MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 14. 12. 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 desiati, nakoľko poslanec Doc. Ing. Bilý
Jozef, CSc. sa ospravedlnil. 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. Ing. Daniel
Antal. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Marek Rusnák a p. Dušan
Pracko. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení p. Miloslav Maťaš a p. Ing. Ladislav
Falat.
V rámci schvaľovania programu, Ing. Falat navrhol vypustenie bodu č. 7 (Návrh II. úpravy
programového rozpočtu na rok 2011) a bodu č. 12 (Prerokovanie protestu prokurátora k VZN
o chove psov a doplnok k VZN o chove psov a doplnok k VZN) z dôvodu nesplnenia
obligatórnej podmienky zverejnenia 15 dňovej lehoty pred rokovaním miestneho
zastupiteľstva. K bodu č. 12 uviedol, ţe VZN bolo vyvesené aţ 1.12. 2011 a povaţuje
prokurátorsky protest za natoľko dôleţitý, aby bol prerokúvaný v tak krátkom čase od jeho
zverejnenia. K bodu č. 7 dodal, ţe do 15 dňovej lehoty zverejnenia chýbajú 3 hodiny, keďţe
bol zverejnený 29.11.2011 cca o 19.00 h večer.
Prítomný poslanci hlasovali za vypustenie bodu č. 12:
-

Prítomní: 10 (chýbal Doc. Ing. Bilý Jozef, CSc.)

-

Za: 5 (Ing. Antal D., Buľko I., MUDr. Buľková B., Ing. Falat L., Pracko D.)

-

Proti: 2 (Lendacká Iveta, Maťaš Miloslav)

-

Zdrţali sa: 3 (Kačmár Marián, Kunová Jarmila, Rusnák Marek)
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Za vypustenie bodu č. 7:
-

Prítomní: 10

-

Za: 5 (Ing. Antal Daniel, MUDr. Buľková Beáta, Ing. Falat Ladislav, Kunová Jarmila,
Pracko Dušan)

-

Proti: 5 (Buľko Imrich, Kačmár Marián, Lendacká Iveta, Maťaš Miloslav, Rusnák
Marek)

-

Zdrţali sa: 0

Nakoľko hlasovania o oboch bodoch prebehli vyrovnane, t.j. 5:5, starosta v rámci svojich
kompetencií a z dôvodu, ţe dané body boli ním predloţené, navrhol ich stiahnutie z programu
rokovania.
Hlasovanie o schválení programu rokovania s vypustením bodov č. 7 a č.12 bolo schválené
jednomyseľne.
Na záver svoje stanovisko zaujala aj kontrolórka JUDr. Bogačevičová, ktorá aj napriek uţ
stiahnutým bodom dodala, ţe ţiaden zákon neuvádza hodinové lehoty zverejnených
dokumentov.

2. Dopyty a návrhy občanov
Ako prvá a zároveň jediná z občanov predniesla opätovne svoje dopyty pani Brůnová, ktorá
sa zaujímala o plánované verejné zhromaţdenie, ktoré má byť realizované dňa 18.1.2012
ohľadne oblasti Podnikateľská – Osloboditeľov a o potvrdenie prítomnosti pozvaných.
Ţiadala aj o prizvanie kompetentných z Krajského dopravného inšpektorátu, taktieţ o skoré
zverejnenie zhromaţdenia, nakoľko pred posledným (zrušeným) zhromaţdením sama
rozdávala okolitým občanom lístky.
Starosta poţiadal, aby nezasahovala do kompetencií samosprávy, nakoľko tým, ţe boli
rozdané lístky iniciatívou p. Brůnovej, ľudia boli v tom vedomí, ţe verejného zhromaţdenia
sa nezúčastnila samospráva. Danú situáciu rieši, sám bol na jednotlivých komunikáciách
s primátorom a s p. Lenártovou, dokončil.
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Opätovne p. Brůnová predloţila problematiku bývania v časti Podnikateľská – Osloboditeľov,
ktorá sa má zhoršiť skolaudovaním novej betonárky. Ţiada, aby boli poţiadané kompetentné
orgány o oddialenie kolaudácie. Podľa informácií p. Brůnovej, má byť vybudovaná 15m
studňa, ktorá môţe ohroziť dodávku pitnej vody okolitých obyvateľov.
Starosta na pripomienku oddialenia kolaudácie uviedol, ţe všetky povolenia na prevádzky
dávajú štátne orgány.
JUDr. Bogačevičová podotkla, ţe proti platnému stavebnému povoleniu môţu byť vyuţité
mimoriadne opravné prostriedky. Pokiaľ by takéto povolenie p. Brůnová chcela zrušiť, musí
dokázať, ţe pri povolení stavby neboli zohľadnené všetky potrebné skutočnosti.
Starosta dodal, ţe na rozhovor o danej komunikácii bude priestor na stretnutí s ÚHA dňa
18.1.2011.
Okrem uvedeného, pani Brůnová ďalej ţiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na
merania hluku v danej oblasti.
Ako uţ starosta viac krát avizoval, znova zopakoval, ţe merania hluku si vyţadujú špecifické
podmienky a nie je moţné na to vyčleniť finančné prostriedky.
Poslanec Kačmár Marián navrhol pozvanie príslušných kompetentných zo stavebného úradu.
Na to starosta reagoval s tým, ţe ak je stavebné povolenie právoplatné, je to zbytočné.

