MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA
ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca
konaného dňa 14. 3. 2012
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 Miloslav Maťaš
sa ospravedlnil. Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: p. František Krištof a p. Imrich
Buľko. JUDr. Agnesa Bogačevičová sa zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva ospravedlnila.
Za zapisovateľku bola menovaná Mgr. Mária Bérešová. Za skrutátora bola navrhnutá
a schválená p. Jarmila Kunová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení MUDr.
Beáta Buľková a Doc. Ing. Bilý Jozef, CSc. Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Barca sa zhodli na zvolení stálej návrhovej komisie, a tak boli jednomyseľným
hlasovaním zvolení do tejto komisie p. Dušan Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
V rámci schvaľovania programu, Ing. Falat navrhol presun bodu č. 13 (Správa hlavného
kontrolóra a plán činnosti na 2. Polrok) pred bod č. 7 (Programový rozpočet na rok 2012 –
2014) nakoľko správa hlavného kontrolóra nadväzuje na programový rozpočet. Taktieţ
navrhol, aby v bode č. 5 – Ţiadosti o poskytnutie dotácie – bola kaţdá ţiadosť prebratá
samostatne, tzn. rozčlenenie bodu č. 5 na 5a), 5b), 5c).
Uvedené návrhy boli jednomyseľne prijaté.

2. Dopyty a návrhy občanov
V rámci bodu dopytov a návrhov občanov vypočul p. starosta F. Krištof prítomného Ing.
Juhása a p. Antalovú.
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Ing. Juhás vystúpil s problematikou Aeroklubu Košice, ktorý, podľa vyjadrení Ing. Juhása,
nalieha na majiteľov istých pozemkov, aby ich prenajali spomínanému Aeroklubu. V tejto
veci bola spísaná aj petícia jednotlivých občanov proti prenájmu týchto pozemkov a súčasne
vyjadrenie nesúhlasu s rozširovaním pristávacej dráhy Aeroklubu Košice.
S daným vyjadrením súhlasila aj p. Antalová, nakoľko v záujme viacerých občanov najmä
vyššieho veku, nadmerná hlučnosť neprosieva zdraviu a pokojnému bývaniu v mestskej časti.
Starosta na základe uvedeného ubezpečil prítomných, ţe daná petícia bola vzatá na vedomie
uţ v lete 2011 a verejné rokovanie Aeroklubu s prizvanými majiteľmi daných pozemkov sa
uskutoční 17.3.2012 v Košiciach – Barci. Starosta dodal, ţe danú problematiku riešil uţ aj
s novým riaditeľom Letiska Košice, p. Ing. Štefanom Fedákom, ktorý taktieţ potvrdil, ţe
súhlas na ďalšiu výstavbu Letisko Košice nevydá, a letecká škola by sa tak mala presťahovať
do neďalekých Bidoviec. Aeroklub najskôr skúša rokovať s vlastníkmi pozemkov, ak nebudú
úspešní, stavba sa neuskutoční, dokončil starosta František Krištof.
Poslanec, Ing. Antal navrhol prijatie uznesenia proti rozšíreniu Aeroklubu Košice, avšak
starosta navrhol neriešiť to formou uznesenia, nakoľko daný vzťah je súkromnoprávny
a funguje na zmluvnom základe.
3. Kontrola uznesení
V rámci kontroly uznesení neboli prednesené ţiadne pripomienky ani návrhy.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e

n a ve d om ie

informáciu o kontrole uznesení zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Barca konaného dňa 14.12.2011.“ – jednomyseľne prijaté

4. Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti
Poslanec Imrich Buľko, predseda stavebnej komisie, uviedol, ţe komisia sa stretla
od posledného zasadnutia MZ dvakrát a boli riešené rôzne ţiadosti občanov, kolaudácie
a pod. K závaţnejším ţiadostiam patrila poţiadavka firmy Ekoservis Košice na zriadenie
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prevádzky likvidácie odpadov zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a ţiadosť na ČOV
Kokšov – Bakša, likvidácia fluidným spaľovaním. Stavebná komisia túto ţiadosť zamietla,
oznámil I. Buľko. Okrem stavebnej komisie, zasadala aj bytová komisia, ktorá pridelila dva
byty. Dvojizbový byt, ktorý bol odovzdaný p. Mariánom Vargom, bol pridelený na základe
podanej ţiadosti a poradovníka p. Scarlete Mervovej. Jednoizbový byt tak bude pridelený p.
P. Nagymu. Vybraní uchádzači majú za povinnosť preukázať príjem, v prípade tejto
nepreukázateľnosti budú byty pridelené náhradníkom.
Predsedníčka sociálnej komisie, Iveta Lendacká, oboznámila prítomných, ţe sociálna komisia
navštívila rodiny s nízkym príjmom, ktorým sa odovzdali peňaţné poukáţky, taktieţ sa vítali
novorodenci, ďalej sa prejednávali štyri ţiadosti o poskytnutie jednorázovej sociálnej
výpomoci, v rámci ktorej sa vydalo 220,- €. Taktieţ sa riešil núdzový stav p. Barsovej, ktorej
zhorel príbytok, a tak sa uskutočnila zbierka v kostole.
Poslanec p. Pracko, informoval prítomných o zasadnutí finančnej komisie, nakoľko predseda
komisie M. Maťaš bol ospravedlnený. Uviedol, ţe finančná komisia na zasadnutí rokovala
o programovom rozpočte na rok 2012 – 2014 a zároveň, za finančnú komisiu vyslovil
pochvalu za prepracovanosť a spracovanie programového rozpočtu.
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Ing. Antal oznámil, ţe komisia bude prvý
krát v tomto roku zasadať aţ po odovzdaní oznámení súčasných poslancov, t.j. po 31. 3. 2012.
Návrh na uznesenie:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e

