MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 22. 06. 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 zložení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a Ing. František Vančo. JUDr. Agnesa
Bogačevičová, ako členka predsedníctva, sa ospravedlnila. Za zapisovateľku bola menovaná
Mgr. Mária Bérešová. Za skrutátora bol navrhnutý a schválený p. Ing. Ladislav Falat. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Iveta Lendacká a p. Marek Rusnák. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení p. Jarmila Kunová a p. Doc. Ing. Jozef Bilý, csc.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania a vyzval
poslancov na jeho schválenie.
Poslanec Dušan Pracko navrhol doplnenie bodu 3. o bod 3A – Zvolanie verejného
zhromaždenia s občanmi mestskej časti a Útvarom hlavného architekta mesta Košice.
Starosta František Krištof vyzval poslanca Pracka k uvedeniu dôvodu navrhnutého bodu 3A.
Poslanec Pracko v dôvodovej správe predložil nasledujúce vysvetlenie:
1. Verejné zhromaždenie zo dňa 13.4.2011 nebolo vykonané v súlade s rozpravou na
zasadnutí miestneho zastupiteľstva 3/2011 zo dňa 30.3.2011 a nebolo v súlade
s uznesením 25/03/2011.
2. Všetci vlastníci pôdy v lokalite mestskej časti Košice – Barca majú rovnaké práva na
zaradenie svojich pozemkov do IBV v aktualizovanom územnom pláne.

3. Podľa zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí
a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov – hluková štúdia letiska Košice z roku 2010 nie je rozhodujúca
na zaradenie pozemkov do IBV v mestskej časti Košice – Barca.
4. Z uvedeného vyplýva, že plánovaná IBV a budúci rozvoj letiska nie sú v rozpore.

Starosta sa k uvedenému vyjadril tak, že ÚHA bolo v rámci organizačnej štruktúry upravené,
momentálne sa pracuje na požiadavkách a materiáloch odovzdaných občanmi mestskej časti
Košice – Barca. Zároveň prebieha výberové konanie na spracovanie projektov. Ak teda
prítomné zastupiteľstvo rozhodne o prijatí navrhnutého bodu, uskutoční sa verejné
zhromaždenie, dodal starosta František Krištof.
Poslanec Pracko podotkol, že uskutočnené zhromaždenie by vzbudilo v ľuďoch väčšiu istotu,
že je záujem na riešení ich požiadaviek.
Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu o zaradení bodu 3A do programu
zasadnutia. Všetci poslanci hlasovali za zaradenie bodu 3A - Zvolanie verejného
zhromaždenia s občanmi mestskej časti a Útvarom hlavného architekta mesta Košice –
jednomyseľne.

2. Kontrola uznesení
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 3. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 30. 03. 2011“. – jednomyseľne
prijaté
3. Informácia starostu od posledného MZ
František Krištof, starosta MČ, predložil rámcovo spracovaný materiál v písomnej podobe,
ktorý doplnil informáciou o dianí na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 21.6.2011.
Pokračoval tým, že bol preverený stav riešenia územného plánu na Útvare hlavného architekta
a taktiež ozrejmil ďalšie kroky riešenia komunikácie Osloboditeľov, ohľadne ktorej bolo

