MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 24.04.2019

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.
Ospravedlnil sa Mgr. Igor Sidor, Phd, MBA
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení p. František Krištof, p. Marek Rusnák, JUDr. Mária
Želinská a PhDr. Mária Kmecová.
Za zapisovateľku bola menovaná Lucia Brečková.
Za skrutátora bola navrhnutá a schválená Monika Sedláková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Dušan Pracko a Ing. Daniel Antal.
Návrhová komisia pracovala v zložení Marián Kačmár a Maroš Kuruc.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania a vyzval poslancov na jeho
schválenie a prípadné doplnenie.
Poslankyňa Sedláková navrhla presunúť bod 10 za bod 2 ako 2.1.
Hlasovanie o presune bodu – jednomyseľne prijaté.
Hlasovanie o celkovom programe jednomyseľne schválené.

2, Dopyty a návrhy občanov
a, Požiadavky prítomných občanov
Ing. Varga – požiadal starostu aby na Rade starostov pripomienkoval

usmernenie v ktorom je

uvedené, že výstavba domov je možná pri dodržaní odstupu 6 metrov od hranice pozemku - starosta
uviedol, že spracuje materiál na mesto Košice. Informoval sa ako bude riešená kanalizácia pod
hospodárskym dvorom- starosta uviedol, že MČ potrebuje riešiť kanalizáciu na Berzeviczyho ulici.
VVS a.s. navrhla spracovať spoločný project na riešenie kanalizácie. Informoval sa ohľadom grafiky
ku cyklochodníku – starosta uviedol, že projektant spracuje štúdiu a cyklochodník bude pokračovať v
poľnej ceste do Šebastoviec. Starosta k VSD a.s. uviedol, že neboli splnené podmienky ktoré udalo
VSD a.s. K zmenám a dolnkom k územnému plánu uviedol, že sa musia doriešiť vlastnícke vzťahy na
ulici Osloboditeľov.
P. Fričovská sa poďakovala za úpravu Čapašu
p. Brunová uviedla, že nesúhlasí s prístupom do pripravovaného Europarku cez Podnikateľskú ulicu.
Riešenie vidí v odklonení nákladnej dopravy. Požiadala aby bolo apelované na stavebný úrad aby
zaviazal investorov k výstavbe cesty – starosta uviedol, že je potrebné uznesenie zastupiteľstva kde sa
bude riešiť ochrané pásmo železníc ako nová komunikácia alebo opravou komplet celej ulici
Podnikateľská. Toto uznesenie predloží mestu Košice, špeciálnemu stavebnému úradu, investorovi a
spracovateľovi dokumentácie prípadne ministerstvo dopravy, ako starosta vydal negatívne stanovisko.
Poslanec Kačmár uviedol, že stavebná komisia je jednoznačne proti vybudovaniu Europarku.
p. Klima uviedol, že cesta na Podnikateľskej ulici nevyhovuje toľkej nákladnej doprave a požiadal o
pomoc pri riešení tejto problematiky s dopravou na Podnikateľskej ulici a výstavbou Europarku.
Ing. Uličný – predniesol sťažnosť voči stanovisku MČ k zámennej zmluve medzi Mestom Košice a p.
Pavlom Sedlákom, uviedol, že podá návrh na prokuratúru na zrušenie zámennej zmluvy a preverenie
postupu MČ. Uviedol, že všetky stavebné povolenia by mali byť posudzované v tejto súvislosti ako
predbežná otázka.
Starosta uviedol, že tento pozemok bol prenajatý od p. Sedláka z dôvodu stavebných povolení Pri
vagovni, Kubíková, Močiarna z hľadiska prepojenia jednotlivých sietí. Mesto Košice dalo požiadavky
na vyjadrenie sa k tejto zámene. Stanovisko komisie bolo negatívne a obratom od mesta Košice bolo
požadované uviesť dôvody kvôli ktorým MČ nesúhlasí so zámenou. Poslanci nemali žiadne negatívne
argumenty k vyjadreniu k zámene. Stanovisko MČ je odporučajúce.
P. Ferencz sa informoval ako bude riešené vedenie optického kábla a či bude optika aj na Zichyho
ulici, informoval sa k dostavbe verejného osvetlenia a výstavbe komunikácie na Zichyho ulici.

