MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA

ZÁPISNICA

z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 26.02. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová,
Imrich Buľko a JUDr. Mária Želinská.
Osobitne starosta privítal Moniku Sedlákovú a Ing. Ladislava Falata.
Za zapisovateľku bola menovaná Lucia Brečková.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený p.Doc. Ing. Jozef Bilý, CSc.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Buľko Imrich a Jarmila Kunová.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta František Krištof informoval o predloženom programe rokovania. Následne vyzval
poslancov na jeho schválenie a prípadné doplnenie.
Hlasovanie o celom programe rokovania – jednomyseľne prijaté.

Starosta navrhuje v rámci rokovania dodržiavať časový limit vystúpenia každého z poslanca
ktorý požiada o slovo max 3 minúty.

2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu, nástup náhradníka
a zloženie poslaneckého sľubu
Pán starosta oznámil, že Ing. Ladislav Falat sa vzdal funkcie poslanca miestneho
zastupiteľstva dňa 17.02.2014.
Pán starosta poďakoval Ing. Ladislavovi Falatovi za dlhoročnú spoluprácu.
Ing. Ladislav Falat vystúpil pred miestnym zastupiteľstvom, poďakoval sa za dlhoročné
spoluúčinkovanie a poprial nastupujúcej poslankyni veľa úspechov v prebiehajúcom
volebnom období.
Pán starosta oznámil, že ak sa uprázdni mandát v miestnom zastupiteľstve za poslanca
nastupuje kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov v danom prípade je to p. Monika
Sedláková. Overenie platnosti náhradníka na uprázdnený mandát musí vykonať mandátová
komisia, ktorá bola zvolená na 1. zasadnutí MZ na celé volebné obdobie v zložení: MUDr.
Beáta Buľková, Doc. Ing. Jozef Bilý, CSc a p. Dušan Pracko.
Mandátová komisia skontrolovala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v mestskej časti do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti. Predseda mandátovej
komisie Doc. Ing. Jozef Bilý, Csc. predniesol overenú správu, kde berie na vedomie zánik
mandátu miestneho poslanca Ing. Ladislava Falata vo volebnom obvode č. 1 vzdaním sa
funkcie poslanca dňa 17.02.2014. Najväčší počet hlasov t.j. 274 získala Monika Sedláková.
Mandátová komisia konštatuje, že mandát náhradníka je platný a je v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a, k o n š t a t u j e zánik mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice
– Barca p. Ing. Ladislava Falata v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
b, b e r i e n a v e d o m i e správu mandátovej komisie o nastúpení náhradníčky p.
Moniky Sedlákovej za poslankyňu miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca;
c, v y h l a s u j e nastúpenie náhradníčky p. Moniky Sedlákovej na uprázdnený mandát
poslankyne miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca. – jednomyseľne prijaté
Pani Monika Sedláková zložila sľub poslanca a podpísala prevzatie osvedčenia o zvolení poslanca
miestneho zastupitelstva.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca o s v e d č u j e, že p. Monika Sedláková,

sa stala poslankyňou miestneho zastupiteľstva Košice – Barca, zložením sľubu poslanca
dňom 26.02.2014 – jednomyseľne prijaté.

