MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 20.06.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. 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.
Starosta privítal mestskú poslankyňu Mgr. Luciu Gurbáľovú.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení p. František Krištof, p. Imrich Buľko, JUDr. Mária
Želinská a PhDr. Mária Kmecová.
Za zapisovateľku bola menovaná Lucia Brečková.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený Marián Kačmár.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Ivo Čabra a Marek Rusnák.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Jarmila Kunová a Dušan Pracko.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania a vyzval poslancov na jeho
schválenie a prípadné doplnenie.
Program bol rozšírený o vystúpenie poslankyne Mgr. Gurbaľovej.
Starosta navrhol doplnenie programu o bod 2a Prerokovanie petície.
Hlasovanie o celkovom programe jednomyseľne schválené.

2, Dopyty a návrhy občanov
Pán Tóth vyslovil nespokojnosť občanov z Horovovej ulice s výcvikom pilotov nad obytnou zónou,
preletov malých lietadiel a preletov vrtuľníkov vo večerných hodinách a poprosil aby bol zmenený
koridor letov nad polia a mimo obytnej zóny.
Starosta uviedol, že koridor lietadiel určuje Špeciálny letecký úrad a lietadla musia vzlietať proti vetru,
k lietaniu viedenských pilotov uviedol, že SR predala letisko v Košiciach Viedni a uviedol, že požiada
o obmedzenie letov. Malé lietadlá štartujú z Areoklubu, z ktorého odlietava aj súkromný vrtuľník.
Pán Bujalobok vyjadril nespokojnosť k preletom lietadiel a požiadal o obmedzenie letov.
Pani Riková k výstavbe kanalizácie v lokalite Svetlá Pustá uviedla, že novovybudovaná ulica nie je
zahrnutá v pláne výstavby kanalizácie. Niektoré rodiny z tejto ulice nemajú záujem o kanalizáciu lebo
majú úž upravené okolie domov. V prípade, že sa okolie domov dá do pôvodného stavu a preplatí to
VVS a.s. sú ochotní pristúpiť k vybudovaniu kanalizácie. Po rozhovore s Ing. Vašicom z VVS a.s.
uviedla, že je potrebné dať požiadavku na dobudovanie kanalizácie na tejto ulici.
Starosta uviedol, že MČ zabezpečovala cez VVS a.s. dokumentáciu a stavebné povolenie a potom
odovzdala investorstvo Vodárenskej spoločnosti. Komunikácia je súkromná a prípojky si bude musieť
každý zabezpečiť sám. Situácia bude zmapovaná, bude podaný náčrt a požiada o riešenie tejto situácie.
Otázkou je či to vodárne urobia ako vlastnú investíciu alebo budú požadovať financie aj od vlastníkov.
Imrich Buľko uviedol, že do roku 2020 sa bude musieť každý kto ma prístup ku kanalizácii pripojiť
na verejnú kanalizačnú sieť.
Pán Gábor uviedol, že v lokalite Svetlá Pusta nikdy nebola povolená výstavba. Opýtal sa starostu aké
zaujal stanovisko k článku ktorý bol uverejnený v Barčianskom súčasníku ohľadom výcviku letcov
a hluku.
Starosta uviedol, že výcvik pilotov riešila Slovenská vláda a starosta nebol prizvaný k jednaniu,
uviedol, že nedáva svoje názory do novín on konštatuje situáciu ktorá je.
Pán Gábor uviedol, že starosta má dávať svoje názory do novín, článok v novinách nič nerieši
a nezastáva sa občanov, on ako starosta by sa mal informovať ako je zabezpečené obyvateľstvo
v Barci v prípade havárie lietadla, existujú rôzne poistenia a prečo netrvá na tom aby Barca bola
poistená. Uviedol, že v novinách sú aj dobré články ale chýbajú mu výsledky stretnutí, myslí si že
každý poslanec by mal mať svoje okienko a prispievať do novín a aj občania by tam mali mať svoje
okienko, treba dať občanom možnosť sa vyjadriť. Žiadal aby jeho vystúpenie na MZ v minulosti bolo
uverejnené v Barčianskom súčasníku a nebolo. Pýtal sa kedy bude dokončený KD, kedy bude môcť
verejne vyjadriť svoj názor a aký má starosta dôvod kandidovať na post starostu.