doručené stanovisko k petícii p. Brunovej od Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej len
„NDS“), v ktorom NDS uviedla zotrvanie vyjadrenia stanoviska z dňa 6.4.2011.
Poslanec, Doc.Ing.Bilý položil starostovi tri otázky vo veci stretnutia sa s NDS, informoval sa
o ekologizácii existujúcej výroby alebo jej odsťahovaní ohľadne Kerka a stretnutie s Mgr.
Sidorom pri riešení situácie telocvične mestskej časti.
Starosta vysvetlil Doc. Bilému situáciu na ulici Turnianskej, kde po rokovaní s NDS
projektanti urobili zápis s tým, že bude spracovaná dokumentácia a počnúc nasledujúcim
rokom by malo dôjsť k vystaveniu protihlukovej steny. V prípade Kerka, situácia je riešená
prostredníctvom hygieny a výroba bude odsťahovaná, dodal starosta. Na poslednú otázku
Doc. Bíleho starosta uviedol, že z mestského rozpočtu je vyčlenených 40 000,- € na búranie
a spracovanie projektovej dokumentácie telocvične.
Poslanec Pracko sa zaujímal o pokračovanie v riešení ulice Podnikateľskej a Osloboditeľov.
Pán starosta opätovne podotkol, že cesta nie je majetkom našej mestskej časti a z našej strany
boli urobené všetky opatrenia najmä v oblasti udržiavania čistoty a zníženia prašnosti.
Situácia je riešená s p. Brunovou, požiadavky sú postúpené primátorovi mesta Košice. Jednou
z možností je aj osadenie značky STOP na opatrenie súčasnej dopravnej situácie, nakoľko
hlukové steny neprichádzajú v úvahu, dokončil starosta.
Zástupca starostu, poslanec Imrich Buľko dodal, že obyvatelia v tejto časti musia brať na
vedomie to, že tento problém nebude odstránený bohužiaľ nikdy, nakoľko v tejto oblasti bude
raz istotne vystavaná rýchlostná komunikácia.
Poslanec Falat sa vyjadril k problému úhynu rýb, na ktorý starosta reagoval s odpoveďou
predpokladaného vypustenia nadmerného množstva dusičnanov do potoka, čo spôsobilo ich
úhyn.
Týmto starosta František Krištof ukončil rozpravu a vyzval návrhovú komisiu.
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 mestskej časti Košice – Barca
o činnosti od posledného MZ.“ – jednomyseľne prijaté

3A. Zvolanie verejného zhromaždenia s občanmi mestskej časti a Útvarom hlavného
architekta mesta Košice
Poslanec Dušan Pracko zdôraznil, že v súvislosti s požiadavkou vlastníkov pôdy na IBV
v lokalitách pod letiskom od územia Čkalovovej (ovocný sad) a parcely č. 661/3 až 661/18
ktoré sú v blízkosti sadu a od Svetlej ulice po úroveň nad hospodárskym dvorom pod
horizontom resp. pod letiskom t.j. celej mestskej časti Košice – Barca, je nevyhnutné zvolať
verejné zhromaždenie medzi vlastníkmi pôdy mestskej časti Košice – Barca a Útvarom
hlavného architekta mesta Košice za účelom, zmien a doplnkov územného plánu zón mestskej
časti Košice – Barca a Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice (ďalej len
ÚPN HSA Košice).
Ďalej pokračoval, že prijatím zmien a doplnkov územného plánu zón mestskej časti Košice –
Barca a ÚPN HSA Košice sa určia jasné pravidlá pre ďalší trvalý rozvoj celej obce. Ako
uviedol, aj zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC vyplýva pre štáty EÚ
povinnosť vypracovávať strategické hlukové mapy a akčné plány pre väčšie aglomerácie,
pozemné komunikácie, železničné dráhy a letiská. Na záver v predloženom materiáli dodal, že
plánovaná IBV a budúci rozvoj letiska nie sú v rozpore. Termín zhromaždenia navrhuje
zvolať do 31.8.2011.
Doc. Bilý navrhol presunutie termínu na 15.9.2011, nakoľko prichádza letné a dovolenkové
obdobie.
Vzhľadom k hlukovej štúdii, poslanec Buľko ozrejmil prítomným, že táto štúdia musí byť
spracovaná tak či tak.
Poslanec Antal uviedol, že na poslednom zasadnutí a následnom verejnom zhromaždení došlo
k rozporu prejednávaných pozemkov. Spomínané pozemky na miestnom zastupiteľstve neboli
prejednávané na verejnom zhromaždení. Pokračoval, že p. Jerguš skonštatoval, že Košice
majú 22 mestských častí a za 1 rok dokáže ÚHA obhospodáriť maximálne 4 mestské časti.
V tomto smere, poslanec Antal, navrhuje vyvíjať väčšie „tlaky“ na ÚHA.
Starosta na základe uvedeného povedal, že jednotlivý občania predložili svoje požiadavky,
materiál je v čase spracovania a dodal, že proti zvolaniu verejného zhromaždenia nemá
námietky. Súhlasí s úpravou termínu na 15.9.2011.

