MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 06. 03. 2013
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. Prítomní boli všetci
poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: p. František Krištof, p. Imrich Buľko a JUDr. Agnesa
Bogačevičová. Za zapisovateľku bola menovaná PhDr. Mária Kmecová. Za skrutátora bola navrhnutá
a schválená p. Jarmila Kunová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Buľko Imrich a p.
Lendacká Iveta. Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania a vyzval poslancov na jeho
schválenie a prípadné doplnenie. Nikto z poslancov nemal pozmeňujúce návrhy.
Program rokovania bol následne jednomyseľne schválený.
2. Dopyty a návrhy občanov
Na zasadnutí neboli prítomní žiadny občania.
3. Kontrola uznesení
V rámci kontroly uznesení neboli prednesené žiadne podnety, pripomienky ani návrhy.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na v edo mie informáciu o kontrole uznesení
z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca konaného dňa 19.12.2012.“ –
jednomyseľne prijaté
4. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti komisií
Starosta vyzval prítomných predsedov jednotlivých komisií k vyjadreniu.
Predseda stavebnej a bytovej komisie, p. I. Buľko uviedol, že stavebná komisia sa zišla 1x, v rámci zasadnutia
neboli riešené žiadne dôležité rozhodnutia. Bytová komisia zvolaná nebola, nakoľko to nebolo potrebné,
dokončil predseda I. Buľko.
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Starosta predsedu stavebnej komisie doplnil, že bolo podpísané súhlasné stanovisko k projektu na výstavbu
obchodného domu Fresh.
Predsedníčka sociálnej a kultúrnej komisie, I. Lendacká oboznámila prítomných, že komisia sa zišla 1x. Ako
p. Lendacká uviedla, na stretnutí boli prerokované žiadosti o JSV, a zároveň, v mene kultúrnej komisie
poďakovala za úspešne zvládnutú akciu „Barčiansky bál“.
Predseda finančnej komisie p. M. Maťaš uviedol, že komisia sa zaoberala predovšetkým programovým
rozpočtom MČ na 2013 - 2015.
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p. Ing. Antal pripomenul prítomným poslancom, že sa blíži
termín, kedy je potrebné odovzdať majetkové priznania, t.j. do 31.3.2013 a zároveň daňové priznania
do 30.4.2013.
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 rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca..“ – jednomyseľne prijaté
5. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Materiál predložil starosta v písomnej podobe, v ktorom informoval o jednotlivých stretnutiach a rokovaniach
od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Okrem uvedeného písomného materiálu starosta uviedol,