Poslanec Kačmár uviedol, že momentálne sa pracuje v častiach kde bude optiká vedená v zemi, na
ďalších uliciach bude vedenie po stĺpoch a na uliciach Zichyho, Berzeviczho a Janitorova bude optika
vedľa cesty ktorá bude riešená pravdepodobne ešte tento rok.
Starosta k výstavbe cesty Zichyho uviedol, že po 15. máji by sa malo začať s relizáciou prác na
Zichyho ulici. zatiaľ ho primátor neprijal vo veci riešenia financií a má urobený prehľad financovania
cez banku, verejné osvetlenie bude riešené v týchto týždňoch .
2 b, Požiadavka na opravu chodníka Fándyho
Poslankyňa Sedláková uviedla, že viacero chodníkov je v dezolátnom stave
Starosta uviedol, že časť chodníka je v celkom dobrom stave, počká ako sa opravia chodníky po
kladení optického kábla a potom by sa objednal asfalt, vo vlastnej réžii by sa chodníky opravili podľa
financií.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie dopyty, návrhy a požiadavky
občanov. – jednomyseľne prijaté

10. Výstavba priemyselného parku Europark Košice
Poslanec Pracko sa informoval či MČ je účastníkom konania ak nie bolo by vhodné aby MČ bola
účastníkom konaní.
Starosta uviedol, že MČ nie je účastníkom konania.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca žiada aby Mestská časť Košice – Barca bola
prizvaná k stavebnému konaniu ako účastník konania vo veci riešenia prístupovej komunikácie
k EUROPARKU. Riešenie prístupovej komunikácie smerovať mimo Podnikateľskú ulicu. jednomyseľne prijaté
2. Kontrola uznesení
Bez rozpravy
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o kontrole
uznesení z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa
24.02.2019 - jednomyseľne prijaté
3. Správa starostu o činnosti od posledného MZ
Starosta doplnil materiál o informáciu zo stretnutia zo zástupcami STA a Letiskom Košice s tým že
predložili hlukové meranie v mesiaci október a november. Uskutočnené boli 3 merania v Barci
a Šebastovciach. Na základe našich požiadaviek končí nočné lietanie. Novou osvetlenou plochou pre

výcvik je plocha na juhu letisku. Lety sú smerované medzi Šebastovce a Hanisku. Vrtuľníky majú
platné hlukové certifikáty.
Predniesol projekt na zber nepotrebného šatstva formou kontajnerov, ktoré by mali záujem umiestniť
v MČ.
Poslanec Kačmár uviedol, že treba uvažovať o čistote v okolí kontajnerov. K letom uviedol, že je
potrebné upozorniť aj súkromných vlastníkov, ktorý vykonávajú prelety nad MČ Barca.
Poslanec Kuruc sa informoval či sú prijaté opatrenie k čiernym stavbám rómov za koľajnicami za
Podnikateľskou ulicou, momentálne je tam 7 rodín
Starosta uviedol, že monitorovanie robí UPSVaR, obyvatelia majú trvalý pobyt v MČ Krásna ale
katastrálne územie je Barca
Poslankyňa Sedláková uvítala iniciatívu VIA LUX s vybudovaním denného stacionára pre dôchodcov
Poslanec Kačmár sa informoval ohľadom vybudovania parkoviska pre Materskú školu
Starosta uviedol, že VIA LUX chce ponúknuť Materskej škole možnosť parkovania na ich
parkovacích miestach, je potrebné aby riaditeľka dala žiadosť na Mesto Košice na realizáciu oplotenia
a zrušenia starého oplotenia od domova dôchodcov
návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie správu starostu o činnosti od
posledného MZ - jednomyseľne prijaté
4. Informácia predsedov komisií o činnosti
stavebná finančná – nezasadala
bytová komisia – nezasadala ale priebežne sa riešili sa opravy na bytovkách
finančná komisia – nezasadala
sociálna – kultúrna a športová komisia – oboznámili sa s plánom práce a činnosťami komisie
komisia na ochranu verejného záujmu - nezasadala
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu predsedov
komisií o činnosti – jednomyseľne prijaté

5.