Pán Antal už k uvedenému dokončil, že mesto Košice vychádzalo z územného plánu roku
2009 a ten obsahoval hlukové zóny uvedené z roku 2001. Bolo to vypracované na maximálnu
kapacitu letiska, ktorú štartovacia dráha dokáže spracovať. Neskôr sa hluková štúdia zostavila
na nadmerné prílety a rozsiahle letisko. Nová hluková štúdia by napriek uvedenému
vykazovala to, čo bolo udané v roku 2001, vysvetľuje poslanec Antal.
Starosta po ukončení rozpravy vyzval návrhovú komisiu.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca z v o l á v a verejné zhromaždenie s občanmi mestskej časti a Útvarom hlavného
architekta mesta Košice, týkajúceho sa riešenia celého územia mestskej časti Košice –
Barca. Termín: do 15.9.2011. Miesto: Kultúrny dom.“ – jednomyseľne prijaté
4. Dopyty a návrhy občanov

Pán Juhász, obyvateľ MČ Košice – Barca, zaujal stanovisko k verejnému zhromaždeniu, ktoré
bolo konané dňa 13.4.2011. Namietal rozpor medzi riešenými pozemkami uvedenými na 3.
zasadnutí MZ a pozemkami ktoré boli riešené na uskutočnenom verejnom zhromaždení.
Vyjadril nespokojnosť, že nebola do procesu riešenia zahrnutá celá oblasť mestskej časti.
Taktiež uviedol, že schválené a zapísané uznesenie na uvedenom 3. zasadnutí nevykazujú
známky zhody a zápisnica nezachytáva kompletné vyjadrenia.
Starosta nesúhlasil s daným vyjadrením, vysvetlil rozdiel medzi zápisnicou a uznesením
a dôrazne upozornil, že schválené uznesenia sú zapísané v rovnakom znení.
Občan Juhász vyslovil ešte požiadavku na zrezanie konárov v časti „pod penziónom“.
Starosta prisľúbil, že sa bude danou požiadavkou zaoberať.
Ako ďalšia vystúpila p. Brunová s problémom komunikácie Osloboditeľov – Podnikateľská,
ktorý bol riešený už na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Vysvetlila podniknuté
kroky v posledných mesiacoch, vrátane petície doručenej starostovi, zaujímala so o ďalší
postup v riešení tejto situácie. Vyjadruje negatívny postoj k „vyšším“ orgánom, ktoré nemajú
o riešenie tejto situácie záujem (primátor mesta Košice, NDS). P. Brunová trvá na prijatí

u primátora R. Rašiho. Súhlasí s návrhom starostu F. Krištofa na osadenie značky STOP na
danej komunikácii, čo by možno prinieslo zmenu v uvedenej problematickej oblasti.
Spomenutý bol aj kruhový objazd, resp. vybudovanie objazdu v tvare „S“. Starosta v tomto
smere navrhuje aj možnosť osadenia značky zákazu odbočenia a prípadné merania rýchlosti
na ulici Osloboditeľov so zameraním pozornosti na kamiónovú dopravu.
Poslanec Kačmár navrhol možnosť osadenia elektrického radara ukazujúceho rýchlosť jazdy.
Väčšia časť poslancov to považuje za zbytočné, nakoľko je to mnohokrát nepresné meranie
a zo skúseností, mnohí vodiči už na tieto tabule neprihliadajú. Okrem iného, starosta uviedol
aj finančnú náročnosť zakúpenia takejto tabule.
Prítomní občania vyčerpali svoje námety a požiadavky a tak starosta, František Krištof,
ukončil štvrtý bod – dopyty a návrhy občanov.