3. Kontrola uznesení
V rámci bodu „Kontrola uznesení“ neboli predloţené ţiadne pripomienky, návrhy ani
podnety.
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 zo 6. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca dňa 26.10.2011.“
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Hlasovanie:
-

Prítomní: 10

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0

4. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ – informácia o činnosti
Starosta predloţil prítomným materiál v písomnej podobe. Ďalej prítomných oboznámil, ţe od
občanov z ulice Osloboditeľov bola predloţená petícia vo veci nedostatočného osvetlenia.
Starosta upovedomil, ţe po rokovaní s riaditeľom Magistrátu mesta Košice, by mali byť
vymenené a prefinancované svietidlá so vzdušným prepojením.
V rámci informácií ďalej starosta prítomných poslancov vyzval, aby do 15.1.2012 predloţili
návrhy na verejné ocenenie – Cena mesta Košice a Cena primátora mesta.
Poslanec p. Pracko sa zaujímal, či je do výmeny rátané aj osvetlenie na prechod pre chodcov.
Starosta ubezpečil, ţe to bude riešené v budúcom roku, avšak nie v rámci uvedenej výmeny.
V časti od sochy Jána Pavla II. po starú Barcu sú staré svietidlá tak dôjde k ich celkovej
výmene, nie len k výmene ţiaroviek, dokončil starosta.
Poslanec M. Kačmár sa informoval, či bola riešené otázka skorého a neskorého spúšťania
osvetlenia. Starosta odpovedal s tým, ţe je to riešené cez dispečing.
Miloslav Maťaš, poslanec, sa informoval o novom nákupnom centre v juţnej časti Barce –
smer Šebastovce.
Starosta odpovedal, ţe sa jedná o spoločnosť, ktorá skupuje pozemky. Investori túto
konkrétnu časť zamietli a sú za výstavbu v časti smerom k Hospodárskemu dvoru. Malo by to
byť malé Tesco, dodal starosta. V rámci územného plánu je to moţné, dokončil.
Starosta, na záver bodu, dal na vedomie prítomným, ţe sa pripravujú malé darčeky pre
obyvateľov Domova dôchodcov na Vianoce a z toho titulu zároveň pozýva prítomných na
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návštevu domova počas štedrého dňa. Ako doloţil starosta, je to určitá formy prejavu úcty zo
strany samosprávy.
Poslanec Kačmár sa informoval o výstavbe parkoviska za materskou škôlkou, na čo starosta
odvetil, ţe má byť investormi predloţená cenová ponuka, majú totiţ záujem o túto výstavbu.

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 o činnosti od posledného MZ.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0

5. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Predseda stavebnej komisie, p. Buľko uviedol, ţe komisia zasadala 1x, riešili sa len beţné
veci, podania a rozhodnutia.
Predsedkyňa sociálnej komisie, p. Lendacká dala do pozornosti uskutočnené akcie – Mikuláš
a akcia pre 80 - ročných, ďalej pripomenula plánované akcie, a to návšteva novorodencov
a sociálne slabších rodín.
Predseda finančnej komisie, p. Maťaš skonštatoval, ţe na stretnutí sa preberali predovšetkým
body programu 7,8,9 – najmä predlţenie kontokorentného úveru. Taktieţ sa preberali dva
úvery, ktoré menia formu, nakoľko Dexia banka mení svoj názov. Odporúča na schválenie
body 8 a 9.
Ing. Antal, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu a verejných funkcionárov, na
základe zákona č. 357 – čl. 8 bod 5 – ţiada aby bývalí poslanci MZ predloţili do 15.1.2012
svoje oznámenia o majetku. Po odovzdaní oznámení bude komisia na Ochranu verejného
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záujmu zasadať. Predbeţný termín stanovuje na 17.1.2012. Taktieţ pripomína, ţe do
31.3.2012 majú aj súčasný poslanci predloţiť oznámenia a daňové priznania do 30.4.2012.
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“.
Hlasovanie:
-

Prítomní: 9 (chýbal Kačmár Marián a Doc. Ing. Bilý Jozef, CSc.)