Starosta uviedol, že celý tento postoj je jeho názor, on ho nezmení, prispievať do súčasníka môže
každý občan, žiaden občan nie je blokovaný tak isto ani poslanci. Uistil, že všetky jeho jednania majú
ekonomický výstup pre Barcu. Po rokovaní s primátorom vo februári vyjednal dotáciu na dokončenie
Kultúrneho domu v súčasnosti bola schválená vo výške 35 000 € Kultúrny dom má byť sprístupnený
v septembri. Záujem kandidovať má z toho dôvodu, že sú činnosti ktoré by chcel ešte dokončiť. Keď
si občania vyberú bude starostom, keď nie tak nie. Sú to legitímne komunálne voľby a každý má právo
kandidovať.
Pán Gábor uviedol, že keď prosil o ochranu jeho života tak do dnešného dňa nemá výsledok o ochrane
jeho zdravia.
Starosta uviedol, že má svoje kompetencie a na riešenie týchto problémov sú súdy.
Ing. Čabra uviedol, že bol oslovený Ing. Vargom aby si občania mohli prenajímať na pokosenie
záhrad techniku MČ s obsluhou. Požiadal o vyčíslenie nákladov na tieto služby a prijatie uznesenia.
Starosta uviedol, že je to v rozpore so zákonom a rozpočtovými pravidlami. MČ môže kosiť len
verejné priestranstvá. V súčinnosti s mestom sa zabezpečuje odvoz odpadu.
Ing. Čabra sa informoval či MČ môže prenajímať kaštieľ.
JUDr. Želinská uviedla, že kaštieľ sa prenajíma podľa zákona o majetku obce a jediným riešením je
aby si MČ založila s.r.o.
Mgr. Gurbaľová uviedla, že bola oslovená občanmi na riešenie sťažností na riaditeľku materskej
školy. Uviedla, že ona nie je členkou rady školy pretože jej predchodca Mgr. Sidor sa nevzdal členstva
v rade školy. Na mestskom zastupiteľstve to predložila ako interpeláciu, ktorá by mala byť následne
riešená. Táto sťažnosť bola podaná koncom roka 2017 a rodičia majú právo vedieť ako táto sťažnosť
postupuje.
Starosta uviedol, že od vedúcej školstva vie že túto sťažnosť rieši špeciálna komisia a zatiaľ nie je
žiaden záver.
Druhý podnet je vo veci otvorenia podniku v priemyselnom parku - ohľadom schválenia veľkého
projektu ku ktorému nie je zabezpečená prístupová cesta. Mgr. Gurbaľová uviedla, že MZ na
zasadnutí bola riešená spolupráca s firmou ohľadom vybudovania novej infraštruktúry. V prezentácii
projektu bolo uvedené, že s výstavbou by sa začalo začiatkom roku 2019. Výstavba cesty je v pláne.
Starosta uviedol, že v rámci územného plánu je schválená výstavba cesty ktorú na seba zobralo
Ministerstvo hospodárstva, najprv má byť riešená výstavba pripájacej štvorprúdovej komunikácie
a potom električková trať.

