosť o znovuzaradenie územia „Čapaš“

Monika Sedláková doplnila bod 10.8. – Rozšírenie parcely Kamenné pole
Hlasovanie o doplnení- jednomyseľne prijaté
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté.
Pán starosta navrhuje v rámci rokovania dodržiavať časový limit vystúpenia každého
z poslanca ktorý požiada o slovo max 3 minúty.

2. Dopyty a návrhy občanov
Vystúpil p. Varga Štefan ohľadom stretávania sa školopovinných detí v ovocnom sade, ktorý
tam pijú alkohol, drogujú a upozornil, že sa tam zdržiavajú prostitútky. Konštatoval, že v sade
a okolo sadu je veľký neporiadok a že tam ľudia sypú odpad . Navrhol požiadať mestskú
políciu o častú kontrolu v týchto miestach. Navrhol vybudovať spomaľovací retardér na
Čkalovovú ulicu z dôvodu zvýšenej rýchlosti áut a oznámil, že sám prispeje na výstavbu
retardéra.
Pán starosta vo veci stretávania sa detí v sade upozornil, že ak má niekto vedomosti
o priestupkoch v sade má volať políciu, sám požiada mestskú políciu o kontrolu v týchto
miestach a dá požiadavku na dopravného inšpektora ohľadom riešenia retardéra.
Marián Kačmár pripomenul, že v minulom období bolo riešené uloženie retardéra na
Čkalovovej ulici a na mestskú časť bolo doručené súhlasné stanovisko s uložením retardéra
Pán starosta oznámil, že preverí doručenie stanoviska ale keďže neboli financie na túto akciu
tak sa výstavba retardéra neuskutočnila.
Marián Kačmár oznámil na požiadanie Štefana Vargu ohľadom výkopu na ulici Radlinského,
že túto prekopávku realizuje spoločnosť Entel ako zákazku na kľúč pre Slovak Telekom,
jedná sa o položenie optického kábla smerom na riadiacu vežu na letisko.
Uznesenie sa neprijalo.
3. Informácia mestského poslanca o činnosti
Na zasadnutí vystúpil Mgr. Igor Sidor.
Podal informáciu k výstavbe telocvične v areáli ZŠ.
Informoval, že je to dlhodobý proces, vzhľadom k tomu že primátorovi sa nepodarilo
nazbierať peniaze na výstavbu telocvične ale našla sa spoločnosť, ktorá by zo súkromných
peňazí mala záujem o výstavbu telocvične. Prerokovaním na predošlom MZ možno dostane
táto spoločnosť pozemok pod telocvičňou do prenájmu. Jedná sa o výstavbu dvoch modulov
s rozmerom 38x18m, ktoré budú umiestnené v tých priestoroch, kde je teraz parkovisko so
spĺňaním všetkých kritérií, ktoré sa kladú na vybudovanie športových zariadení. Za
predpokladu, že to prejde na mestskom zastupiteľstve spoločnosť prejde do ostrých projektov,
ktoré by mali byť vo finálnej podobe v apríli, stavebné povolenie by mohlo byť v máji alebo
v júny, v septembri by mohol byť jeden model na svete, otázka je či z dvoch modulov
neurobia jeden. Plocha kde bola postavená telocvičňa by sa mohla použiť na výstavbu
multifunkčného ihriska. Problémom je príjazdová komunikácia so zásobovaním k školskej
jedálni, ktorá by mohla byť situovaná zo severnej strany.