5. Interpelácie poslancov na starostu a zástupcu starostu
V rámci interpelácií sa poslanci zaujímali o stanovení hraníc medzi mestskou časťou Košice –
Barca a Košice – Juh, ktoré boli riešené na mestskom zastupiteľstve. Starosta k tejto otázke
uviedol, že na mestskom zastupiteľstve boli riešené v prvom rade hranice mesta, a zároveň
vyzval o budúcu požiadavku na zastupiteľstvo MČ Košice – Juh o opätovné riešenie úpravy
hraníc mestskej časti KE – Barca a KE – Juh.
Prednosta, Ing. Vančo, vysvetlil, že MČ Juh si „stráži“ hranice, nakoľko v minulosti
z jednotlivých metrov štvorcových bola udeľovaná výška dane, ale nakoľko neskôr sa
príjemcom týchto daní stalo mesto, tak MČ Juh trvá na svojich hraniciach najmä z dôvodu
možnosti návratu byť príjemcom týchto daní opätovne.
Poslanec Kačmár navrhol pozvanie mestského poslanca Mgr. Sidora na ďalšie zasadnutie
MZ, ktorý by nás informoval o dianí sa v mestskom zastupiteľstve. Starosta s návrhom
súhlasil.
Poslanec Pracko sa zaujímal o existenciu krízového štábu v prípade núdzového stavu,
prírodnej katastrofy alebo povodne, jej zásahom, oboznámení obyvateľov s kritickým stavom

a pod. Starosta ubezpečil, že sme súčasťou krízového štábu mesta Košice. V prípade povodní
hroziacej z Myslavského potoka sú urobené opatrenia, najmä vyhĺbením jeho hladiny. Pri
hroziacom nebezpečenstve sú občania oboznámený s pokynmi prostredníctvom rozhlasu.
Ing. Vančo dodal, že za našu MČ je na obvodnom úrade zaradený pán starosta. Ak by starosta
nebol prítomný, je tu ustanovená funkcia zástupcu starostu a ten preberá plnú zodpovednosť.
Okrem starostu a zástupcu starostu, sú členmi krízového štábu aj poslanci a úradníci MČ
Košice – Barca.
Poslankyňa, Mudr. Buľková, požiadala o zvýšenie frekvencie čistenia cintorína, najmä po
búrkach a pod.
Starosta aj prednosta ubezpečili, že pracovníci MÚ sú vysielaní na cintorín na jeho pravidelné
čistenie a kosenie.
Poslanci miestneho zastupiteľstva za zaujímali o úpravu jednotlivých komunikácii, ako napr.
ul. Zemianska a pod. Pán starosta uviedol, že v novej časti bude komunikácia upravená po
tom, čo bude minimálne 70% domov v kolaudácii. V otázke ostatných komunikácii je
mestská časť závislá na dotáciách mesta Košice, dokončil starosta František Krištof.

6. Dopyty poslancov

Poslanci nevyjadrili žiadne dopyty a tak starosta ukončil rozpravu a prikročil k ďalšiemu
bodu.

7. Rokovania komisií MZ – informácia
Starosta, František Krištof, vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby zaujali svoje
stanoviská k zasadnutiam od posledného zastupiteľstva konaného dňa 30.3.2011.
Predseda finančnej komisie, Ing. Ladislav Falat uviedol, že vzhľadom k sčítaniu obyvateľstva
sa nekonala májová komisia ale boli vykonané júnové obhliadky v teréne. Na poslednej
komisii boli prerokované dve žiadosti o dotácie, ktorých záverom bolo zamietnutie
poskytovania akýchkoľvek dotácií. Vyplýva to aj pripraveného z úsporného režimu mestskej

časti Košice – Barca. Ing. Falat navrhuje schválenie úsporného režimu a uvádza aj pripravený
širší návrh na jeho uznesenie.
Iveta Lendacká, predsedkyňa sociálnej komisie, informovala prítomných o riešení žiadostí
a jednorázových