že sa stretol s riaditeľom Krajského osvetového strediska vo veci spravovania budovy na ul. Hečkova. Ako
skonštatoval, k výmenám budov medzi VÚC nedôjde, navrhuje predĺženie nájmu, nakoľko samotné
odkúpenie by bolo drahé. Zároveň starosta informuje prítomných, že vo veci riešenia Barczay-ho kaštieľa sa
má rozhodnúť do konca apríla.
Ďalej p. starosta Krištof podal informácie o pracovnom stretnutí s hasičským zborom vo veci riešenia
kalamitných situácií a stretnutí s dialničnou spoločnosťou, ktorá má zabezpečiť výstavbu protihlukovej steny
na ul. Turnianskej. Výstavba by mala prebehnúť do konca roka, príp. začiatkom budúceho roka, dokončil
starosta.
Poslanec Doc. Bilý sa informoval o stretnutí v Banskej Bystrici ohľadne schváleného projektu
na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Starosta skonštatoval, že prebieha výberové konanie cez verejného obstarávateľa.
Kontrolór, JUDr. Bogačevičová upozornila skôr na technickú poznámku v texte, nakoľko p. starosta
uskutočnil stretnutie s riaditeľkou Správy katastra, ktorou je v súčasnosti JUDr. Trembecká, nie ako sa v texte
uvádza, JUDr. Besterciová.
Poslanec Ing. Falat navrhuje, aby bolo prijaté samostatné uznesenie o predĺžení zmluvy s ul. Hečkovou.
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
o činnosti od posledného MZ“ – jednomyseľne prijaté
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6. Informácia hlavného kontrolóra
Starosta, F. Krištof, vyzval kontrolórku JUDr. Bogačevičovú aby podala informáciu o kontrole.
JUDr. Bogačevičová skonštatovala, že priebeh kontroly je zhrnutý v písomnej podobe a vyzvala prítomných
poslancov na prípadné otázky.
Poslanec Kačmár sa zaujímal, ako pokračuje vysporiadanie ulice Radlinského.
JUDr. Bogačevičová uviedla, že pokračuje to zle, nakoľko problematické je vysporiadanie s rod. Fričovských,
nakoľko majú zriadené záložné právo, t.j. pozemok založili Slovenskej sporiteľni, z tohto dôvodu nie je
možné túto časť odkúpiť.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e informáciu hlavného
kontrolóra“ – jednomyseľne prijaté
6.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
Starosta vyzval kontrolórku, JUDr. Bogačevičovú aby uviedla plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.
JUDr. Bogačevičová písomne predložila základné úlohy a plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.
Poslanec Falat navrhuje schváliť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Nikto z prítomných nemal ďalšie
pozmeňujúce pripomienky, podnety ani návrhy.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s chv a ľu je plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1 polrok 2013.“ – jednomyseľne prijaté