Ing. Daniel Antal sa informoval ako je to s investíciou do samotnej plochy, príjazdovou
komunikáciou, parkovaním, prechodom do školy, či je to v investícií investora.
Mgr. Igor Sidor oznámil, že upozornil investora, že škola ani obec finančne neprispejú
k výstavbe. Investor ubezpečoval, že telocvične budú spĺňať všetky kritéria, ktoré majú
telocvične spĺňať a keď škola bude potrebovať v rámci svojich osnov telocvičňu využívať
bude jej to umožnené.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
mestského poslanca o činnosti – jednomyseľne prijaté
4. Kontrola uznesení – jednomyseľne prijaté
Bez pripomienok
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
o kontrole uznesení z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 15.01.2014 a z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice
– Barca konaného dňa 26.02.2014 – jednomyseľne prijaté
5. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Pán starosta podal informáciu o činnosti od posledného MZ v písomnej podobe a priblížil
poslancom jednotlivé aktivity.
Oznámil, že mal rokovanie s riaditeľom Koľajových stavieb, Ing. Šimoňákom a má
dohodnutú bezodplatnú likvidáciu odpadu z tohto priestoru a odpad z ulice Medenej.
Ing.Doc. Jozef Bilý Csc. sa informoval aký bude povrch chodníka na Medenej
Starosta oznámil, že vysprávka podkladu bude zvalcovaný asfalt a povrch je asfaltobetón.
Dušan Pracko sa informoval o stretnutí s primátorom k viacúčelovému ihrisku na ploche
telocvične a ako to vidí s časovým plánom výstavby.
Pán starosta oznámil, že tieto veci rieši mesto Košice, časť financií poskytne mesto, časť
podnikatelia, výhodou je, že to nepotrebuje zemné úpravy a do septembra by mohla byť
telocvičňa postavená.
Dušan Pracko upozornil, že na materskú školu boli vynaložené finančné prostriedky
a poprosil aby sa neprijímali deti z mesta a z vidieka do škôlky, ktoré potom nenavštevujú ani
našu základnú školu. Pre deti z Barce potom nie je miesto.
Iveta Lendacká podľa poznatkov oznámila, že do škôlky sa prijímali deti z mesta len z
preklenutia obdobia, to znamená, že škôlka mala málo záujemcov v nejakom čase, tak sa
prijali deti z mesta alebo okolia a potom ich už nemohla vylúčiť.
Pán starosta oznámil, že škôlku riadi mesto Košice, mestská časť nemôže zasahovať do
výberu detí, podľa informácie od vedúcej školstva od tohto roku by sa mala presunúť
prípravka do základnej školy čím sa zvýši kapacita pre deti a do augusta by mal byť
vybudovaný prechod detí do jedálne, k čomu sa zabezpečuje príkazná zmluva pre mestskú
časť.
Ing. Daniel Antal poprosil o vyjadrenie k problematike Futbalového klubu.

Pán starosta informoval, že primátor prijal opatrenia na riešenie časti financií cez dotácie na
šport.
Monika Sedláková sa informovala vo veci výstavby plynofikácie medzi Hospodárskym
dvorom a cintorínom, na rokovanie so ZMOS a na novú legislatívu v oblasti samosprávy
a stavebného zákona.
Pán starosta oznámil, že časť vlastníkov chce plynovú prípojku a časť nie, nie všetci vlastníci
chcú investovať, plynárne vôbec nie, viacerí vlastníci už majú elektrické vykurovanie,
vlastníkov na tretej ulici zaujíma výstavba vodovodu a kanalizácie. Oznámil, že bol na
rokovaní vo VVS, kde mu bolo povedané, že výstavbu vodovodu a kanalizácie vyhodili z
plánu na tento rok. Na požiadavku ohľadom ZMOS oznámil, že podielové dane sa zvýšili o 7
% na úrovni mesta Košice. Ohľadom novej legislatívy so stavebným zákonom oznámil, že
mestské časti by boli stavebný úradom na spoločných úradovniach a stavebné konania by
podpisoval príslušný starosta.
Dušan Pracko sa informoval ako je na tom ulica Niklová.
Pán starosta oznámil, že na rokovaní s prokuristom VSS sa dohodli, že mesto vyprofiluje
parcely ktoré sa týkajú Niklovej, Chromovej a Titánovej ulice a pokúsia sa nájsť pozemky na
výmenu s mestom, ak nenájdu pozemky na výmenu tak sa tieto pozemky ocenia znalcom
a urobí sa zápočet záväzkov, ktoré má VSS vo vzťahu k mestu. Zároveň podal žiadosť
o likvidáciu elektrických stĺpov na ulici Gavlovičovej a Niklovej. Na ulicu Niklovú
a Chromovú sa osadia svietidlá a rozhlas. Elektrárne súhlasia, je potrebné k tomu splniť
určité podmienky. Novekonom taktiež zmapuje svoje pozemky a navrhnú, ktoré by riešili
výmenou alebo zarátaním do záväzkov.
Dušan Pracko sa informoval o podchod pri VSS a pán starosta uviedol, že podchod je
majetkovo nevysporiadaný.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu
o činnosti od posledného MZ – jednomyseľne prijaté