Správa hlavného kontrolóra o činnosti

JUDr. Želinská uviedla, že kontrolovala príjmy a výdaje, pohľadávky a dotácie poskytnuté MČ .
Správy boli prerokované so starostom, starosta prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov. Navrhla do
VZN o dotáciách doplniť termín podania žiadosti o dotácie. Pohľadávky sú len dve. Pri jednej
pohľadávke bol uzavretý zmier a časť pohľadávky bola uhradená. Druhá pohľadávka je na
exekútorskom úrade ale pohľadávka je momentálne nevymožiteľná. K niektorým rozpočtovým
opatrenia má výhrady. Nesúhlasí s prevodom z fondu opráv na prevod na odvody z miezd. Počas roka
boli financie prevedené vrátené na fond opráv.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a, berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti a plnení prijatých opatrení podľa ust. § 18f ods. 1
písm. e/zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
b, schvaľuje odpis pohľadávky J.T. v sume 2 076,38 Eur za prenájom nebytových priestorov
v kultúrnom dome v nadväznosti na konanie o uzavretom zmieri č. 42 Csp/61/2016-102

–

jednomyseľne prijaté.

6. Informácia o priebehu investičných prác v MČ
Starosta doplnil informáciu ohľadom úpravy parkoviska na Námestí mladých poľnohospodárov.
Momentálne beží stavebné konania, boli doplnené ďalšie požiadavky na špeciálny stavebný úrad.
Poslanec Pracko navrhol stretnutie s podrobnejším rozborom výstavby parkoviska.
Poslanec Kačmár uviedol k uloženiu optického kábla, že koncom mája by sa mala spúšťať Barčianska
a Abovská, následne sa budú robiť stĺpové trate.
Ing. Antal sa informoval o výstavbe telocvične pri ZŠ.
Starosta k výstavbe telocvične pri Základnej škole uviedol, že YESS Sport centrum urobí opatrenie na
základe k prístupu k parkovisku, riešený mal byť aj nájazd.
Poslanec Kačmár uviedol, že do telocvične stále zateká a vyjadrenie, že je potrebné podlahu vytrieť je
neadekvátne.
Poslanec Kuruc sa informoval či sa cestu na Čapaši vyvezie kamenivo.
Starosta uviedol, že je potrebná štúdia na spracovanie vedenia chodníka, zelene, cesty s napojením na
Šebastovskú poľnú cestu. Na základe štúdie bude možné požiadať mesto o vedenie cyklotrasy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o priebehu
investičných prác v MČ – jednomyseľne prijaté.

7. Informácia o podaných projektoch
Informácia bola podaná písomne, prednosta uviedla, že od SPP a.s. sme získali grant vo výške 500,Eur na úpravu Barčianskeho parku a využili sme ponuku Kositu a.s. s poskytnutím kontajnera na
čistiace práce na cintoríne a okolia sadu.
Poslanec Kuruc uviedol, že by bolo vhodné poďakovať skupine mladých ľudí - Karma, ktorá
samostatne čistí vybrané miesta od smetia.

Ing. Antal sa informoval či do uvedených projektov v informácii sme aj zapojený – prednostka
uviedla, že do projektov sme zapojený a niektoré budú vyhodnotené až v mesiaci jún a júl.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o podaných
projektoch - jednomyseľne prijaté

8.

Informácie o výsledkoch volieb prezidenta a o voľbách do EP

Bez rozpravy.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o výsledkoch
volieb prezidenta a o volbách do EP - jednomyseľne prijaté