7. Požiadavky na dotácie v zmysle VZN
Starosta, F. Krištof uviedol jednotlivé požiadavky na dotácie, konkr. žiadosť o dotáciu predložili:
- Reformovaný farský úrad, na opravu budovy kostola žiadajú dotáciu vo výške 1000,- €,
- Stolnotenisový oddiel, na štartovné za súťažné ročníky 2011/2012 a 2012/2013 žiadajú dotáciu vo
výške 55,- €
- Verejná knižnica Jána Bocatia, na nákup knižničného fondu požadujú dotáciu vo výške 600,- €.
Následne starosta vyzval prítomných poslancov na vyjadrenie sa k jednotlivým požiadavkám.
Predseda finančnej komisie, Miloslav Maťaš oboznámil prítomných s rozhodnutím finančnej komisie, kde
na zasadnutí preberali žiadosť Reformovaného farského úradu /ďalej len Rfú/. Komisia navrhuje schváliť
dotáciu pre túto inštitúciu vo výške 500,- €, dokončil predseda M. Maťaš.
Poslankyňa Lendacká navrhuje schválenie dotácie pre Rfú v plnej výške, nakoľko úrad ešte nedostal žiadnu
finančnú podporu a 500,- € na opravu budovy je veľmi málo.
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Poslanec Ing. Falat navrhuje zníženie výšky dotácie pre Stolnotenisový oddiel o 5,- € a zníženie dotácie pre
Verejnú knižnicu J. Bocatia zo 600,- € na 300,- €.
Poslanec Ing. Antal vyslovil súhlas s dotáciou pre Stolnotenisový oddiel a Verejnú knižnicu J. Bocatia.
Poslanec Dušan Pracko navrhuje schváliť dotáciu pre knižnicu v plnej výške.
Následne sa prítomní poslanci po spoločnej diskusii dohodli, aby sa ako prvé hlasovalo za samostatné návrhy
jednotlivých poslancov, až následne sa prijalo jednotné uznesenie.
Poslanci hlasovali za schválenie 600,- € dotácie pre Verejnú knižnicu J. Bocatia.
Návrh bol prijatý, nakoľko 7 poslancov hlasovalo za schválenie dotácie, poslanec Ing. Falat a poslankyňa
I. Lendacká sa hlasovania zdržali, poslanci M. Maťaš a M. Rusnák hlasovali proti schváleniu dotácie.
Následne prítomní poslanci hlasovali za schválenie dotácie pre Rfú vo výške 500,- €. Za tento návrh bolo
9 prítomných poslancov, poslankyne I. Lendacká a MUDr. B. Buľková boli proti tomuto návrhu.
Po skončení hlasovania vyzval starosta F. Krištof návrhovú komisiu na prednesenie uznesenia.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s chv a ľu je
1. 500,-€ dotáciu pre Reformovaný farský úrad;
2. 55,-€ dotáciu pre Stolnotenisový klub MČ Košice – Barca (štartovné 2011-2012, 2012-2013);
3. 600,-€ dotáciu pre knižnicu J. Bocatia.“
Hlasovanie:
- Za návrh: 8
- Proti návrhu: 2 /I. Lendacká, M. Rusnák/
- Zdržal sa: 1 /M. Maťaš/