6. Informácia predsedov komisií o činnosti
Imrich Buľko, predseda stavebnej komisie oznámil, že stavebná komisia sa stretla 2x,
stretnutie bolo aj na FK, riešili sa požiadavky občanov, v bytovej časti sa určil poradovník na
voľný byt.
Iveta Lendacká, predsedníčka sociálnej komisia oznámila, že sociálna komisia sa stretla 1x
kde sa riešili sociálne výpomoci pre občanov.
Miloslav Maťaš, predseda finančnej komisie oznámil, že finančná komisia na stretnutiach
riešila rozpočet MČ, žiadosti o dotácie aj využite účelovej dotácie.
Ing. Daniel Antal, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pripomenul termín podania
majetkových priznaní.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informácie
predsedov komisií o činnosti – jednomyseľne prijaté
7. Plán činnosti hlavného kontrolóra a správa o činnosti
Materiál predložený v písomnej podobe
Bez rozpravy.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje plán kontrolnej činnosti
miestnej kontrolórky mestskej časti Košice – Barca na I. polrok 2014 – jednomyseľne prijaté
Pani kontrolórka oznámila, že si preštudovala vnútroorganizačné normy, VZN a prešla
majetok MČ.
Vo vzťahu k Futbalovému klubu konštatovala, že nájomná zmluva s Futbalovým klubom nie
je výhodná pre MČ, Futbalový klub má pozdĺžnosti voči MČ, odporučila aby prednostka
vstúpila do rokovania s Futbalovým klubom o uzatvorení dodatku k nájomnej zmluve, ktorá
by bola výhodná pre MČ a navrhla presunúť žiadosť o dotáciu podanú Futbalovým klubom na
miestne zastupiteľstvo v júli.
Dušan Pracko si osvojil návrh pani kontrolórky
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca ž i a d a

prednostu úradu o

zabezpečenie:
a, poskytnutie dotácií schvaľovať samostatným uznesením pre každého zo žiadateľov,
termín: stály,
b, podmienky nájomnej zmluvy vo veci prenájmu futbalového ihriska dohodnúť tak, aby
boli v prospech mestskej časti Košice – Barca – rokovať o uzatvorení dodatku
termín: najbližšie riadne zasadnutie MZ,
c, aktualizovať smernicu pre zadávanie s nízkymi hodnotami v zmysle novely zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní, č. 95/2013, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2013 s cieľom
zabezpečiť transparentnosť a nediskriminovanosť uchádzačov o zákazky,
termín: najbližšie riadne zasadnutie MZ,
d, aktualizovať na web stránke mestskej časti pri zverejňovaní faktúr v knihe vyšlých faktúr
časť neuhradené platby,
termín: stály

e, zabezpečiť vymáhanie pohľadávky od MFK vo veciach neuhradených energií za roky
2011 a 2012. Informovať miestne zastupiteľstvo na najbližšom riadnom zasadnutí
o prijatých opatreniach na nápravu pretrvávajúceho stavu – úhrady energií priestorov
nachádzajúcich sa v areáli MFK.
termín: najbližšie riadne zasadnutie MZ