dávok a o súčasných žiadostiach na potravinovú výpomoc. Taktiež

oznámila, že komisia sa stretla dva krát, a zúčastnili sa pripravených akcií – deň detí, kvapka
krvi a červený kríž.
Imrich Buľko, predseda stavebnej komisie, informoval, že komisia sa stretla 3x, riešené boli
bežné záležitosti, kolaudačné konania a pod. Komisia riešila aj poškodenú strechu na dome
smútku, na základe čoho bol privolaný statik pre potrebu obnovy uvedenej strechy.
Prednosta, Ing. Vančo oboznámil prítomných o absolvovaní školenia prednostov na ktorom
bolo zreteľne uvedené, že každý poslanec má byť odmenený na základe jeho výkonu. Zároveň
predseda jednotlivých komisií by mal diferencovať prácu členov komisie. Z toho vyplýva, že
komisia by mala mať vykonané záznamy o časovej náročnosti, resp. výkonnosti jej členov.
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 rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice – Barca a žiada starostu MČ opätovne riešiť problematiku
ustanovenia hraníc medzi mestskými časťami JUH a BARCA.“ – jednomyseľne prijaté
8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Pán starosta poukázal na materiál predložený v písomnej podobe, nakoľko sa kontrolórka,
JUDr. Bogačevičová, ospravedlnila z účasti na zasadnutí MZ. Preto vyzval k vyjadreniu
predsedu finančnej komisie, Ing. Ladislava Falata.
Ing. Ladislav Falat na základe uvedeného súhlasil so zápisom kontrolórky a navrhol uznesenie
predložené v písomnej podobe, na základe čoho vyzval starosta návrhovú komisiu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca:
a) berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,

b) ruší uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
- č. 55/7/2007 – ide o duplicitu s uznesením č. 197/04/2009 a týka sa organizačnej
štruktúry miestneho úradu;
- č. 196/07/2009 – ide o súhlas s prenájmom suterénu kaštieľa s Radoslavom
Zacharom na 20 rokov, no p. Zachar na výzvu k uzavretiu zmluvy nereagoval;
- č. 198/07/2009 – ide o vytvorenie miestnej rady, čo je vzhľadom na finančnú situáciu
Mestskej časti Košice – Barca v tejto dobe neaktuálne;
c) schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra.“

9. Informácia o sčítaní obyvateľstva

Starosta podal informáciu o priebehu sčítania obyvateľov v našej mestskej časti. Uviedol, že
najväčšiu časť práce vykonali, okrem sčítacích komisárov, poverené pracovníčky miestneho
úradu, za čo im aj vyslovil svoje poďakovanie. Prítomným už len dodal, že reakcie
obyvateľov neboli mnohokrát 100% - né a oznámil čiastočne zistené výsledky, ktorými je
sčítaných 3451 ľudí, 1035 bytov a 971 domov.
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 sčítaní obyvateľstva.“
10. Informácia o prijatých úsporných opatreniach v roku 2011

Ako prvý sa k uvedenému bodu vyjadril pán prednosta, Ing. Vančo, ktorý ozrejmil predložený
materiál, na základe ktorého má byť zabezpečené priebežne prijatie opatrení, za účelom
získania úspor a obmedzenie výdavkov v roku 2011, a to aj napriek zakomponovaniu
niektorých položiek v programovom rozpočte.
Ing. Falat navrhol bod Informácie o prijatých úsporných opatreniach v roku 2011 nie len vziať
na vedomie, ale schváliť.
Poslanec Kačmár sa zaujímal o potrebu troch automobilov na mestskej časti Košice – Barca.
Starosta spoločne s prednostom vysvetlili, že automobily sú maximálne využívané, spotreba
je riadne sledovaná a dokladovaná jazdnými výkazmi. Automobil – Felícia – je využívaný