Poslanec Pracko uviedol, že je potrebné dať podnet aby električka bola spojená s MČ Barca aj od
Pereša.
Starosta uviedol, že problémom sú financie a vysporiadanie majetkových vzťahov.
Poslankyňa Kunová uviedla, že požiadavky a plány na vybudovanie električkovej trate cez Barcu už
v minulosti boli ale ostalo to stáť na financiách.
Ing. Antal uviedol, že mestská karta je starý projekt a nadväzuje na starú mestskú kartu a podľa jeho
poznatkov nemajú ľudia záujem o túto kartu. Informoval sa o prebiehajúcom prieskume na mestskú
kartu.
Mgr. Gurbaľová uviedla že prieskum ešte nie je ukončený.
Poslanec Pracko uviedol, že je potrebné požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o zmeranie
hluku pri lietaní.
Starosta sa opýtal: „ Kto to zaplatí“
Poslanec Pracko uviedol, že je potrebné investovať do tohto merania a ak sa zistí, že hluk nie je tak
nám nemôžu brániť s výstavbou kvôli hluku a keď sa zmeria vysoký hluk tak sa budú musia prijať
opatrenia na zmiernenie hluku. Navrhol požiadať v prípade prekročenia hodnôt prijať opatrenia na
odstránenie nevyhovujúceho stavu, požiadať o zmenu leteckého koridoru, zverejniť plán výcvikových
letov a informovať občanov o priebežných výsledkoch rokovaní.
Poslanec Kačmár navrhol požiadať Letecký úrad o zmenu koridoru. Ak táto požiadavka neprejde
potom požiadať o hlukovú štúdiu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie dopyty a návrhy občanov
a žiada starostu MČ Košice – Barca v zmysle diskusie požiadať príslušné orgány a letisko Košice
o prijatie opatrení a nápravu skutkového stavu v oblasti hluku a letov pri výcviku pilotov. –
jednomyseľne prijaté
2a. Prerokovanie petície
Starosta uviedol, že na MÚ bola doručená požiadavka na stanovisko k územnému konaniu k výstavbe
a prístavbe na ulici Čkalovova.
Poslanec Rusnák navrhol vziať petíciu na vedomie.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie petíciu občanov proti
výstavbe bytových domov a

1.nesúhlasí s výstavbou na rohu ulíc Čkalovova a Fándlyho – „Nadstavba a rekonštrukcia
viacúčelového objektu“ na parcele 535/2, „Novostavba nízkopodlažného bytového domu“ na
parcele č. 533/1
2.žiada starostu o zaslanie tohto uznesenia príslušným inštitúciám – jednomyseľne prijaté
3. Kontrola uznesení
Bez rozpravy
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
18.04.2018 - jednomyseľne prijaté
4.Správa starostu o činnosti od posledného MZ
Starosta uviedol, že od 02.07. sa má začať s opravou komunikácií Kostrova, Horovova, Poničanova
Svetlá. Do konca augusta by sa malo ukončiť zateplenie a úprava fasády kultúrneho domu.
Poslanec Kačmár sa informoval ohľadom dostavby telocvične v ZŠ, ponuky na mesto Košice na
odkúpenie telocvične a ohľadom vstupnej brány do areálu.
Starosta uviedol, že pán Kardoš nesúhlasí s predajom telocvične, dôvod neukončenia stavby uviedol,
že pri výstavbe druhej telocvične budú po komunikácii prechádzať ťažké mechanizmy a poškodia
vozovku a parkovisko.
Ing Antal pripomenul jeho snahu v minulosti zakomponovať do zmluvy zmluvnú pokutu a poprosil
pani kontrolórku o prekontrolovanie zmluvy, či bol dodržaný termín dostavby telocvične.
Poslankyňa Kunová uviedla, že po nedodržaní termínu dostavby sa v minulosti zhodli, že sa nepredĺži
termín dostavby a pozemok sa vráti mestu Košice.
Poslanec Rusnák sa informoval ohľadom parkovacích miest.
Poslanec Pracko uviedol, že riaditeľ dal ohradiť cestu po úraze dieťaťa.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie správu starostu o činnosti od
posledného MZ - jednomyseľne prijaté
5.Informácia prednostu – telocvičňa
Starosta uviedol, že sa malá telocvičňa sa plánuje využívať na krúžky a aktivity pre mamičky s deťmi.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu prednostu
ohľadom využitia telocvične MČ Barca. - jednomyseľne prijaté
6.Informácia predsedov komisií o činnosti
stavebná komisia – nezasadala
bytová komisia – nezasadala

