MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 26. 10. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice – Barca.
Z jedenástich poslancov boli na rokovaní prítomní všetci. Pracovné predsedníctvo pracovalo
v zloţení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko, Ing. František Vančo a JUDr. Agnesa
Bogačevičová. Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Mária Bérešová. Za skrutátora bol
navrhnutý a schválený p. Marek Rusnák. Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté
a schválené MUDr. Beáta Buľková a p. Iveta Lendacká. Do návrhovej komisie boli navrhnutí
a schválení p. Jarmila Kunová a p. Doc. Ing. Jozef Bilý, CSc.
V rámci schvaľovania programu rokovania bol pôvodný program doplnený o návrh poslanca
Ing. Antala na doplnenie bodu 3a) – opätovné predloţenie návrhu rokovacieho poriadku
komisií MZ Mestskej časti Košice – Barca na prerokovanie a schválenie, z dôvodu
nevykonania a neaplikovania uznesenia č.51/09/2011. – Poslanci návrh odsúhlasili počtom 7,
traja poslanci boli proti opätovnému prerokovaniu návrhu a jeden poslanec sa zdržal.
Poslanec I. Buľko navrhol presunúť bod č. 4 – Dopyty a návrhy občanov pred bod č. 2 –
Kontrola uznesení. – návrh prijatý jednomyseľne.
Následne starosta vyzval poslancov na schválenie celého programu rokovania. – prijaté
jednomyseľne.
4. Dopyty a návrhy občanov
V rámci dopytov a návrhov občanov vystúpil Ing. Juhás vo veci predloţenia návrhu a začatej
petícii proti aktivitám Aeroklubu Košice, nakoľko sa domnieva, ţe je plánované vybudovanie
štartovacej dráhy smerom k MČ Barca. Ako uviedol, návrh predkladá najmä v záujme
občanov a taktieţ v záujme vlastníkov pozemkov. Podotkol, ţe zmluvu ktorú Aeroklub
predkladá majiteľom pozemkov na prenájom je protizákonná a ţiada o prerokovanie tohto
návrhu. Okrem uvedenej pripomienky, ţiada aj o stanovenie pravidiel na predkladanie

článkov do Barčianskeho súčasníka, o vyhlasovanie oznamov a nariadení Mesta Košice
a taktieţ sa doţaduje vysvetlenia, prečo sa Útvar hlavného architekta vyhýba stretnutiam
s občanmi Barce a zuţuje prerokovanie celého územného plánu, len na územný plán zóny.
Starosta následne vysvetlil, ţe nemá o takejto výstavbe ţiadnu známosť a Aeroklub je
v podnájme Letiska Košice. Ak by sa petícia týkala napr. obmedzení občanov hlukom, nemá
problém ju podpísať.
K pravidlám zverejňovania článkov v Barčianskom súčasníku uviedol, ţe nemá dôvod
nezverejniť akýkoľvek predloţený článok, pokiaľ nejde o politickú kampaň v čase volieb.
Vo veci verejného zhromaţdenia a územného plánu starosta uviedol, ţe postupuje sa na
základe prijatého uznesenia a bolo poţiadané o prerokovanie územného plánu celého územia
Barce. Termín bol preloţený, nakoľko spracovateľ nemá spracované všetky podklady, dodal
starosta.
K návrhu aktivít Aeroklubu sa vyjadrila aj kontrolórka JUDr. Bogačevičová, ktorá predloţila
vysvetľujúce stanovisko, ţe na výstavbu akejkoľvek stavby je potrebné preukázať vzťah
k pozemku, či uţ ide o vlastníctvo alebo nájom. Ak takýto vzťah nie je, k realizácii dôjsť
nemôţe. V zmysle územného plánu nie je plánovaná ţiadna výstavba, je to zároveň vec
verejného rokovania a taktieţ dodala, ak by majitelia pozemkov mali záujem prenajať svoje
vlastníctvo Aeroklubu, nemoţno im v tom brániť. Uznesenie, ktoré by v tejto veci prijalo
miestne zastupiteľstvo by malo len odporúčací charakter, dokončila JUDr. Bogačevičová.
Poslanec Ing. Falat odporúča, aby miestne zastupiteľstvo vzalo petíciu na vedomie.
Ako ďalší občan vystúpil Ing. Kernáč, ktorý vyzýva na podporu aktivít a vyjadrení Ing.
Juhása.
Opätovne vystúpila na zasadnutí MZ aj p. Brůnová s problémom riešenia komunikácie
Podnikateľská a ulica Osloboditeľov z hľadiska hlučnosti, prašnosti a vibrácií. Oboznámila
prítomných so stavbou novej betonárky aj so skutočnosťou, ţe rodinný dom nachádzajúci sa
na tejto problémovej komunikácií nebol postavený ako čierna stavba, preto riešenie tejto
problematiky je opodstatnené. P. Brůnová navrhla aj riešenie novej cesty a poţiadala starostu,
aby nebola odstránená značka dodrţiavania povolenej rýchlosti 20km/h.
Na pripomienky p. Brůnovej reagoval starosta s tým, ţe v uvedenej časti má byť prerokovaný
územný plán zóny. Zóna je momentálne priemyselným objektom, a ten nemoţno zastaviť.
Snahy môţu byť vyvíjané len vo veci riešení hlučnosti a prašnosti. Zároveň starosta
upozornil, ţe aj keď na nejakú stavbu dá mestská časť zamietavé stanovisko, ide len
o prenesený výkon štátnej správy a nakoľko stavebným úradom je pracovisko Košice – Juh,
ten rozhodne.
V rámci pripomienok vystúpil aj Ing. Mati, ktorý sa zaujímal o splnenie jeho poţiadaviek zo
zasadnutia dňa 21.9.2011 (spomaľovače na ulici Abovskej, odstránenie stromov pred
kaštieľom, uhynuté zviera na ul. Čkalovova smer Letisko a svetelná signalizácia na ul.
Gavlovičova – Osloboditeľov). Zároveň podotkol, ţe zviera nebolo odstránené
a spomaľovače na ul. Abovskej by bolo moţné osadiť, nakoľko sa o tom informoval na
DPMK.