technickými pracovníkmi na presuny, prevozy náradia, napájanie vlečky. Automobil – biela
Fábia – je využívaný na rozvoz stravy a zabezpečovanie pravidelných nákupov. Automobil –
Fábia combi – slúži na presuny starostu, služobné cesty a nákupy pri organizovaných akciách.
Starosta, František Krištof, dodal, že každé ráno je vedený dispečing s technickými
pracovníkmi a krátke porady s pracovníkmi miestneho úradu o dennej náplni.
Poslanec Pracko položil otázku vo veci riešenia priestorov bývalého miestneho úradu na
Abovskej 24. Pán prednosta k tomu zaujal jasné stanovisko, nakoľko technický pracovníci
nemajú v súčasnosti žiadnu kultúrnu miestnosť na využívanie sanity a šatní. Predovšetkým
zimné obdobie je problematické, pretože nie je iná vykurovaná miestnosť pre týchto
pracovníkov. Dodal, že sa pracuje na priestoroch na Hečkovej ulici, je potrebná
zabezpečovacia technika najmä na uzamykanie traktora.
Poslanec doc. Ing. Bilý, csc. Jozef k uvedenej téme len vyjadril súhlas, aby technický
pracovníci mali zabezpečené potrebne vybavenie a kultúrne prostredie pracoviska.
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 prijatých úsporných opatreniach v roku
2011 a schvaľuje zavedenie ozdravného režimu v rozsahu predložených úsporných opatrení
na rok 2011.“ – jednomyseľne prijaté.

11. Informácia o tvorbe a čerpaní programového rozpočtu
Ing. Vančo uviedol do pozornosti tabuľku príjmov a výdajov a ich percentuálne zobrazenie
v predloženom materiály. Starosta ozrejmil výdavky na športovú oblasť, čo predstavuje
zápočet za investičné práce z roku 2009.
Ing. Falat navrhuje zosúladenie rozpočtu, nakoľko v ňom vidí rozpory medzi príjmami
a výdavkami. Navrhuje zosúladenie rozpočtu.
Pán starosta uviedol, že sú prijaté opatrenia, náhradné zdroje sa riešia cez mesto a zmena
rozpočtu by nemala zmysel. Pre mestskú časť je výrazným problémom, že nie sme príjemcom
dane z nehnuteľností.
Týmto ukončil bod č. 11 a vyzval návrhovú komisiu.

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 tvorbe a čerpaní programového rozpočtu
v roku 2011 a konštatuje, že programový rozpočet mestskej časti Košice – Barca nie je
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 46 zo dňa 19.apríla 2011
a to v oblasti celkových príjmov i výdavkov programového rozpočtu Mestskej časti Košice –
Barca.“ – jednomyseľne prijaté

12. Smernica o vybavovaní sťažností

Ing. Vančo, prednosta úradu, uviedol, že zákon o prešetrovaní sťažnosti udáva presné postupy
pri vybavovaní sťažnosti. Udáva najmä to, čo sťažnosťou je a čo sťažnosťou nie je. Pán
poslanec Ing. Falat, súhlasí s predloženým materiálom, resp. zákonom. Po krátkych
vyjadreniach bol bod č. 12 ukončený a pán starosta vyzval návrhovú komisiu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca s c h v a ľ u j e smernicu o vybavovaní sťažností.“ – jednomyseľne prijaté

13. VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice Barca
Prednosta oznámil, že v r. 2000 bolo prijaté VZN, ktoré bolo doplnené v roku 2002 a v roku
2005 bol prijatý dodatok. To všetko bolo nad rámec MČ Košice – Barca a z tohto dôvodu
došlo k jeho zúženiu. V prípade ak bude VZN schválené, bude postúpené na prokuratúru,
dodal prednosta.
Poslanec Imrich Buľko navrhol doplnenie miestneho parku pre zákaz vstupu so psom k § 4,
bod č. 6. V prvom prípade bol poslanec Ing. Falat proti predloženému návrhu, ale po dohode
s poslancami bol tento návrh prijatý jednomyseľne.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov na území mestskej časti
Košice – Barca.“ – jednomyseľne prijaté.