8. Zásady odmeňovania členov komisií – neposlancov
Ako uviedol starosta F. Krištof, v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je
vydanie zásad odmeňovania členov komisií – neposlancov v jeho kompetencii. Preto, na základe požiadavky
komisie finančnej a správy majetku Miestneho zastupiteľstva Košice – Barca, ako aj predsedov ostatných
komisií MZ, v ktorých sa aktivizujú aj občania MČ Košice – Barca – neposlanci, bol spracovaný dodatok
k jestvujúcim zásadám odmeňovania členov komisií – neposlancov, ktorí rieši možnosť poskytovania
mimoriadnych odmien podľa aktivizácie členov komisií na dianí v MČ nad rámec zasadnutí komisií. Ako
dodal starosta, miestne zastupiteľstvo predmetné „Zásady“ a ich dodatky neschvaľuje, z tohto dôvodu
predkladá informáciu o vydaní tohto dodatku s možnosťou jeho pripomienkovania.
Ako prvý sa vyjadril poslanec Ing. Falat, ktorý vyslovil súhlas s predloženým dodatkom.
Následne, poslanec Ing. Antal navrhuje, aby sa vyššia suma finančných prostriedkov presunula na pohyblivú
zložku, t.j. za aktivitu a nižšia suma financií aby bola stanovená pre pevnú zložku, t.j. za účasť. Svoj návrh
odôvodňuje vyššou motiváciou pre neposlancov. Pri schvaľovaní uznesenia navrhuje určenie presnej výšky
finančnej odmeny.
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JUDr. Bogačevičová podotýka, že je zároveň potrebné uviesť v návrhu na uznesenie presnú výšku finančných
prostriedkov, ktorá bude poskytnutá na pevnú zložku odmeny a ktorá na pohyblivú zložku odmeny.
Prítomná, administratívna zamestnankyňa, p. Bednárová požiadala o slovo, v rámci ktorého poslancom bližšie
ozrejmila význam predloženého dodatku.
Po vzájomnej diskusii sa prítomní poslanci rozhodli vziať zásady odmeňovania neposlancov na vedomie.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e Zásady odmeňovania
členov komisií – neposlancov.“ – jednomyseľne prijaté
9. Programový rozpočet MČ na rok 2013 - 2015
V rámci deviateho bodu vyzval starosta prítomných, predovšetkým predsedu finančnej komisie poslanca M.
Maťaša, aby sa vyjadrili k predloženému rozpočtu, ktorý je spracovaný v textovej a tabuľkovej forme.
V rámci textovej časti predložila stanovisko aj finančná komisia.
Ako prvý sa vyjadril poslanec Ing. Antal, ktorý nesúhlasí s predloženým návrhom, predovšetkým naráža na
zníženie transferu pre šport, konkr. zo 6000,- € na 3000,- €. Ako uvádza, základom je predlženie žiadosti
o finančný príspevok, resp. dotáciu, a nakoľko futbalový klub žiadnu takúto žiadosť nepredložil, nesúhlasí
s pridelením akejkoľvek výšky finančného príspevku. Navrhuje presunutie 3000,- € na položku materská
škôlka.
Starosta, F. Krištof konštatuje, že futbalový klub spravuje náš majetok, z financií sú platení aj členovia FK.
Ako starosta dodáva, nesúhlasí s úplným škrtom financií na nulu, avšak rozhodnutie je na poslancoch
miestneho zastupiteľstva.
Predseda finančnej komisie, poslanec M. Maťaš sa vyjadril k predloženému stanovisku komisie a odôvodnil
žiadosť o zapracovanie jednotlivých pripomienok k výdavkovej časti rozpočtu.
Poslanec I. Buľko uvádza, že nesúhlasí s tak drastickým znížením financií pre oblasť športu, nakoľko samotný
futbalový klub sa podporoval stále. Navrhuje, aby sa finančná čiastka stiahla zo 6000,- € na 5000,- €.
Starosta sa ďalej vyjadril k výdavkom na opravu strechy Domu smútku, nakoľko strecha už predstavuje
havarijný stav.
Poslankyňa I. Lendacká uvádza, že samotný cintorín si vyžaduje rekonštrukciu. K futbalovému klubu
vyjadruje negatívne stanovisko, nakoľko klub je neustále podporovaný aj formou platieb energií. Nesúhlasí
s akoukoľvek výškou odovzdaných finančných prostriedkov.
JUDr. Bogačevičová, kontrolórka, konštatuje, že je potrebné dbať na to, že nie je možné zníženie položky pre
šport na nulu, nakoľko do tejto položky je nutné zarátať aj dotáciu pre Stolnotenisový oddiel.
Starosta upozorňuje, že je potrebné zvážiť pridelenie, resp. nepridelenie financií pre šport, z dôvodu, že
dodatočné schvaľovanie financií počas roka je náročné pre zaraďovanie do účtovníctva.
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Pred prijatím uznesenia bola schválená 10 minútová prestávka na zjednotenie návrhov pre prijatie uznesenia.
Po ukončení prestávky sa prítomní poslanci dohodli na hlasovaní jednotlivých návrhov pred prijatím
uznesenia.
Prvým návrhom na odhlasovanie bol návrh finančnej komisie na úpravu výdavkovej časti rozpočtu.
Hlasovanie bolo nasledovné:
-