Starosta opakovane informoval Ing. Matiho a prítomných, ţe spomaľovače na ulici Abovskej
nie sú povolené z dôvodu prechodu MHD, avšak rád uvíta pomoc Ing. Matiho pri riešení
tohto problému. Na výrub stromov povolenie mestská časť nedostane, nakoľko táto
problematika je riešená aj medializovaná uţ veľmi dlhé obdobie a starosta by sa k nej nerád
opätovne vracal. Vo veci signalizácie na uliciach Osloboditeľov a Gavlovičová uviedol, ţe je
to mimo územia mestskej časti, zároveň nie je na to ani dostatok finančných prostriedkov.
O uhynutom zvierati informoval technických pracovníkov a zviera bolo odstránené. Mohlo
dôjsť aj k situácii, ţe bolo odstránené aj iné zviera, o ktorom podal informáciu Ing. Mati,
dodal starosta.
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 petíciu občanov mestskej časti proti výstavbe novej vzletovej
a pristávacej dráhy Aeroklubu Košice v MČ Košice – Barca“.

Hlasovanie:
-

Prítomní: 11

-

Za: 11

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

2. Kontrola uznesení
K bodu kontrola uznesení vyjadril svoju nespokojnosť poslanec Ing. Antal, ktorý pokladá
prerokované a schválené uznesenie č. 50/09/2011 za nedodrţané, porušené a ţiada o jeho
schválenie. Opätovne predkladá svoj návrh na prerokovanie. Svoju nespokojnosť vyjadruje
najmä v zmene ním citovaného textu vo veci podpisovania zápisnice, ktorý je uvedený
v predloţenom Rokovacom poriadku MČ Košice – Barca. Ing. Antal uviedol, ţe predloţený
text bol ústne prezentovaný na poslednom zasadnutí MZ, bol schválený a uznesenie bolo
podpísané starostom mestskej časti.
Starosta F. Krištof na základe uvedeného reagoval, ţe text bol na poslednom zasadnutí
predloţený na poslednú chvíľu, nebolo dostatok času na jeho preštudovanie a mal byť vzatý
len na vedomie. Na tomto základe musel text prejsť technicko – legislatívnymi úpravami, na
ktoré je oprávnená právnička mestskej časti. Taktieţ uviedol, ţe Rokovací poriadok je
nadradený rokovaciemu poriadku komisií MČ.
Ing. Antal predloţil aj ďalšie uznesenie, ktorým je uznesenie č. 51/09/2011 o Rokovacom
poriadku komisií MZ MČ Košice – Barca. Materiál bol Ing. Antalom predloţený
a prezentovaný taktieţ na poslednom zasadnutí MZ dňa 21.9.2011. Apeloval predovšetkým
na prednostu mestskej časti, ktorý si podľa Ing. Antala nesplnil svoju povinnosť
a nezapracoval prípadné pripomienky, zmeny a doplnky do pôvodného znenia Rokovacieho
poriadku a nepredloţil ich na zasadnutí MZ.
Prednosta k danému bodu taktieţ doloţil, ţe materiál nebolo moţné na MZ naštudovať,
uvádza, ţe komisiám predloţil na prerokovanie rokovací poriadok komisií, tieto komisie
nemajú záujem o daný poriadok, nakoľko majú zauţívaný svoj systém rokovania. Jednotlivé

body rokovacieho poriadku komisií boli zapracované do Štatútu (§ 36) a do Rokovacieho
poriadku (čl.6). Týmto si prednosta vyhradzuje právo tvrdiť, ţe svoju úlohu splnil na 100%.
Poslanec Buľko na uvedené reagoval, ţe na stavebnej a bytovej komisii bol prerokovaný tento
Rokovací poriadok komisií a spoločne sa rozhodli, ţe daný poriadok nebudú prijímať.
Komisia má svoje pravidlá a nie všetky prerokované informácie sú verejné.
Starosta na záver dodal, ţe prvoradé je riešenie Rokovacieho poriadku a Štatútu mestskej časti
Košice – Barca.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení z 5. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 21.9.2011“. – prijaté 10
poslancami, poslanec Ing. Antal sa hlasovania zdrţal
Hlasovanie:
-