finančná komisia – informácia z komisie bude podaná pri ďalších bodoch
sociálna – kultúrna a športová komisia – prejednali sa záležitosti okolo Seniorskej olympiády
a Katarínskej zábavy
komisia na ochranu verejného záujmu – kontrolovali sa podané majetkové priznania
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu predsedov
komisií o činnosti – jednomyseľne prijaté
7. Správa hlavného kontrolóra o činnosti
JUDr. Želinská uviedla, že kontrolovala príjmy a výdaje. Bežné príjmy sa primerane plnia, zamýšľala
sa nad zmenou kapitálových príjmov, ktoré boli plánované na opravu Námestia mladých
poľnohospodárov, osvetlenia v parku a na zabezpečovaciu techniku. Vyrovnáva sa fond opráv pre
byty. Oprava chodníkov na Fándlyho a Čkalovovej sa zatiaľ nerealizovala. Navrhla uskutočniť
prepojenie ulice Kubíková a Pri pošte, aby sa spevnil chodník drveným asfaltom.
Starosta uviedol, že do septembra by mohlo byť prepojenie uskutočnené.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie správu o kontrole plnenia
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti podľa ust. § 18f ods. 1 písm. d,h/zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov – jednomyseľne prijaté.
8.Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
Bez rozpravy
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2018 – jednomyseľne prijaté.
9.Záverečný účet za rok 2017 vrátane povinných príloh a stanovísk
Poslanec Pracko poďakoval za spracovanie záverečného účtu a finančná komisia odporúča schváliť
záverečný účet.
JUDr. Želinská navrhla schváliť záverečný účet bez výhrad.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a, b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice – Barca za rok
2017
b, b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o vykonanom audite za rok 2017
c, s c h v a ľ u j e
záverečný účet Mestskej časti Košice – Barca za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
d, p o t v r d z u je
výsledok hospodárenia za rok 2017 – prebytok vo výške 14.060,80 Eur
e, p o t v r d z u j e
schodok finančných operácií za rok 2017 vo výške 10.858,12 Eur
f, s c h v a ľ u j e
odvod skutočného prebytku za rok 2017 t.j. 3.202,68 Eur do rezervného fondu – jednomyseľne
prijaté

10.Žiadosti o dotácie
Poslanci sa zhodli na poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku farnosť. Žiadosť Reformovanej
kresťanskej církvi a Združenia rodičov Materskej školy nesplňali podmienky na poskytnutie dotácie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje dotáciu pre Rímskokatolícku
farnosť sv. Petra a Pavla, Košice – Barca vo výške 1000,- Eur na reštaurovanie fresky jednomyseľne prijaté

11.Návrh I. úpravy programového rozpočtu na rok 2018
Starosta uviedol, že na stretnutí s riaditeľom MMK požiadal o dotáciu vo výške 35.000,- Eur, ktorá
nám bude poskytnutá.
Poslanec Pracko uviedol po návrhu občana zo Zichyho ulice ponechať program verejné priestranstva
vo výške 14.000 Eur, aby sa použili na začatie výstavby asfaltovej cesty Zichyho ulice. Zároveň si
tento návrh osvojil.
Starosta uviedol, že na túto ulicu je spracovaný cenový profil vo výške 130.000,- Eur. Presunutých
16.000 Eur nepomôže k úprave tejto ulice. Pokiaľ nie je vybudovaný každý dom a nie je tam
pritiahnutá prípojka k domom nemá zmysel budovať komunikáciu.