14. Zásady hospodárenia s majetkom MČ Košice – Barca

Ing. Vančo poukázal na potrebu prijatia nových zásad hospodárenia s majetkom MČ Košice –
Barca, nakoľko v r. 2009 boli prijaté zásady a už v roku 479/2010 novelizované. Na základe
návrhu zástupcu starostu Imricha Buľka bolo navrhnuté doplnenie bodu č. 7 v rámci § 7
o povinnosti správcu neprenajímať majetok MČ nad 48h bez schválenia miestnym
zastupiteľstvom.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca

schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice – Barca.“ –

jednomyseľne prijaté
15. Zárobok v NH a zmena legislatívy – úprava platových pomerov
K vyjadreniu vyzval starosta predsedu finančnej komisie Ing. Ladislava Falata.
Poslanec Ing. Falat uviedol, že návrh bol spracovaný v spolupráci s miestnym úradom.
V minulosti bol plat určovaný aj z hľadiska národného hospodárstva, pokračoval. Na základe
uvedeného materiálu bol schválený plat starostu aj kontrolórky.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje miestnemu kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 5,57 % z mesačného
platu kontrolóra stanoveného podľa odseku 1 a 2 § 18c zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení a v znení neskorších predpisov a určuje plat miestneho kontrolóra mesačne vo
výške 341 eur s účinnosťou od 1.1.2011.“ – jednomyseľne prijaté 10 poslancami (M.
Kačmár – neprítomný)
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca schvaľuje podľa § 3 a § 4 č. 253/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov plat starostu
vo výške 2407,- eur s účinnosťou od 1.1.2011.“ – jednomyseľne prijaté 10 poslancami (M.
Kačmár – neprítomný)

16. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Barca – aktualizácia

Pán starosta skonštatoval potrebu schválenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti. Ako uviedol, vypracovanie tohto programu je jedným z rozhodujúcich
dokumentov MČ. V roku 2003 bol schválený rámcový PHSR za mestskú časť, ktorý bol
jedným z podkladov do spracovania PHSR za mesto Košice a jeho aktualizáciu v roku 2008.
Tento dokument patrí k požadovaným materiálom pri zapájaní sa do európskych výziev, resp.
jeho schválenie a obsah príslušného zámeru výzvy v PHSR patrí k podmienkam akceptácie
výzvy.
Ako dokončil, uvedené úlohy a programy sú v intenciách mesta Košice a v špecifikách
mestskej časti. Úlohy sú definované v širšom zábere 10 – 15 rokov. Schválený musí byť 3/5
väčšinou.
Prítomní poslanci nemali k predloženému programu zvláštne výhrady, súhlasia so
spracovaním PHSR a zároveň navrhujú vypracovanie skrátenej prehľadnej verzie (tzv. Akčný
plán) obsahujúcej základné body a ciele uvedeného programu.
Poslanec Dušan Pracko navrhuje zamerať sa na oblasť bývania a realizáciu optických sietí, na
čo pozitívne reaguje aj poslanec doc. Ing. Jozef Bilý. Na tomto základe bol bod 2.6 Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja doplnený o myšlienku vybudovania optickej siete.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca s c h v a ľ u j e aktualizovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice –
Barca.“ – jednomyseľne prijaté 10 poslancami (M. Kačmár – neprítomný)

17. Rôzne
V rámci bodu rôzne prítomní poslanci dokončili otázku problému komunikácie Osloboditeľov
– Podnikateľská na ktorú bude zapožičaný elektrický radar merania rýchlosti zabezpečený
poslancom Marekom Rusnákom. Na jeho základe sa má zistiť dodržiavanie a prekračovanie
rýchlosti v tejto časti. Jeho dočasná inštalácia je navrhnutá na smer – Košice.

V tomto bode bola riešená aj komunikácia ulice Barčianskej a Vozárovej. Na Barčianskej
ulici bolo navrhnuté dopravné značenie ZÁKAZ STÁTIA, nakoľko sú motorové vozidlá
odstavované na chodníkoch a tak dochádza k problémovým prechodom automobilov
a autobusov. Na komunikácii Borodáčová – smer Vozárová poslanec Imrich Buľko navrhuje
zavedenie jednosmernej premávky z dôvodu neustáleho prechodu motocyklov na STK.
Poslankyňa Kunová požiadala o zistenie povolenia státia kamióna na Svetlej ulici.

18. Záver
V závere sa pán starosta František Krištof poďakoval za účasť, pripomienky a názory všetkým
poslancom a ukončil 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.

Zapísala: Mgr. Mária Bérešová
V Košiciach – Barci, dňa 22.6.2011
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overovateľ