Prítomní: 11

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 1 (Ing. Antal)

3. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Starosta informoval prítomných o svojich činnostiach, stretnutiach
z mestského zastupiteľstva, z ÚHA, rady starostov, RZMK a pod.

a o výsledkoch

Poslanec Doc. Bilý mal na starostu dve otázky. Prvá sa týkala účasti MČ v programe
Európske hlavné mesto kultúry a druhá sa týkala účasti na rokovaní mestského zastupiteľstva
vo veci zmeny zákona o meste Košice (18.10.2011).
Na prvú otázku p. starosta odpovedal, ţe nie je momentálne plánovaná účasť v programe
Európske hlavné mesto kultúry. O druhej otázke informoval, ţe do konca roka má byť
zladený zákon č. 369/1990 a 401/1990.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu starostu o činnosti od posledného MZ“.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 11

-

Za: 11

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

3 a) Opätovné predloženie návrhu rokovacieho poriadku komisií MZ Mestskej časti
Košice – Barca na prerokovanie a schválenie z dôvodu nevykonania a neaplikovania
uznesenia č.51/09/2011
Bod navrhnutý poslancom Ing. Antalom bol uţ spomenutý aj v bode č.2, ktorý prerokované
a vzaté na vedomie uznesenie č. 51/09/2011 pokladá za nesplnené a apeluje na porušenie
zákona o obecnom zriadení. Vyzýva na schválenie rokovacieho poriadku jednotlivých komisií
MZ.
Starosta ubezpečuje, ţe k porušeniu zákona nedošlo, zároveň na prehodnotenie uznesení má
MZ právo. Ako uţ spomenul, Rokovací poriadok MČ je nadriadený Rokovaciemu poriadku
komisií MZ, ktorý bol vzatý len na vedomie. Vyzval jednotlivých predsedov komisií na
vyjadrenie sa k danému bodu.
Predseda komisie stavebnej a bytovej I. Buľko sa vyjadril uţ v bode č. 2, kde prejavil svoj
nesúhlas k prijatiu Rokovacieho poriadku komisií MZ.
Predsedkyňa sociálnej komisie, p. Lendacká taktieţ nesúhlasí s prijatím Rokovacieho
poriadku, dodáva, ţe informácie z rokovaní tejto komisie nemôţu byť zverejňované, nakoľko
by dochádzalo k porušeniu ochrany osobných údajov. Zmysel vidí iba vo väčšej
informovanosti, čo zároveň predkladá aj ako poţiadavku sociálnej komisie.
Ing. Falat uviedol, ţe rozpočet je verejným dokumentom, preto jeho prejednávanie nie je tajné
a súhlasí s Rokovacím poriadkom komisií MZ.
Poslanec Doc. Bilý uprednostňuje predovšetkým čítanie zápisníc na miestnom zastupiteľstve,
aby zápisnice boli pripravené a prezentované, aby sa nestalo, ţe unikne podstatná vec.
Poslanec Ing. Antal nesúhlasí s jednotlivými vyjadreniami k Rokovaciemu poriadku komisií,
nakoľko neţiadal o kladné resp. záporné stanovisko, ale ţiadal o prerokovanie Rokovacieho
poriadku komisií a o zaujatie stanoviska k jednotlivým bodom. Úmyslom je najmä väčšia
informovanosť jednotlivých komisií.
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe jednotlivé komisie zaujali svoje stanoviská uţ na samotnom
stretnutí komisie, väčšia časť bola proti prijatiu tohto poriadku, aj z tohto dôvodu nebol
zapracovaný tento Rokovací poriadok komisií do Rokovacieho poriadku mestskej časti.
Týmto starosta uzavrel rozpravu a vyzval návrhovú komisiu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje rokovací poriadok komisií MZ“.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 11

-

Za: 4 (Ing. Antal, Doc, Ing. Bilý, CSc., Ing. Falat, p. Pracko)

-

Proti: 6 (p. Buľko, MUDr. Buľková, p. Kačmár, p. Kunová, p. Lendacká, p. Rusnák)

-

Zdrţal sa: 1 (p. Maťaš)