Za: Doc. Ing. J.Bilý, CSc., Ing. L. Falat, M. Kačmár, M. Maťaš, M. Rusnák
Proti: Ing. D. Antal, MUDr. B. Buľková, J. Kunová, I. Lendacká, D. Pracko
Zdržalsa:I. Buľko

Druhé hlasovanie prebehlo za úpravu rozpočtu, konkr. úprava financií pre šport 2000,- €, materskú škôlku
700,- € a pre knižnicu 300,- €.
Hlasovanie bolo nasledovné:
-

Za: 9 poslancov
Proti: M. Maťaš
Zdržalsa: I. Buľko

Následne starosta vyzval starosta F. Krištof návrhovú komisiu na prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e programový rozpočet pre roky 2013 2015 podľa predloženého návrhu:
celkový rozpočet včítane finančných operácií vyrovnaný v objeme:
na rok 2013
Príjmy 837.800,- €
Výdavky 837.800,- €
na rok 2014
Príjmy 604.365,- €
Výdavky 604.365,- €
na rok 2015
Príjmy 604.870,- €
Výdavky 604.870,- €“ - jednomyseľne prijaté

10. Úprava rokovacieho poriadku v nadväznosti novelu zákona
Starosta ozrejmil potrebu úpravy rokovacieho poriadku, ktorá nadväzuje na poslednú aktualizáciu zákona
č. 401/1990 Zb. s účinnosťou od 1.1.2013. Aktualizácia Rokovacieho poriadku MZ vyplýva z priameho
určenia zákonom, a to predovšetkým úpravy v oblasti úpravy kompetencií zastupiteľstva, starostu a ďalších
špecifík činnosti samosprávy v súvislosti s funkciou zástupca starostu, dokončil starosta.
Poslanec Ing. Antal, upozornil na technickú chybu v Rokovacom poriadku, konkr. na posunutý text, ktorý
nebol v logickom súlade.
Starosta sa za uvedenú chybu ospravedlnil a uviedol text na správnu mieru.
Poslanec Ing. Falat navrhuje schválenie úpravu Rokovacieho poriadku do vydania úplného znenia.
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Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e úpravu Rokovacieho poriadku
v upravenom znení v nadväznosti na novelu zákona 401/1990 Z.z.“- jednomyseľne prijaté
11. Úprava Štatútu MČ v nadväznosti na novelu zákona
Starosta predniesol prítomným potrebu zmeny Štatútu MČ v nadväznosti na aktualizáciu zákona č. 401/1990
Zb. Po schválení aktualizácie bude spracovaný konsolidovaný Štatút mestskej časti Košice – Barca, dodal
starosta.
Prítomní poslanci nemali pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, preto vyzval starosta návrhovú komisiu na
predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e úpravu Štatútu MČ v nadväznosti na
novelu zákona 401/1990 Z.z.“- jednomyseľne prijaté
12. Úprava cenníka cintorínskych služieb
Bod uviedol starosta F. Krištof, ktorý uviedol potrebu prijatia novej úpravy cenníka cintorínskych služieb,
nakoľko niektoré položky neboli súčasťou cenníka a pri niektorých položkách bolo potrebné upraviť ich
výšku.
Nakoľko bol návrh cintorínskych služieb prerokovaný aj na Radou pri MZ, nikto z poslancov nemal ďalšie
pripomienky.
Návrhová komisia:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e úpravu cenníka cintorínskych
služieb.“- jednomyseľne prijaté
13. Informácia o stave ROEP
Informáciu o stave ROEB /Register obnovenej evidencie pozemkov/ podal starosta, a ako skonštatoval, práce
na ROEP sa nemohli uskutočňovať z dôvodu zložitej finančnej situácie, avšak napriek tomu konečne by sa
malo opätovne začať so spracovaním podkladov ROEP už začiatkom apríla. Po ukončení ROEP budeme mať
možnosť okrem textových výpisov na www.katasterportal.sk získať aj grafické údaje o pozemkoch za našu
mestskú časť, resp. katastrálne územie Barca, dokončil starosta.
Poslanci vyslovili pozitívne reakcie na túto informáciu, žiadne ďalšie podnety, pripomienky a návrhy
nepredniesli.
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 stave
ROEP.“- jednomyseľne prijaté
14. Interpelácie poslancov a dopyty
V rámci interpelácii predniesli svoje interpelácie a dopyty viacerí poslanci.
7