Ing. Antal pripomenul vyčlenenie prostriedkov na chodník Kubíková a opravu komunikácie Námestie
mladých poľnohospodárov na ktorú máme spracovanú štúdiu. Očakával, že po spracovaní štúdie sa
pristúpi k vybaveniu stavebného povoleniu.
Starosta uviedol, že oprava tejto komunikácie je vo výške 42.000 Eur a nevidí efektívne túto
komunikáciu teraz opraviť a po čase ju znova opravovať z dôvodu nutnosti rozšírenia komunikácie, a
dobudovania parkovacích miest, na ktoré sa vybavuje stavebné povolenie.
Poslanec Pracko je za úpravu chodníka na Čkalovovej ulici a opravu cesty Námestie mladých
poľnohospodárov.
Starosta uviedol, že na práce v takomto rozsahu nemáme financie a na to sa vybavuje stavebné
povolenie. Komunikácia bude zatiaľ opravená zalepením výtlkov.
Poslankyňa Kunová uviedla, že nie je za to aby sa na úpravu ulíc zabezpečili financie z úveru.
Ing. Čabra sa priklonil k názoru poslanca Pracka, že je potrebné opraviť ulicu Námestie mladých
poľnohospodárov a chodník na ulici Čkalovovej, navrhol upraviť centrum obce.
Poslanec Buľko navrhol počkať na stavebné povolenie k úprave Námestia mladých poľnohospodárov.
Poslanci v rozprave vzali na vedomie pozmeňujúci návrh občana, osvojený poslancom Prackom
ohľadom použitia finančných prostriedkov na vybudovanie komunikácie Zichyho – jednomyseľne
prijaté /berie na vedomie/
Poslanci v rozprave schválili pozmeňujúci návrh za ponechanie finančných prostriedkov vo výške
35.000 Eur na opravu kultúrneho domu – za všetci
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e prevod – použitie prostriedkov
rezervného fondu v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bežné
výdavky vo výške 3.000,- € na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti – výmenu
poškodených okien v bytových domoch – jednomyseľne prijaté
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e
1.úpravu rozpočtu pre rok 2018 podľa predloženého návrhu
zvýšenie bežných príjmov o 16.007,- €
zvýšenie bežných výdavkov o 32.472,- €,
zvýšenie kapitálových príjmov o 23.168,- €
zvýšenie kapitálových výdavkov o 25 768,- €
zvýšenie príjmových finančných operácií o 19.065,- €
pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný v objeme:
Príjmy 704 940,- €
Výdavky 704 940,- €
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti s c h v a ľ u j e použitie účelových finančných prostriedkov na
financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí
od mesta Košice v objeme 35.000,-€ na zateplenie a fasádu kultúrneho domu v rámci 9. programu –
Kultúra a kultúrne služby

hlasovanie: za: 4 poslanci
proti: 3 poslanci
zdržali sa: O poslancov
12. Určenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie r. 2018 – 2022
Bez diskusie
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
1.Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona SNR č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov u r č u j e počet poslancov miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca 7 pre volebné obdobie 2018 – 2022.
2.Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca podľa § 166 ods. 1 - 4 zákona NR SR č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
u r č u j e pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca pre volebné
obdobie 2018 - 2022 jeden volebný obvod, ktorý sa zhoduje s hranicami mestskej časti Košice –
Barca – jednomyseľne prijaté
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu v novom volebnom období
Bez rozpravy
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca v súlade s § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov u r č u j e rozsah výkonu funkcie starostu
mestskej časti Košice – Barca 1 t.j. výkon funkcie v rozsahu plného pracovného úväzku pre funkčné
obdobie 2018 -2022 – jednomyseľne prijaté

14. Plán zasadnutí na II. polrok 2018
Bez rozpravy
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca schvaľuje plán zasadnutí na II. polrok 2018 –
jednomyseľne prijaté
15. Dopyty a interpelácie poslancov
Poslanci diskutovali ohľadom osvetlenia, neupravených prekopávkach, kde sa oslovia realizátori
prekopávok na úpravu stavu, ohľadom osadenia košov na psie výkaly a požiadavkám na ich osadenie,
pripevnenia šmýkačky na detskom ihrisku po krádeži, osvetlenia detského ihriska, ohľadom mlák pri
bytoch ktoré je potrebné zasypať.

16. Rôzne
Poslanci sa zhodli na účasti v súťaži vo varení gulášu.
Zapísala: Brečková Lucia

V Košiciach – Barci, 08.08.2018

..........................................
Lucia Brečková

.........................................
František Krištof

zapisovateľka

starosta

.............................................
Ing. Ivo Čabra
overovateľ zápisnice

........................................
Marek Rusnák
overovateľ zápisnice