-

Za: 9

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správu kontrolórka, JUDr. Bogačevičová, predloţila v písomnej podobe, preto uţ iba
skonštatovala, ţe skontrolovala stav pokladničnej hotovosti a pokladničnej knihy. Uviedla
tieţ, ţe stav pokladničnej hotovosti bol totoţný so stavom pokladničnej knihy. Ďalšiu súhrnnú
správu hodlá predloţiť vo februári.
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 správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 9 (chýbal Ing. Antal Daniel a Doc. Ing. Bilý Jozef)

-

Za: 9

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0
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7. Prolongácia superlinky – kontokorentu
Starosta oboznámil prítomných poslancov, ţe ide o kontokorent – beţný debet, ktorý je ku
koncu roka vyrovnaný. Ide o 20 000,- €. Kontokorent bude pouţitý na preklenutie obdobia
chýbajúcich finančných prostriedkov. Má to platnosť na jeden rok. Je to kryté bianko
zmenkou, čo je štandardný krycí produkt pre korektný vzťah banka – klient. Je to zmenka
zaručená štandardnou zmluvou.
Ing. Falat skonštatoval, ţe uţ na zasadnutí komisie diskutovali o danej téme. Hovorí, ţe ide
hlavne o zníţenie dlhovej zaťaţenosti a ako komisia sa zhodli, ţe po stanovisku kontrolórky,
JUDr. Bogačevičovej podboria daný bod.
Kontrolórka, JUDr. Bogačevičová podotkla, ţe správa mohla byť širšie podaná, aby to bolo
pochopiteľné pre všetkých. Súhlasí s vyuţitím kontokorentu.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca, podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení a príslušných ustanovení Štatútu MČ Košice – Barca s c h v a ľ u j e predĺženie
debetu na bežnom účte, t.j. prijatie Dexia Komunál Superlinky vo výške 20 000,- €
poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice –
Barca zároveň schvaľuje vystavenie zaručenú vlastnú vista blanko zmšenku na rad banky.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0

8. Zmena produktov PMÚ, DKKÚ a formy splácania
K danému bodu zaujal starosta F. Krištof stanovisko, ktoré súvisí so skutočnosťou zmeny
Dexia banky Slovensko, a.s., resp. zmeny majiteľa od 1.1.2012, a tým sa mení aj štruktúra
jednotlivých produktov, resp. ako uviedol, doterajšie bankové produkty vrátane špeciálnych
úverov pre samosprávu ruší. Ide o municipálny úver (PMÚ) a Dexia Komunál Konfort úver
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(DKKÚ), ktoré mestská časť má. Starosta predloţil v písomnej podobe predpokladaný návrh
zmeny produktov, čo má zabezpečiť ďalšie priame ročné zniţovanie dlhovej sluţby obdobne
ako to je zabezpečované pri dlhodobých úveroch na byty, dokončil a poţiadal o stanovisko
kontrolórky JUDr. Bogačevičovej.
JUDr. Bogačevičová skonštatovala, ţe predloţený návrh spĺňa zákonom stanovené náleţitosti
a preto ho odporúča Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Poslanec Pracko navrhol komunikáciu aj s inými bankami vo veci úverov.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie: „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca, podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení a príslušných ustanovení Štatútu MČ Košice – Barca s c h v a ľ u j e
a) Zmenu produktu Prvého municipálneho úveru od Dexia banky Slovensko a.s. na
klasický úver a jeho splácanie formou mesačných splátok od 4/2012 po 2 000,- €
a o 8/2012 vo výške 3 400,-€ až do splatenia istiny.
b) Pri predmetnom Prvom municipálnom úvere vystavenie zaručenú vlastnú vista
blanko zmenku na rad banky.
c) Zmenu produktu Dexia komunál Konfort úver od Dexia banky Slovensko a.s. na
klasický úver a jeho mesačné splácanie od 8/2012 vo výške 800,-€ až do splatenia
istny.“

Hlasovanie:
-

Prítomní: 10

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0
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9. Informácia o programovom rozpočte na rok 2012 a jeho príprave
Daný bod vychádza z predošlého bodu, v tomto zmysle bol aj prerokovaný. Starosta ešte
ubezpečil, ţe vţdy má v snahe vybaviť pre mestskú časť čo najlepšie podmienky prijatia
úveru.
Starosta zároveň podotkol, ţe jednotlivé mestské časti dostávajú peniaze v závislosti od počtu
obyvateľov a je samozrejmý rozdiel v týchto financiách, preto má tá – ktorá časť problémy so
zabezpečením základného fungovania.
Vo veci programového rozpočtu vystúpil Ing. Falat, ktorý navrhol neuponáhľať sa hneď
začiatkom roka s rozpočtom a do provizória vstúpiť aţ v I. kvartály.