5. Rokovanie komisií MZ – informácia činnosti
Poslanec Ing. Falat, predseda komisie finančnej, uviedol, ţe 12.10.2011 rokovania komisie sa
zúčastnil aj starosta F. Krištof a kontrolórka JUDr. Bogačevičová, nakoľko sa prerokúval
rozpočet mestskej časti. Komisia taktieţ prerokovala vzdanie sa funkcie predsedu komisie
(Ing. Falata) a zvolenie jeho nástupcu poslanca p. Maťaša. Ako pokračoval Ing. Falat, komisia
navrhuje schváliť predloţený rozpočet aj s navrhnutými pripomienkami, ktorými sú
zohľadnenie tvorby fondu opráv pri vyuţití rezervného fondu a preklenovacieho úveru, čo sa
premietne do zníţenia objemu záväzkov. Následne rokovali o príprave organizačnej zmeny
a jednotlivých akcií organizovaných mestskou časťou. Napriek úsporným opatreniam nie je
moţné paralyzovať ţivot v Barci, tým finančná komisia odporúča zachovať akcie ako
Mikuláš, akcia pre seniorov nad 80 – rokov, vydanie Barčianskeho súčasníka a kalendára,
dodal Ing. Falat.
Poslankyňa Lendacká, predsedkyňa komisie sociálnej uviedla, ţe rokovali o predloţenom
návrhu Rokovacieho poriadku komisií MZ, prejednávali jednotlivé ţiadosti a diskutovali
o príprave, resp. zrušení Barčianskeho bálu.
Predseda komisie stavebnej a bytovej, Imrich Buľko, avizoval, ţe komisia sa od posledného
zasadnutia MZ stretla jedenkrát, riešené boli ţiadosti občanov v oblasti stavieb, uskutočnili sa
výjazdy na niektoré problémové miesta, zamietla sa ţiadosť o skládku pri Kosite. Informoval
prítomných aj o riešení otázky komunikácie Pod hospodárskym dvorom spoločne s ÚHA,
komunikácia Habeš, jednalo sa o súkromnú komunikáciu pre výstavbu rodinných domov,
taktieţ bola riešená ul. Timravy, kde si vlastník dal spracovať ÚP na vlastné náklady.
Na zasadnutí bytovej komisie, bol pridelený jeden jednoizbový byt a jeden trojizbový byt. Do
úvahy sa bral aj fakt, či je ţiadateľ solventný splácať splátky za nájom aj energie, doba
podanej ţiadosti a či daný ţiadateľ pochádza z Barce. Zároveň sa aktualizoval celý zoznam
ţiadateľov, dokončil poslanec Buľko.
Starosta informoval, ţe od 10.12.2003 sú prijaté pravidlá o prideľovaní bytov, ktoré prijalo
miestne zastupiteľstvo v tomto období. Vo veci zvýšenej informovanosti navrhuje, aby kaţdá
zápisnica bola predloţená predsedom komisie pred miestnym zastupiteľstvom a zápisnice
budú dané do materiálov pre MZ.
Poslankyňa Kunová aj poslanec Kačmár súhlasia taktieţ s predkladaním zápisníc komisií,
najmä komisie sociálnej a bytovej. Odporúčajú aj zverejnenie Pravidiel prideľovania bytov
na internetovej stránke.
Ing. Antal sa opätovne vrátil k uţ neschválenému Rokovaciemu poriadku komisií MZ, ktorý
bol postavený aj na väčšej informovanosti, o ktorú poslanci ţiadajú.
Poslankyňa MUDr. Buľková, povaţuje prezentovanie zápisnice z komisií za postačujúce,
nakoľko schvaľovanie ďalších písomností pokladá za zdĺhavé a zbytočné.
Prednosta na záver uviedol, ţe uţ v jeseni 2010 bol schválený tajomník v kaţdej komisii na
predkladanie zápisníc. Navrhol, aby tieto zápisnice boli prečítané členom komisie na kaţdom
zastupiteľstve v danom bode.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie informáciu o rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Barca“.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 11

-

Za: 11

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti podala kontrolórka JUDr. Bogačevičová, ktorá na
základe úlohy vyplývajúcej z Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok, spracovala prehľad
prenajatých nehnuteľnosti /budovy, nebytové priestory, pozemky/, kontrolu súladu
nájomných zmlúv po vecnej a obsahovej stránke s Pravidlami prenajímania majetku mestskej
časti. Upozornila na niektoré nedostatky pri uzatváraní zmlúv, najmä pri zmluve so
Slovenskou poštou a vyzvala na väčšiu dôkladnosť do budúcna. U niektorých zmlúv navrhuje
vykonanie opatrení.
Starosta uviedol, ţe s poštou je uzatvorená zmluva na 20 rokov. Pošta zhodnotila majetok
MČ, keď vloţila do opravy budovy cca 6 mil. Sk. Zmluva bola schválená MZ v kompletnom
rozsahu, dokončil starosta.
K zmluve s futbalovým štadiónom sa vyjadril s tým, ţe prešla dlhodobým obdobím
schvaľovania miestnym zastupiteľstvom, je v súlade s pravidlami prenajímania majetku.
Poslankyňa MUDr. Buľková dáva podnet na prešetrenie zmluvy s futbalovým klubom, resp.
s p. Baloghom vo veci vyuţívania priestorov.
Ing. Falat navrhuje schváliť opatrenia prednesené kontrolórkou JUDr. Bogačevičovou
a predloţil návrh na schválenie pre návrhovú komisiu. Futbalový klub navrhuje prešetriť
počas schvaľovania budúceho rozpočtu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
a ukladá:
1) V NZ v čl. 1 – predmet zmluvy uviesť aj druh využitia miestnosti pre účely kontroly
priradenia sadzby nájomného,
2) V NZ UNION MARKET v čl. 2. doplniť účel nájmu o kaderníctvo,
3) V nájomných zmluvách, ktorých sadzby sú v rozpore so schválenými „Pravidlami“
upraviť sadzby formou dodatku k zmluve,

4) Spracovať prevádzkový poriadok a určiť správcu pre viacúčelové ihrisko,
5) Aktualizovať zmluvu s firmou Schikulka, v ktorej je potrebné upraviť predmet
nájmu (strechy bytových domov) a výšku nájmu“.
Termín: do 30.11.2011
Zodpovedný: prednosta
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

