MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 21.01.2015

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.
Mária Želinská, PhDr. Mária Kmecová
Za zapisovateľku bola menovaná Lucia Brečková.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený p.Marián Kačmár.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Imrich Buľko a Marek Rusnák.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan Pracko a Jarmila Kunová
Starosta František Krištof informoval o predloženom programe rokovania. Následne vyzval
poslancov na jeho schválenie a prípadné doplnenie.
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté.

2. Predloženie žiadosti o NFP na projekt Obnova Barčianskeho kaštieľa
Pán starosta uviedol o možnosti uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „ Obnova Barčianskeho kaštieľa“ . Ide o sumu 1 mil. až 1,2 mil. Eur s tým,
že MČ by sa podieľala na 5% účasti zo svojich prostriedkov. Išlo by o opravu vonkajšej
fasády, repasovanie okien a vnútorných dverí, výmenu dažďových zvodov, reštaurovanie
balkóna, opravu podláh, výmenu vonkajších dverí .......... . K možnosti o požiadanie príspevku
je potrebné zriadiť príspevkovú organizáciu, prostredníctvom ktorej sa bude MČ uchádzať
o nenávratný príspevok.
Ing. Daniel Antal sa informoval o časovom horizonte prác.
Pán starosta uviedol, že projekt je potrebné spracovať a predložiť do 18.02.2015, rozhodovací
proces by mal byť do konca apríla. Na rekonštrukciu nie je potrebné stavebné povolenie –
uvedené práce by sa konali na základe ohlásenia a pamiatkári sú ochotný príslušné veci
odobriť. V máji by sa mohlo začať s realizáciou, ktorá by bola ukončená do konca novembra.
Dušan Pracko sa informoval či by prevádzka miestneho úradu predstavovala neoprávnený
náklad, ktorý by mohol spôsobiť komplikácie pri vyúčtovaní žiadosti.
Pán starosta uviedol, že by bolo potrebné vyčleniť miestnosti na prevádzku miestneho úradu
a že prevádzka úradu by bol neoprávnený náklad.
JUDr. Mária Želinská uviedla, že jedným z opatrení je, že ak by sme sa uchádzali
o prostriedky EF na opravu kaštieľa a v kaštieli má sídlo MÚ oprávnené výdavky by boli len
na knižnicu a múzeum – na MÚ by boli neoprávnené výdavky. Páni kontrolórka uviedla, že
MÚ nemá na úhradu neoprávnených nákladov a neodporúča vstúpiť do tohto projektu.
Ing. Daniel Antal podotkol, že je to lákavá ponuka ale termíny sú veľmi napäté.
Imrich Buľko vidí riziko v termínoch, informoval sa či by sme mohli kaštieľ prenajímať na
akcie.
Marek Rusnák podotkol, že ďalšie neoprávnené náklady by boli aj vyhotovenie projektu
a stavebný dozor, ktoré by musela uhradiť MČ.
Marián Kačmár uviedol, že náklady sú vysoké a že treba počkať na výhodnejší projekt.
Ing. Ivo Čabra je proti vstupu do projektu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Barca
schvaľuje
1) Predloženie žiadosti o NFP na projekt "Obnova Barčianskeho kaštieľa"
2) Zriadenie príspevkovej organizácie „ Kultúrne stredisko Barca“ so sídlom Abovská 32,
040 17 Košice – Barca s účinnosťou od: 22. 1. 2015
3) Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie „ Kultúrne stredisko Barca“ so sídlom
Abovská 32, 040 17 Košice – Barca, a Štatút podľa predloženého návrhu.
4) Zverenie do správy budovu kaštieľa na Abovskej 32 na parc. č. 71 v katastri Barca
5) Bežný transfer pre príspevkovú organizáciu „ Kultúrne stredisko Barca“ vymedzený v
programovom rozpočte na rok 2015 – jednomyseľne neprijaté.

V súvislosti s predchádzajúcim bodom sa o bode 3 a 4 nerokovalo.
Rôzne
Pán starosta uviedol, že MĆ bude mať podielové dane nižšie o 15 000 Eur.
V mesiaci máj – jún by sa malo začať s rekonštrukciou komunikácie Abovská – Hečková.
Na MÚ boli doručené zmluvy prenájmu komunikácie a chodníkov v časti Nová Barca.
Marián Kačmár sa informoval ako je to s ulicou Námestie mladých poľnohospodárov –
starosta uviedol, že je plánované pracovné rokovanie.
Požiadal o nákup sperov na el. vedenie z dôvodu výpadkov verejného osvetlenie – starosta
uviedol, že spery sa zakúpia.
Informoval sa o osvetlení na Novej Barca – materiál je nakúpený, pri poklese teplôt sa bude
pokračovať v práci.
Ing. Daniel Antal sa informoval o riešení situácie s FK, navrhol vyvolať stretnutie
Balogom – starosta uviedol, že bude rokovať s vedúcim komisie školstva a športu.

s p.

Dušan Pracko sa informoval o podchode VSS, prechode pre chodcov pri nákupnom stredisku
FRESH a o vedení optických káblov.
Marián Kačmár podotkol, že Barca je navrhnutá do zoznamu na vedenie optických káblov.
Jarmila Kunová navrhla upraviť vnútorné priestory zdravotného strediska, riešiť parkovanie
na ulici Poničanová a vyriešiť státie havarovaných áut na uliciach, informovala sa o prechode
okolo mlyna – starosta uviedol, že zdravotné stredisko sa bude postupne upravovať, že na
rokovaní s mestskou políciou navrhne riešenie parkovania, že pokiaľ mesto neurobí
geometrický plán na potok a mestský pozemok ktorý tam je, tak prechod nebude.

Zapísala: Brečková Lucia
V Košiciach – Barci, 26.01.2015
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Lucia Brečková
zapisovateľka
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František Krištof
starosta

.............................................
Marek Rusnák

------------------------------------Imrich Buľko