11. Návrh spracovania štúdie pre cyklochodník a komunikácie
Starosta uviedol, že zadá štúdiu pre cyklochodník na spracovanie ktorá sa bude pripomienkovať.
Ing. Antal sa informoval čo sa získa spracovaním štúdie.
Starosta uviedol, že po schválení štúdie bude možné požiadať Pozemkový fond o riešenie prevodu
pozemkov na MČ, za ten čas sa vypracuje projekt a podpíše sa s Pozemkovým fondom bezodplatný
prevod, realizátor bude v súčinnosti s mestom.
Poslanec Pracko uviedol, že by bolo lepšie investične dokončiť kanál na Berzeviczyho ulici ako sa
púšťať do veľkého projektu na spracovanie štúdie cyklochodníka
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie prípravu štúdie na
cyklochodník do Šebastoviec v rámci komunikácie Čapaš – Fándlyho – jednomyseľne prijaté

12. Spracovanie PD voda – kanál
Starosta uviedol, že MČ bude participovať na napojení kanalizácie na ulicu Berzeviczyho. Náklady na
projekt sa rozdelia podľa počtu prípojok.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na vedomie informáciu o zapojení sa do
spracovania spoločnej PD – voda – kanál – ulice Berzeviczyho a poskytne pomernú súčinnosť pri
lokalite pod hospodárskym dvorom – jednomyseľne prijaté
13. Darovanie zbierky
Starosta uviedol, že p. Gábor daroval do stálej expozície MÚ zbierku ľudového nábytku.
Ing. Antal navrhol aby sa p. Gáborovi verejne poďakovalo.

Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca prijíma s vďakou darovanú zbierku od
Františka Gábora ako vklad do historickej expozície – jednomyseľne prijaté

14. Problematika verejného osvetlenia
Starosta uviedol, že tým že Marek Rusnák – M.R. Servis ukončil spoluprácu s MČ pri oprave
verejného osvetlenia a rozhlasu vznikol pre MČ problém s údržbou verejného osvetlenia. Oslovená
spoločnosť Eltodo osvetlenie s.r.o. vyhotovila cenovú ponuku na opravy verejného osvetlenia. Starosta
uviedol že doterajší spôsob údržby bol pre MČ výrazne hospodárnejší a účelnejší.
JUDr. Želinská uviedla že z ekonomického hľadiska je pre MČ výhodné aby práce na údržbe
verejného osvetlenia vykonával Marek Rusnák. Bolo by vhodné aby sa pri hlasovaní o rozpočte zdržal
hlasovania.
Ing. Antal uviedol, že súhlasí s návrhom starostu a p. kontrolórky a trvá na tom aby nedochádzalo ku
konfliktu verejného záujmu.
Poslanec Pracko navrhol obrátiť sa na prokuratúru a požiadať o vyjadrenie aby táto problematika bola
aj písomne podložená.
Poslanec Kačmár uviedol, že zaobstarať jedného človeka na rozhlas, elektriku a výškové práce je
problém.
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 problematike verejného osvetlenia – jednomyseľne prijaté
15. Žiadosť o podporu pre diabetické deti.
Starosta uviedol, že na MČ bola doručená žiadosť o podporu na diabetické deti.
Bez rozpravy.
Bez uznesenia.
16. Dopyty a interpelácie poslancov
Poslanci diskutovali ohľadom umiestnenia trvalého WC v parku, umiestnenia stánku s občerstvením
v parku a rozšírenia detského ihriska, prenájmu suterénu kaštieľa, ohľadom žaloby Ing. Szaba na
Krajský súd k výstavbe športového areálu p. Janočkom, ohľadom Seniorskej olympiády, opravy
výtlkov na cestách.
17. Rôzne
Starosta informoval, že agentúra JES ponúka publikáciu o Barci a o podnete udeliť Mgr. Jozefovi
Plachému čestné občianstvo. MČ nemá VZN na udeľovania čestného občianstva. Mgr. Plachý dostal
Cenu primátora a Cenu mesta Košice. Z KSK prišla požiadavka na návrhy ocenení. Poslanci sa zhodli
na návrhu ocenenia Plakety predsedu samosprávneho kraja.
Hlasovanie: za: 4 poslanci, zdržal sa: 1 poslanec

Zapísala: Brečková Lucia
V Košiciach – Barci, 20.05.2019

..........................................
PhDr. Mária Kmecová
prednosta

.............................................
Ing. Daniel Antal
overovateľ zápisnice

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

........................................
Dušan Pracko
overovateľ zápisnice