7. Návrh úpravy organizačného poriadku
Ako prvý zaujal stanovisko Ing. Ladislav Falat, predseda komisie finančnej. Ten dal návrh,
aby sa za predkladateľa daného bodu povaţovala finančná komisia a nie kontrolór.
Uviedol, ţe práve na tejto komisii sa zaoberali návrhom zmeny organizačnej štruktúry, tzn.
zníţením počtu pracovníkov miestneho úradu. Odvoláva sa na uznesenia z minulých rokov.
Prehodnocuje potrebu zamestnávať pracovníkov v dôchodkovom veku, navrhuje zníţiť stav
technických a administratívnych pracovníkov o jedno evidenčné miesto, ako aj zníţenie
úväzku na úseku sociálnej starostlivosti z 1 na ½. Dodáva, ţe pracovníci v dôchodkovom
veku sú nahraditeľní, prácu je moţné aj prerozdeliť a na niektoré práce je moţné
zabezpečenie konkrétnej firmy.
Navrhovanú organizačnú zmenu je potrebné schváliť s účinnosťou od 1.12.2011, aby bolo
moţné v decembri vykonať príslušné právne úkony v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
s reálnym dopadom k 1.1.2012, dokončil Ing. Falat.
Poslankyňa Kunová sa zaujímala o konkrétne osoby s ktorými bude rozviazaný pracovný
pomer, na čo bolo stručne odpovedané, ţe zníţenie sa týka dôchodcov.
Ako reagoval starosta, boli uţ v minulom období vykonané opatrenia, najmä rozviazanie
pracovného pomeru z dôvodu alkoholu.
Poslanec Ing. Antal nesúhlasil s predloţenou organizačnou štruktúrou, v ktorej by hlavný
kontrolór nemal byť umiestnený pod miestnym zastupiteľstvom, ale mal by byť v jednej
rovine so starostom a zastupiteľstvom.
Starosta uistil, ţe organizačná štruktúra je v poriadku, nakoľko kontrolór je volený miestnym
zastupiteľstvom.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje návrh úpravy organizačného poriadku s účinnosťou v 1.12.2011“.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 9

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 1 (p. Rusnák)

8. Návrh I. úpravy programového rozpočtu na rok 2011
Na základe predloţeného materiálu starosta uviedol, ţe na rokovanie bol predloţený pôvodný
návrh I. úpravy rozpočtu, ktorý bol v riadnom zákonnom termíne zverejnený na
pripomienkovanie. V opätovne predloţenom návrhu úpravy rozpočtu sú uţ zapracované
pripomienky a návrhy vyplývajúce z rokovania finančnej komisie v nadväznosti na stanovisko
miestnej kontrolórky. Upozorňuje, ţe materiál nie je konečný, k rozpočtu sa MZ vráti
v ďalšom zasadnutí v decembri 2011.
K rozprave sa v krátkosti prihlásil poslanec Pracko, ktorý poďakoval kontrolórke JUDr.
Bogačevičovej za podrobný materiál.
Ing. Falat zopakoval, ţe príprava I. úpravy rozpočtu bola podrobne prerokovaná. Upriamil
pozornosť na stanovisko kontrolórky v záverečnej časti. Predloţil návrh na uznesenie pre
návrhovú komisiu. Navrhuje prijatie rozpočtu so zapracovanými pripomienkami.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje 1. Úpravu programového rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého
návrhu so zapracovanými pripomienkami miestnej kontrolórky a schvaľuje prevod
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 300, - € s použitím na úhradu záväzkov MČ
z roku 2011.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