Poslanec Kačmár sa zaujímal o situáciu v materskej škôlke a základnej škole a taktiež sa dopytoval väčšej
informovanosti internetovej stránky mestskej časti.
Starosta najprv ozrejmil situáciu s materskou škôlkou. Ako uvádza, problém nastal v tom, že hygiena vydala
stanovisko ktoré spočíva v tom, že na jedno dieťa pripadá 1m2 plochy. V škôlke bola koncom minulého roka
vytvorená nová trieda, ktorá mala navýšiť počet detí o 13. Vydaním nového rozhodnutia hygieny sa celkový
počet detí znížil dokonca na 61. Čo sa týka projektu na prechod, ten je spracovaný avšak finančná čiastka
vychádza na cca 22 000,- €.
K základnej škole poznamenal, že na ploche zbúranej telocvične by malo byť zriadené umelohmotné ihrisko
s možnosťou využívania zimného korčuľovania. Naďalej ostáva v pláne vybudovanie novej telocvične.
Poslanec Ing. Antal sa zaujímal o priebeh výberového konania na verejné osvetlenie.
Starosta konštatuje, že celý priebeh konania musí byť schválený agentúrou SIEA. Ing. Antal vyslovuje obavy
nad realizáciou celého projektu verejného osvetlenia, aby celková rekonštrukcia prebehla podľa stanoveného
projektu a nenastala skutočnosť, na základe ktorej by hrozilo vrátenie finančných prostriedkov za nedodržanie
súladu použitého materiálu s vyhotoveným projektom.
Starosta ubezpečuje, že v tomto smere bude vykonávaná priebežná kontrola a k takejto situácii určite nedôjde.
Poslanec p. Maťaš sa zaujíma o projekt výstavby obchodného domu Fresh.
Starosta konštatuje, že obchodný dom má už podpísané súhlasné stanovisko k výstavbe.
Poslanec p. Pracko vyslovil dopyt k zriadeniu semafóra a merača rýchlosti na ulici Osloboditeľov. Taktiež
vyslovuje požiadavku k oprave verejného osvetlenia na uvedenej ulici v križovatke s ulicou Medenou.
Starosta F. Krištof uvádza, že vo veci zriadenia semafóra bola zaslaná žiadosť na magistrát. Ohľadom merača
rýchlosti zatiaľ nebol oslovený nikto. K osvetleniu na križovatke Osloboditeľov – Medená starosta odpovedá,
že komunikácia je v správe Mesta Košice a v blízkej budúcnosti budú vymenené celé stĺpy verejného
osvetlenia.
Poslankyňa MUDr. Buľková negatívne reaguje na odstránenie značky „Zákaz státia“ na ulici Čkalovovej,
nakoľko na tejto ulici parkuje také množstvo áut, ktoré znemožňuje plynulý prechod ostatných automobilov.
Zároveň vyslovuje dopyt spoplatnenia takýchto komunikácií.
Starosta na margo uvedeného konštatuje, že značka bola odstránená na základe sťažnosti obyvateľov
bývajúcich na ul. Čkalovová. Spoplatnenie nie je možné, nakoľko sa jedná o verejnú komunikáciu, dokončil
starosta.
V skratke vyslovili svoje dopyty poslankyňa Lendacká, ktorá uviedla že na ul. Námestie Mladých
poľnohospodárov nesvieti svetlo, poslanec Ing. Falat sa zaujímal o pokračovanie v riešení problému p.
Brunovej a poslanec Doc. Ing. Bilý opakovane požiadal o zriadenie rozhlasu na ul. Kapustnej, príp.
Turnianskej.
Starosta F. Krištof vzal dopyty poslankyne Lendackej a poslanca Doc. Ing. Bilého na vedomie a poslancovi
Ing. Falatovi uviedol, že u p. Brunovej bol vykonaný statický posudok.
Ďalšie interpelácie poslancov a dopyty vyslovené neboli.
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15. Rôzne
V rámci bodu rôzne bola riešená žiadosť pána Mareka Šestáka, na základe ktorej p. Šesták požaduje zriadenie
osvetlenia na ul. Podnikateľská. Po spoločnej diskusii sa prítomní poslanci zhodli, aby bola táto žiadosť
riešená spoločne s realizáciou projektu verejného osvetlenia.
Starosta v závere bodu oboznámil prítomných s možnosťou podania návrhov na osoby, ktoré by mali získať
cenu primátora, príp. cenu alebo plaketu predsedu samosprávneho kraja.
16. Záver
Na záver poďakoval starosta František Krištof prítomným poslancom za účasť, podnety, pripomienky
a návrhy a ukončil tak 13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.

Zapísala:
PhDr. Mária Kmecová
dňa 6.3.2013 v Košiciach – Barci

.........................................................
František Krištof
starosta Mestskej časti
Košice – Barca

.........................................................
PhDr. Mária Kmecová
zapisovateľ

.........................................................
Iveta Lendacká
Overovateľ

.........................................................
Imrich Buľko
Overovateľ
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