8. Návrh pravidiel kontrolnej činnosti
Materiál predložený v písomnej podobe.
Pani kontrolórka uviedla, že v pravidlách kontrolnej činnosti je stanovený rozsah jej činnosti a
možnosti postupov.
Bez rozpravy.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje pravidlá kontrolnej činnosti
v podmienkach samosprávy mestskej časti Košice - Barca – jednomyseľne prijaté

9. Zverejnenie zámeru kúpy pozemkov s osobitným zreteľom
Pán starosta uviedol, že potrebuje spracovať geometrické plány a znalecké posudky ku kúpe
konkrétnych plôch od konkrétnych ľudí a bez tohto súhlasu by nemohol konať.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie zverejnenie zámeru
úpy pozemkov s osobitným zreteľom – jednomyseľne prijaté

10 . Žiadosti o zmenu ÚPN zóny Barca a HSA
V materiáloch je predložené stanovisko mesta Košice k zmene Územného plánu zóny Košice
– Barca ako aj požiadavky na opakované zaradenie do zmien a doplnkov územného plánu.
Materiál bol doplnený o žiadosť Moniky Sedlákovej o znovuzaradenie územia „Kamenné
pole“ severne od ulice Timravy, súbežne medzi ulicami Timravy a Svetlá orientácia západ,
o žiadosť Mariána Kačmára o znovuzaradenie územia „Čapaš“ západne od cesty za
cintorínom nad novou Barcou a o žiadosť Marcela Doliňáka.
Marián Kačmár poprosil aby primátorovi bol doručený list so všetkými pripomienkami.
Ing. Doc Jozef Bilý, Csc. uviedol, že by bolo vhodné uviesť v Barčianskom sučasníku
upozornenie pre občanov, že ak podávajú korešpondenciu na MÚ aby udávali aktuálne
informácie.
Ing. Daniel Antal podporil výstavbu v MČ a taktiež poprosil aby sme zahrnuli všetky
požiadavky na zmenu ÚPN na mesto Košice.

Pán starosta uviedol, že problémom je aj investorstvo a financovanie infraštruktúry.
Ing. Daniel Antal uviedol, že záujemcovia o kúpu pozemkov by mali pozemky kupovať
s vedomím, že budú musieť investovať aj do infraštruktúry.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca odporúča návrh na zmenu územného
plánu v predloženej podobe s dodatkami 10.1 až 10.8 – jednomyseľne prijaté
11. Aktualizácia cenníkov prenájmu
Pán starosta uviedol, že v súvislosti s úpravou priestorov pri realizácií rôznych akcií
v Kultúrnom dome a v Zichyho kaštieli je potrebné upraviť cenník prenájmu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje úpravu cenníka prenájmu
Kultúrneho domu a Zichyho kaštieľa podľa predloženého materiálu – jednomyseľne prijaté

12. Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2014 – 2016
Kontrolórka konštatovala zákonnosť predloženého návrhu, dodržanie informačnej povinnosti,
metodickú správnosť predloženého návrhu. Konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný
v súlade s rozpočtovými pravidlami, je zostavený aby zabezpečil financovanie výkonu
mestskej časti, úhradu záväzkov, financovanie nákladov, výdavkov spojených s úpravou
a údržbou majetku.
Ďalej konštatovala, že pozitívne sa odvíja oddĺžovanie MČ, rozpočet nemá investičný
charakter - nedisponuje dostatočnými zdrojmi. Súčasťou rozpočtu je ročná splátka úverov vo
výške 68 325 Eur, ktorú bude možné splácať. MČ má povinnosť zostavovať programový
rozpočet a tento je spracovaný veľmi podrobne. Konštatovala, že je zostavený s náležitou
opatrnosťou. MČ konala s rozpočtovým provizóriom, ktoré za január ani za február nebolo
prekročené.
Odporúča návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť a návrh rozpočtu na rok 2015 a 2016 vziať na
vedomie.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie stanovisko
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2014 - 2016 – jednomyseľne prijaté

13. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice – Barca na roky 2014 – 2016
Pán starosta uviedol materiál, ktorý bol spracovaný písomne, prerokovaný vo finančnej
komisii. Uviedol, že v podielových daniach, ktoré sú v absolútnej výške minulého roku (bez
zohľadnenia nárastu obyvateľov) sme na úrovni roku 2007, ale napriek tomu stále hľadáme
finančné možnosti na krytie potrieb MČ. Následne otvoril rozpravu.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu si osvojil p. Dušan Pracko.

Miloslav Maťaš uviedol, že Stolnotenisový klub žiada o dotáciu vo výške 500 Eur ale
v rozpočte je počítaných 100 Eur a finančná komisia to aj takto schválila. FK žiada 10 000
Eur, finančná komisia schválila 100 Eur a Farský úrad požiadal o dotáciu vo výške 1 500 Eur
až po rokovaní finančnej komisie, takže finančná komisia nerátala s týmto výdavkom ale
schválila výšku dotácie 1 000 Eur a odporúča ju presunúť z verejného osvetlenia.
Dušan Pracko si osvojil žiadosť Farského úradu, navrhol 1000 Eur z verejného osvetlenia pre
deti a ďalších 500 Eur z verejného osvetlenia na opravu kostola.
Marián Kačmár sa informoval o náraste na položke „ Telocvičňa Stredná veterinárna škola“.
Pán starosta uviedol, že nárast je z dôvodu využívania telocvične SVŠ.
Dušan Pracko uviedol, že po výstavbe telocvične pri Základnej škole sa tieto financie presunú
na túto novovybudovanú telocvičňu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
schvaľuje použitie účelovej dotácie od mesta Košice na „Chodník – ulica Medená“
v rámci 6. programu – Verejné priestranstvá a komunikácie v objeme 10.000,- €
a)

b) schvaľuje programový rozpočet pre rok 2014 a berie na vedomie návrh na roky 20152016 podľa predloženého návrhu so zapracovaním zmien:
celkový rozpočet včítane finančných operácií vyrovnaný v objeme:
na rok 2014
Príjmy 683.000,- €
Výdavky 683.000,- €
na rok 2015
Príjmy 593.100,- €
Výdavky 593.100,- €
na rok 2016
Príjmy 593.250,- €
Výdavky 593.250,- €

14. Aktualizácia VZN o dotáciách
Pani kontrolórka predniesla pripomienky k predkladanému VZN o dotáciách.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje VZN č. 1/2014 o dotáciách
so zapracovaním pripomienok – jednomyseľne prijaté
15. Žiadosti o dotácie
Bez rozpravy.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
1. b e r i e d o e v i d e n c i e ž i a d o s ť o poskytnutie dotácie pre Futbalový klub
Košice - Barca – jednomyseľne prijaté,
2. s c h v a ľ u j e d o t á c i u pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice – Barca vo
výške 1 500 € – účel v súlade so žiadosťou – jednomyseľne prijaté,
3. s c h v a ľ u j e d o t á c i u pre stolnotenisový klub MČ Košice - Barca vo výške 100
€ – účel v súlade so žiadosťou – jednomyseľne prijaté

16. Náležitosti starostu pre nové funkčné obdobie
Bez rozpravy
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –Barca určuje v zmysle § 14 ods. 3 písm. j)
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov výkon funkcie
starostu mestskej časti Košice – Barca v rozsahu plného pracovného úväzku pre funkčné
obdobie 2014 – 2018 – jednomyseľne prijaté

17. Stanovenie počtu poslancov a obvodov pre komunálne voľby
Bez rozpravy
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca určuje v zmysle § 14 ods. 2 písm. b)
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 7 poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca pre volebné obdobie 2014 – 2018 –
jednomyseľne prijaté

Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca určuje v zmysle § 9 ods. 1 - 4 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
jeden volebný obvod, ktorý sa zhoduje s hranicami mestskej časti Košice – Barca, pre voľbu
poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca pre volebné obdobie
2014-2018 – jednomyseľne prijaté

18. Interpelácie poslancov a dopyty
Ing. Doc. Jozef Bilý Csc. upozornil na veľký neporiadok za Myslavským potokom – medzi
mostíkom a nadjazdom.
Ing. Daniel Antal sa informoval ohľadom jarného upratovania, či by sa nedal zvýšiť počet
kontajnerov v tomto jarnom období – pán starosta oznámil, že konáre sa nedávajú do
kontajnerov a ak majú občania orezané konáre nech to nahlásia na miestny úrad - pristavíme
vlečku na odvoz do kompostoviska - bezplatne.
Marián Kačmár sa informoval ohľadom montáže rozhlasu k hospodárskemu dvoru - pán
starosta uviedol že rozhlas sa bude montovať na stĺpy verejného osvetlenia
Dušan Pracko sa informoval o realizáciu chodníka na Močiarnej ulici k Mačaciemu kútu –
starosta uviedol, že je to v majetkoprávnom riešení. Informoval sa či by majitelia nízkych
psov nemohli chodiť do parku na prechádzku s týmito psami – starosta uviedol, že mestský
policajti nenapomínajú majiteľov psov ak ten pes je na vodítku a či nebudeme do parku
dopĺňať koše na psie výkaly. Informoval sa o práci koordinátora v MČ, či v mestskej časti pri
pomocných prácach budú pracovať aj ľudia z iných mestských častí, podotkol, že obyvatelia
Barce majú strach o svoj majetok – starosta uviedol, že koordinátor je pracovník úradu práce
a že v MČ môžu pracovať len nezamestnaní z Barce.
MUDr. Beáta Buľková konštatovala, že v rámci aktivačných prác by pracovníci mohli
vyčistiť okolie Myslavského potoka a okolie cesty smerom na letisko
Monika Sedláková – pohyb áut medzi cintorínom a hosp. dvorom - žiaľ ide o novú výstavbu
rodinných domov v zmysle územného plánu, kde vjazd obsluhy nemôže byť zakázaný,
mestská časť opakovane upozornila vlastníkov stavebných pozemkov na využívanie
vybudovanej náhradnej cesty
Jarmila Kunová – pripomenula neporiadok okolo Freshu
Ing. Daniel Antal – informoval sa na uvítanie detí – prostriedky sú schválené
Miloslav Maťaš – či bude výstava psov – zatiaľ starosta nevie
Rôzne
Pán starosta predložil požiadavku Futbalového klubu na riešenie elektrického ohrevu vody, s
tým, že navrhuje riešiť štúdiu ohrevu solárnymi panelami.
Ing. Daniel Antal sa informoval či máme na to investície, podotkol, že podľa jeho poznatkov
kolektory nie sú výhodné.
Marek Rusnák reagoval, že kolektory sú práve pre takúto prevádzku výhodné.
Pán starosta sa informoval, či môže požiadať o predbežnú prezentáciu kolektorov, resp.
spracovať štúdiu solárneho ohrevu, ktoré by sa inštalovali až v prípade schválenia a dostatku
financií.

Ing. Doc. Jozef Bilý, Csc. sa informoval na volebné miestnosti pre voľby prezidenta SR 2014
- starosta uviedol, že v nadväznosti na zverejnenie a zaslanie oznámení o voľbách sú dva
okrsky na Abovskej 32 na miestnom úrade, ďalší je v kultúrnom dome a štvrtý vo Via Lux.
Zapísala: Brečková Lucia
V Košiciach – Barci, 17.03.2014

..........................................
Lucia Brečková
zapisovateľka

.........................................
František Krištof
starosta

.............................................
Iveta Lendacká

------------------------------------Miloslav Maťaš