9. Štatút mestskej časti Košice – Barca – aktualizácia
Starosta uviedol, ţe v nadväznosti na poslednú aktualizáciu zákona č. 369/1990 Zb.
s účinnosťou od 1.7.2011, bol prepracovaný aj Štatút mestskej časti Košice – Barca, ktorý je
jedným zo základných dokumentov miestnej samosprávy. Pokračoval, ţe aktualizácia Štatútu
vyplýva z priameho určenia zákonom, a to predovšetkým úpravy v oblasti časového
zvolávania rokovaní zastupiteľstva, úpravy kompetencií zastupiteľstva, starostu a ďalších
špecifík činnosti samosprávy. Doplnené body, resp. úpravy sú v predloţenom Štatúte
zvýraznené písmom kurzíva, ako podotkol starosta. Týmto vyzval prítomných k rozprave.
Prednosta, Ing. Vančo, upozornil na § 37, v ktorom je spomínaný pojem „miestny kontrolór“.
JUDr. Bogačevičová odpovedala, ţe zákon hovorí o pojme „hlavný kontrolór“, navrhuje
taktieţ zmenu z pojmu „miestny“ na pojem „hlavný“.
Poslanec Pracko reagoval na § 19 bod 1, písm. b) a c). V tomto bode navrhuje špecifikovať
pojem dôchodca, nakoľko sa strava nezabezpečuje pre kaţdého dôchodcu. Tzn. aby bolo
jasné, ţe strava nie je poskytovaná zdarma.
Ďalej sa vyjadril aj k § 37 (Miestny kontrolór), kde v bode 5, písm. e) navrhuje zmeniť lehotu
60 dní na 90 dní (pozn. týka sa predloţenie správy miestnemu zastupiteľstvu najmenej 1x
ročne).
Starosta k § 19 avizoval, ţe vyplýva zo Zákona o sociálnych sluţbách. Mestská časť má
umoţnené zabezpečovať stravovanie dôchodcov, nie je to zdarma, je to v nadväznosti na
VZN mesta Košice, ktoré nám prepláca časť stravy a časť stravy si preplácajú dôchodcovia
samostatne. Mestská časť zabezpečuje len rozvoz stravy.
Ing. Antal povaţuje Štatút pre mestskú časť za nepotrebný, nakoľko aj preto, ţe sa mení po
kaţdom volebnom období. Obrátil sa k § 36 Štatútu MČ, bod 5, ku Komisiám MZ a k bode
č. 4, podľa ktorého sa so súhlasom predsedu komisie môţe zasadnutia komisie zúčastniť aj
poslanec, ktorý nie je riadne zvoleným členom príslušnej komisie, a to bez moţnosti
hlasovania. Navrhuje v tomto bode odstrániť slovné spojenia „so súhlasom predsedu
komisie“.
Starosta, F. Krištof, ubezpečil, ţe Štatút sa nemení po kaţdom volebnom období, ale mení sa
v súvislosti so zmenou príslušného zákona, t.j. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Udáva, ţe mestská časť je povinná mať Štatút a zároveň vyvracia Ing. Antalovi, ţe Štatút
potrebný nie je.
JUDr. Bogačevičová, miestna kontrolórka, zaujala stanovisko k zmene lehoty v § 37. Uviedla,
ţe správu predkladá na kaţdom zastupiteľstve. Ak by bola správa predloţená najmenej 1x
ročne, musela by byť predloţená do 60 dní, avšak správa je podávaná na kaţdom MZ, z toho
vyplýva, ţe je to aj 4x ročne. Na základe uvedeného povaţuje zmenu lehoty za nepotrebnú
a zároveň za rozpornú so zákonom.
Pokračuje, ţe samotný Štatút by mal odráţať skutkový stav jednotlivých komisií a vyjadrila
sa k zloţeniu jednotlivých komisií, ktoré sú v Štatúte uvedené v počte päť. Nakoľko sa
jednotlivé komisie zlúčili, nepovaţuje to za problém. V Štatúte je obligatórne daná poznámka,
t.j. ţe komisie môţu byť zriadené, teda nie, ţe byť musia, podotýka kontrolórka.

Ing. Falat na základe komisií uvádza, ţe vsunutý bod č. 4 v § 36, ktorý rozčleňuje komisie
povaţuje za vhodný, nakoľko v budúcom období môţe dôjsť k situácii, ţe komisie môţu byť
rozčlenené alebo inak zloţené.
Poslankyňa Kunová len podotkla, ţe komisie boli zlúčené najmä z dôvodu šetrenia
finančných prostriedkov.
Ing. Antal ţiadal hlasovať o vypustenie slovného spojenia „so súhlasom predsedu komisie“
umiestnené v § 36 ods. 4, teda ţe sa zasadnutia komisie môţe zúčastniť aj poslanec, ktorý nie
je riadne zvoleným členom príslušnej komisie, a to bez moţnosti hlasovania.
Starosta vyzval na hlasovanie:
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 6 (Ing. Antal, Doc. Ing. Bilý, CSc., MUDr. Buľková, Ing. Falat, p. Maťaš, p.
Pracko)

-

Proti: 1 (p. Kačmár)

-

Zdrţal sa: 3 (p. Buľko, p. Kunová, p. Rusnák)

Poslanec Kačmár dal návrh hlasovať, aby na komisii mohol „nečlen“ komisie vystúpiť len so
súhlasom predsedu komisie.
JUDr. Bogačevičová uviedla, ţe komisie sú podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení zloţené z poslancov a z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. Úlohy
komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. Podľa kontrolórky, jednotlivý poslanci by nemali
chodievať do komisií, ktorých nie sú členmi.
Starosta upozornil, ak bude Štatút zmenený poznámkou Ing. Antala, odmieta ho podpísať,
nakoľko ho povaţuje za rozporuplný so zákonom.
Ing. Falat navrhol v budúcom volebnom období prehodnotiť potrebu neposlancov byť členmi
jednotlivých komisií.
JUDr. Bogačevičová poukázala na §12 ods. 9 Zákona č. 369/1990, kde je uvedené, ţe
rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Rokovania sú neverejné ak predmetom
rokovania sú tajné informácie. Týmto zdôraznila, čo nie je napísané - je tým neverejné, t.j. ak
je explicitne povedané ţe MZ je verejné, analogicky vychádza z toho, ak pri komisii nie je
napísané nič, tak je neverejné.
Starosta dal hlasovať o Štatúte s poznámkou Ing. Antala.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 2 (Ing. Antal, p. Pracko)

-

Proti: 3 (Doc. Ing. Bilý, p. Kačmár, p. Rusnák)

-

Zdrţal sa: 5 (p. Buľko, MUDr. Buľková, Ing. Falat, p. Kunová, p. Maťaš)