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 programovom rozpočte na rok 2012 a jeho
príprave.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0

10. Plán zasadnutí MZ na I. polrok 2012
Starosta predloţil dva zatiaľ nezáväzné návrhy zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok
2012, a to 14. marca a 6. júna o 16.00 hod. v Kultúrnom dome na Barčianskej ulici č. 31.
Uviedol, ţe v prípade závaţných potrieb zasadnutia miestneho zastupiteľstva bude zvolané aj
mimo uvedených termínov.
Ing. Falat navrhol zadať termíny bez konkrétneho dátumu, hodiny aj miesta, uvádza, ţe
postačuje uviesť zatiaľ len mesiac rokovania.
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MUDr. Buľková a Lendacká povaţujú za dôleţité vedieť konkrétny dátum minimálne jeden
mesiac vopred z dôvodu pracovných povinností.
JUDr. Bogačevičová upozornila, ţe v prvý termín rokovania musí dôjsť k schváleniu
rozpočtu, aj preto je dobré vybrať správny termín.
Starosta v rámci daného bodu taktieţ oboznámil prítomných, ţe má záujem o zriadenie
hlasovacieho zariadenia. Predbeţná suma vychádza do 2 000,-€. Navrhuje zaobstaranie tohto
zariadenia po zlepšení finančnej situácie, nakoľko ide o väčší obnos peňazí.
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 plán zasadnutí na I. polrok 2012.“
Hlasovanie:
-

Prítomní: 10

-

Za: 10

-

Proti: 0

-

Zdrţali sa: 0

11. Interpelácie poslancov na starostu a zástupcu starostu
Poslankyňa Kunová opätovne poţiadala starostu o odstránenie auta – vraku na komunikácii
Poničanova 36. Nakoľko uskutočnila uţ viacero bezúspešných moţností pre jeho odtiahnutie,
apeluje predovšetkým na zlú prechodnosť po danej ceste, preto prosí o pomoc pri riešení tejto
situácie.
Starosta uviedol, ţe danú situáciu uţ riešil viackrát a ţiadosť o odstránenie podá priamo na
políciu, na p. Bukuša.
Poslanec Maťaš sa zaujímal, či sa pri potoku skutočne vytvorila nová osada Rómov, nakoľko
o tom počul isté informácie.
Starosta odpovedal, ţe o tomto nemá ţiadnu vedomosť, a aj ak by sa tam daná osada
vytvorila, patrila by najskôr pod MČ Juh. Situáciu dá na preverenie polícii, ubezpečil starosta.
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Poslanec Ing. Falat mal poznámku k dvom oznámeniam pri vstupe do mestskej časti. Problém
vidí v tom, ţe uvítacia značka zakrýva značku „prechod chodcov“, ktorú šoféri nemajú
moţnosť vidieť. Navrhuje úpravu osadenia týchto značiek.
Poslanec Ing. Antal mal niekoľko otázok. Informoval sa ohľadne asfaltovania ulice
Zemianskej, ďalej chcel vedieť, z akého dôvodu nie sú uverejnené informácie o hlasovaní zo
všetkých zasadnutí MZ, a nakoniec sa zaujímal o školenia pre poslancov, o ktoré má záujem.
Starosta odpovedal v skratke na jednotlivé otázky poslanca Ing. Antala tak, ţe ulica
Zemianska je uţ v procese riešenia najmä prostredníctvom námestníčky p. Lenártovej, vo veci
školení pre poslancov mal pre prítomných pozitívnu odpoveď, ţe školenie bude zabezpečené.
Na dôvod nezverejnených všetkých hlasovaní na web stránke odpovedal p. starosta spoločne
s pracovníčkou miestneho úradu. Hlasovaní je mnohokrát veľké mnoţstvo, preto nie sú
v tomto čase ešte všetky oskenované. Hlasovania sú taktieţ zapisované do zápisníc
z miestneho zastupiteľstva, ako dodala Mgr. Bérešová.
Poslanec Dušan Pracko opätovne navrhoval zmenu sedenia prítomných poslancov,
doporučuje sedenie najlepšie do kruhu. Taktieţ pripomína zriadenie stálej návrhovej komisie,
ktorá bude mať k dispozícií notebook.
Poslanec Kačmár upozornil, ţe na záhrade bývalého majiteľa domu p. Majoroša sa takmer
kaţdú nedeľu páli. Starosta na túto poznámku odporučil volať číslo 159.

12. Rôzne
V rámci rôzneho neboli predloţené ţiadne pripomienky, podnety ani návrhy.

13. Záver
Na záver starosta, František Krištof, poďakoval prítomným za účasť, ich návrhy a podnety
a poprial všetkým príjemné vianočné sviatky. Zároveň podaroval poslancom kalendáre Mesta
Košice na rok 2012.

11

Zapísala:

--------------------------------Mgr. Bérešová Mária

Overovatelia:

--------------------------------Dušan Pracko

--------------------------------Marek Rusnák

Starosta:

Prednosta:

---------------------------------

---------------------------------

František Krištof

Ing. František Vančo
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