3. Personálne zmeny v komisii pri MZ
Vzdaním sa funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva Ing. Falatovi zaniklo aj členstvo vo
finančnej komisii. Pán Maťaš ako predseda finančnej komisie poďakoval Ing. Ladislavovi
Falatovi za spoluprácu. Pán Maťaš navrhol Ing. Daniela Antala do finančnej komisie.
Poslancami bola do finančnej komisie navrhnutá aj Monika Sedláková. Po hlasovaní
poslancov sa členkou finančnej komisie stala Monika Sedláková.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca o d v o l á v a Ing. Ladislava Falata
z finančnej komisie – jednomyseľne prijaté
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca v o l í Moniku Sedlákovú za člena
finančnej komisie – jednomyseľne prijaté
4. Žiadosť o zverenie do správy pozemku od mesta Košice
Materiál bol predložený v písomnej podobe a súvisí s urýchleným riešením výstavby
telocviční pri základnej škole a vznikol z úrovne mesta.
Ing. Daniel Antal podporil výstavbu telocviční a poprosil aby sa k predloženému materiálu
vyjadrila aj pani kontrolórka.
Pán Marián Kačmár podporil výstavbu telocvične.
Pán starosta pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období sa v zastupiteľstve
schválilo z rozpočtu mestskej časti 180 000 Sk na časť projektovej dokumentácie
rekonštrukcie školy.
JUDr. Mária Želinská podporí výstavbu telocvične, ak nebudú žiadne nároky na rozpočet a po
zostavení uznesenia ho v prípade nedostatkov spripomienkuje.
Návrhová komisia – návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca žiada
a, starostu MČ Barca, podať žiadosť o zverenie do správy pozemku od mesta Košice
zapísanom na LV 2090, parcely registra „C“ č. 1151/1 o výmere 1211 m2, parcely č. 1152 o
výmere 1022 m2 , parcely 1151/5 o výmere 359 m2 v katastrálnom území Barca t.j. spolu
2592 m2, do správy MČ Košice - Barca a udelenie súhlasu od mesta Košice k dlhodobému
prenájmu pozemku za účelom výstavby telocviční a obslužnej infraštruktúry vrátane
parkoviska pre základnú školu – jednomyseľne prijaté
b, starostu o vykonanie potrebných úkonov pre zverenie pozemkov mesta do správy bez
nárokov na finančné krytie z rozpočtu MČ Košice – Barca – jednomyseľne prijaté

Rôzne
Pán starosta oznámil, že prebehla kontrola rekonštrukcie verejného osvetlenia, agentúrou
SIEA, ktorá bola bez nedostatkov, protokol je v poriadku a požiadali sme o preplatenie
investície so skrátením režimom t.j. 35 dní. Koncom marca by mali prísť financie na úhradu
faktúry s tým že MČ doloží 10% na celkovú úhradu a následne po ďalších kontrolách nám
5 % refundujú späť. Táto akcia sa monitoruje 5 rokov.
Dušan Pracko oznámil, že po vydaní Barčianskeho súčasníka, kde si občania prečítali
informáciu JUDr. Bogačevičovej, ktorá uvažovala o znovuotvorení Zinkovej ulice sú
obyvatelia žijúci na tejto ulici proti otvoreniu komunikácie.
Pán starosta uviedol, že Zinková ulica sa otvárať nebude. Občanom Niklovej, Titánovej
a Chrómovej ulice prisľúbil, že zabezpečíme stĺpy na výmenu svietidiel a do dvoch mesiacov
sa dorieši ozvučenie a predložil požiadavku na riešenie pozemku pod komunikáciou. Pán
starosta navrhol zmapovať pozemky, aby sa našli mestské pozemky na zámenu, navrhol
ohodnotiť pozemky pod komunikáciami a započítať do pohľadávky s mestom Košice, túto
alternatívu navrhol aj spoločnosti NOVEKON, súhlasili, mapujú pozemky, prokuristovi VSS
dal požiadavku na odstránenie stĺpov na VO.
Dušan Pracko upozornil, že oproti vstupu do Freshu sa otvoril priamo z prechodu vstup na
vozovku, navrhol poprosiť majiteľa Freshu, aby zafinancoval úpravu križovatky z dôvodu
bezpečnosti.
Starosta oznámil, že dal požiadavku na zástavkovú komisiu v súvislosti s posunom zastávky
na Hečkovej ulici, ktorej bolo vyhovené s podmienkou, že MČ zabezpečí spevnenie povrchu
zastávky, pokračovanie prechodu pre chodcov a dopravné značenie na chodníku pri škôlke.
Ďalšou požiadavkou bolo zriadenie zástavky na znamenie pri obchodnom centre Fresh. Táto
požiadavka bola zamietnutá z dôvodu veľkého pohybu chodcov. Starosta navrhol zástavku
riešiť kruhovým objazdom.
Ďalej bez podnetov , návrhov a pripomienok.
Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil 20. zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Zapísala: Brečková Lucia
V Košiciach – Barci, 28.02.2014
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