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje Štatút mestskej časti Košice – Barca s technickými úpravami“.
Následne poslanci hlasovali o navrhnutých technických úpravách pôvodného Štatútu, tzn. v:
§ 19 ods. 1 písm. b) zabezpečuje stravovanie dôchodcov doplniť „na základe príslušného
rozhodnutia“
§ 36 bod 5, 1.veta – vypúšťa slovo zriaďuje a nahrádza slovami „môže zriadiť“
§ 37 Miestny kontrolór – slovo „miestny“ – vo všetkých podobách nahrádza slovom
„hlavný“
Hlasovanie o technických zmenách:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 8

-

Proti: 2 (Ing. Antal, p. Pracko)

-

Zdrţal sa: 0

10. Rokovací poriadok MZ
Rokovací poriadok mestskej časti Košice – Barca bol predloţený v písomnej podobe
v nadväznosti na poslednú aktualizáciu zákona č. 369/1990 Zb. od 1.7.2011 a je jedným zo
základných dokumentov miestnej samosprávy. Starosta vyzval na rozpravu k predloţenému
materiálu.
Na výzvu ako prvý reagoval poslanec Ing. Antal. Ten avízoval doplnenie čl. 6 ods. 9 a ods. 11
a najmä doplnenie čl. 12 bod č.2, s ktorým sa nemôţe zosúladiť a povaţuje ho za rozporný
s uznesením č. 50/09/2011.
JUDr. Bogačevičová uviedla isté technické pripomienky, z akého dôvodu došlo k úprave
uznesenia. Proti uzneseniu Ing. Antala nemá námietky, vo veci overovania zápisnice
ozrejmuje, ţe zápisnica nemôţe byť opravovaná, ale pripomienky môţu byť len priloţené do
prílohy zápisnice.
Poslanec Pracko navrhol potrebu zrušenia prijatého uznesenia, nakoľko uznesenie
č.50/09/2011 bolo schválené, ale nebolo dodrţané.

Starosta súhlasí s moţnosťou prepracovania uznesenia. Tak ako on, Doc. Ing. Bilý aj väčšina
poslancov sú názoru, ţe budú pri schvaľovaní uznesení opatrnejší, nakoľko bol schválený
niekoľkostránkový materiál predloţený Ing. Antalom v deň zasadnutia MZ.
JUDr. Bogačevičová vyjadrila, ţe stala sa chyba pri prijatí uznesenia, je to spoločná chyba
miestneho zastupiteľstva a je potrebné sa aj spoločne dohodnúť na tejto náprave.
Poslanci navrhujú schválenie Rokovacieho poriadku MZ s úpravami predchádzajúceho
uznesenia č. 50/09/2011.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje Rokovací poriadok MZ s úpravou predchádzajúceho uznesenia č.
50/09/2011 podľa nasledovných pripomienok vznesených na tomto zastupiteľstve a to v čl.
12, ods.2 :
„zápisnica je povereným zamestnancom Miestneho úradu – zapisovateľom do 5 dní
postúpená overovateľovi zápisnice na overenie. Overovateľ zápisnice je povinný do 3 dní
podať vyjadrenie k zápisnici. Pokiaľ sa overovateľ k zápisnici nevyjadrí, zápisnica je
považovaná za overenú. Zapisovateľ do 2 dní od overenia predloží zápisnicu na podpis
prednostovi úradu a následne starostovi. Postúpenie zápisnice overovateľovi a vyjadrenie
overovateľa k zápisnici je možné uskutočniť na požiadanie overovateľa aj elektronickou
poštou. Súhlas alebo prípadné pripomienky overovateľa tvoria prílohu zápisnice“.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 10

-

Proti: 10

-

Zdrţal sa: 0

11. Návrh pomenovania komunikácie k letisku
Starosta zdôvodnil potrebu pomenovania komunikácie k letisku. Uviedol, ţe v nadväznosti na
poţiadavku existujúcich inštitúcií (Favrecia, Valeo, Letisko Košice, atď) a poţiadavku ÚHA,
je potrebné riešiť pomenovanie uvedenej komunikácie. Oboznámil prítomných s jednotlivými
návrhmi pomenovaní, nakoľko by názov komunikácie mal zohľadňovať patričné
zdôvodnenia, ktoré doplní ÚHA s odsúhlaseným uznesením MZ. K návrhom na názov
komunikácie uvádza nasledovné:
-

Ku letisku – komunikácia smerujúca k letisku

-

Bahýľova – pomenovanie podľa osobnosti Jána Bahýľa, ktorý svojim ţivotom
a činnosťou zodpovedá ako priemyselnému parku, tak aj letisku a múzeu.

Zároveň vyzval prítomných poslancov, aby predniesli aj svoje prípadné návrhy na
pomenovanie uvedenej komunikácie.

Poslanec Pracko navrhol aj prípadné zapojenie sa občanov. Zároveň jeho návrhom na
pomenovanie komunikácie je pomenovanie podľa významných osobností pochádzajúcich
z MČ Barca, teda ulica Michala Potemru alebo Doktora Jergu.
Poslanec Ing. Falat dáva návrh za ulicu Dávida Janovica, ktorý mal v tejto časti
priemyselných parkov svoje pozemky.
Poslanec Doc. Ing. Bilý by rád prenechal pomenovania ulíc podľa osobností z Barce na nové
komunikácie nachádzajúce v obytnej časti Barce. Je za návrh komunikácie pod názvom Ku
letisku.
Starosta vyzval prítomných na hlasovanie za nasledujúce názvy komunikácie:
Michal Potemra – 4 hlasy
Jergova – 0 hlasov
Ku letisku – 7 hlasov
Na základe hlasovania, budú predloţené ÚHA názvy komunikácií „Ku letisku a Potemrova“.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje návrh pomenovania komunikácie k letisku v alternatívach:
1. Ku letisku,
2. Potemrova“

Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

12. Návrh majetkového vysporiadania pozemkov
Starosta, F. Krištof upovedomil, ţe v súvislosti s komplikovaným stavom v miestnych
komunikáciách z hľadiska majetkoprávneho vysporiadania, po predbeţných rokovaniach na
Obvodnom úrade v Košiciach, má MČ v úmysle poţiadať o prevod majetku štátu do majetku
mestskej časti Košice – Barca a to v rozsahu – pozemok, na ktorom je umiestnený pamätník
Jána Pavla II., a pozemok na ktorom je komunikácia „Námestie mladých poľnohospodárov“
a Tešedíkova ulica.

Poslanec p. Pracko sa zaujímal, či sú to všetky uvedené pozemky o ktoré by mohla MČ
poţiadať a zároveň poţiadal kontrolórku JUDr. Bogačevičovú, aby vypracovala zoznam
majetkov patriacich do správy mestskej časti Košice – Barca.
Starosta len v skratke uviedol, ţe pozemkov je viac, avšak musí byť na ne urobený
geometrický plán na ktorý sú potrebné finančné prostriedky.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca berie na vedomie návrh majetkového vysporiadania pozemkov a žiada starostu riešiť
majetkové vysporiadanie pozemkov v zmysle návrhu.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 0

13. Personálna zmena v komisii MZ
Bod personálnej zmeny uviedol starosta, nakoľko sa predseda finančnej komisie funkcie
vzdáva, musí byť aj odvolaný miestnym zastupiteľstvom. Vyzval o zdôvodnenie Ing. Falata.
Ing. Falat len uviedol, ţe vzdáva sa z vlastnej iniciatívy, chce to urobiť prirodzenou cestou
a funkciu odovzdať poslancovi p. Maťašovi, ktorý bol odsúhlasený za predsedu uţ členmi
finančnej komisie na poslednom stretnutí.
Poslanec Doc. Ing. Bilý poţiadal starostu, aby v najbliţšom čísle Barčianskeho súčasníka
v rámci článku Rokovania MZ uviedol, ţe Ing. Falat sa vzdáva svojej funkcie sám.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca odvoláva s účinnosťou od 26.10.2011 p. Ing. Ladislava Falata z funkcie predsedu
komisie finančnej, správy majetku, služieb a cestovného ruchu pri MZ Košice – Barca.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 9

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 1 (p. Maťaš)

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Barca volí s účinnosťou od 26.10.2011 p. Miloslava Maťaša za predsedu komisie
finančnej, správy majetku, služieb a cestovného ruchu pri MZ Košice - Barca.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10 (p. Lendacká – neprítomná)

-

Za: 9

-

Proti: 0

-

Zdrţal sa: 1 (p. Maťaš)

14. Interpelácia poslancov na starostu a zástupcu starostu
Poslanec p. Rusnák oznámil prítomným poslancom, ţe na najbliţšom zasadnutí hodlá
predloţiť, v rámci úsporných opatrení, návrh na prijatie úpravy výšky odmien poslancov
mestskej časti Košice – Barca. Poslanec navrhuje zníţenie odmien vo výške 50%.
Poslanec Pracko mal viacero poţiadaviek na starostu. Poţiadal o opravu osvetlenia
v miestnom parku, nakoľko v parku nesvieti ţiadne svetlo, ďalej nastolil otázku skrátenia
doby osvetlenia miestneho úradu vo večerných hodinách a osvetliť prechod pre chodcov na
komunikácii Osloboditeľov. Zároveň pripomenul poţiadavku poskytnutia notebooku pre
návrhovú komisiu spolu s tlačiarňou. Ako posledné vyslovil návrh čítania oznamov
v miestnom rozhlase v neskorších hodinách, napr. v jeden deň o 17.30h, prípadne cez víkend.
Starosta reagoval s tým, ţe v najbliţších dňoch má byť riešené osvetlenie parku. Osvetlenie
úradu nie je vedené na vysokú spotrebu, je súčasťou aj kamerového systému, dodal starosta.
Ing. Antal navrhol stiahnutie z web stránky rozvrh rozloţenia kontajnerov v mestskej časti,
nakoľko podľa rozvrhu chodia do mestskej časti vyhadzovať odpad aj občania na
automobiloch z iných obcí a mestských častí.

15. Rôzne
Ţiadne pripomienky, návrhy ani podnety.

16. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť, návrhy a pripomienky a ukončil tak 6.
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.
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