n a

ve d om ie

informáciu o rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca.“ –
jednomyseľne prijaté
5. Ţiadosti o poskytnutie dotácie
O poskytnutie dotácie ţiadali tri subjekty, a to:
1. Verejná kniţnica Jána Bocatia - pobočka Mestská časť Košice – Barca,
2. Futbalový Klub Košice – Barca a
3. Gréckokatolícka cirkev.
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5a) Dotácia pre Futbalový Klub Košice - Barca
Futbalový klub poţadoval dotáciu vo výške 10 000,- € na rok 2012.
Ing. Falat v prvom rade navrhol, aby kontrolórka, JUDr. Bogačevičova uskutočnila preverenie
registrácie futbalového klubu.
K danému návrhu vyjadrili svoj súhlas aj ostatní poslanci.
Starosta k tejto poţiadavke dodal, ţe plánovaný rozpočet je predovšetkým pre rekonštrukciu
budovy FK, nakoľko tie patria mestskej časti a niektoré časti sú v dezolátnom stave.
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e žiadosť
o poskytnutie dotácie pre Futbalový klub a ukladá hlavnej kontrolórke preveriť skutočnosti
ohľadom registrácie FK Košice – Barca a zmluvných vzťahov s MČ Košice – Barca
a využitím účelu dotácií v uplynulom období. Preveriť všetky formy dotácií, platby médií
medzi MČ Košice – Barca a FK Košice – Barca. Termín: Do 31.5.2012. – jednomyseľne
prijaté
5b) Dotácia pre Verejnú kniţnicu Jána Bocatia, pobočka Mestská časť Košice - Barca
Kniţnica poţadovala dotáciu vo výške 300,- € na nákup kniţničného fondu a 150,- € na letný
tábor.
Poslanci sa k tejto ţiadosti vyjadrili kladne, nakoľko sú spokojní s vedením kniţnice
a kniţničnými sluţbami a všetci súhlasil s poskytnutím dotácie. Poslanec p. Pracko zároveň
odporúča zabezpečenie najmä väčšieho mnoţstva tej literatúry, ktoré potrebujú školopovinné
deti na povinné čítanie. Zároveň, súhlasí s poskytnutím dotácie aj na letný tábor, nakoľko je
podľa vyjadrení p. Praca, daný tábor vedený na veľmi dobrej úrovni.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e žiadosť
o poskytnutie dotácie pre verejnú knižnicu Jána Bocatia pobočka Košice – Barca
a schvaľuje výšku dotácie v sume 450,- €. – jednomyseľne prijaté
5c) Dotácia pre Gréckokatolícku cirkev
Gréckokatolícka cirkev, Košice – Nad Jazerom – poţaduje finančnú podporu stavby
gréckokatolíckeho chrámu a pastoračného centra v Košiciach – Nad Jazerom. V domove
dôchodcov VIA LUX v Barci majú filiálku a slúţia sa tu aj bohosluţby.
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Prítomní poslanci po jednej stránke súhlasili s poskytnutím dotácie, avšak na súčasné finančné
moţnosti Mestskej časti Košice – Barca navrhli presunúť danú ţiadosť na neskorší termín.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e žiadosť
o poskytnutie finančnej podpory pre Gréckokatolícku cirkev a presúva rozhodnutie o výške
dotácie do 2 polroka 2012.“ – jednomyseľne prijaté
6. Návrh investičnej činnosti
Starosta, František Krištof daný bod otvoril s oboznámením prítomných, ţe návrh investičnej
výstavby je predloţený v tabuľkovej forme, v ktorej je vyšpecifikovaných 24 aktivít, ktoré sú
zahrnuté do programového rozpočtu na rok 2012.
Poslanec p. Pracko navrhol preveriť problémový úsek – odtok Matičná – Abovská, nakoľko
tento odtok bol najskôr zabetónovaný a po daţdivých dňoch v danej časti voda neodteká.
Poslanec Ing. Antal sa zaujímal o termín realizácie Zemianskej ulice a jej asfaltovanie.
Starosta odpovedal s tým, ţe danú lokalitu navštívil primátor a námestníčka a prisľúbili
a k realizácii úprav dôjde.
Prítomní poslanci ďalej diskutovali o uskutočňovaných prekopávkach, nakoľko občania sú
nedisciplinovaní a nevykonávajú prekopávku v čase starej vozovky, ale aţ po nových
asfaltových úpravách. Ako uviedol starosta, snaţili sa občanov informovať o plánovaných
úpravách ciest, aby potrebné prekopávky uskutočnili do istého termínu realizácie cestných
úprav, ale nestretáva sa s pochopením občanov.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e návrh
investičnej výstavby a opráv pre rok 2012.“ – jednomyseľne prijaté
7. Správa hlavného kontrolóra a plán činnosti na 2. Polrok
Nakoľko JUDr. Bogačevičová, kontrolórka Mestskej časti Košice – Barca sa z rokovania
ospravedlnila, materiál bol predloţený v písomnej podobe, v ktorom podala správu
o vykonanej kontrole motorovej techniky, kontrole príjmov a výdavkov za byty, kontrole
plnenia prijatých uznesení za funkčné obdobie rokov 2006 – 2010 a kontrole vedenia
pokladne.
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Poslanec M. Kačmár navrhol v rámci daného bodu vyriešiť komunikáciu Radlinského a táto
poţiadavku zakomponovať aj uznesenia.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e správu
hlavného kontrolóra za 2. Polrok 2011 a schvaľuje plán činnosti na 1. polrok 2012.
Ukladá hlavnej kontrolórke doriešiť vlastnícke vzťahy komunikácie Radlinského vo
vzťahu ku Katastrálnemu úradu. Termín: 31.5.2012“ – jednomyseľne prijaté

8. Programový rozpočet na rok 2012 – 2014
Prítomní poslanci vyjadrili spokojnosť s predloţeným programovým rozpočtom na rok 2012 –
2014.
Poslanec, Ing. Falat zároveň navrhol vypracovať zásady vzťahu Mestskej časti Košice – Barca
k novým uliciam a dať to na vypracovanie stavebnej komisie.
Starosta, F. Krištof uviedol, ţe HSA sa nebude v tomto čase schvaľovať, rovnako ani ÚP
Zóny, nakoľko sa vyskytli isté problémy. KÚŢP zároveň trvá na spracovaní programu EIA.

„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e programový rozpočet
na rok 2012 so zapracovaním predchádzajúcich uznesení.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca Berie na vedomie návrh viacročného
rozpočtu na roky 2013-2014 a ukladá stavebnej komisii vypracovať rámcové zásady
s určením participácie MČ Košice – Barca na rozvoj IBV Košice – Barca.
Termín:30.9.2012 – jednomyseľne prijaté

9. Predaj pozemku pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
Ako uviedol starosta, predaj pozemku pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. súvisí
s realizáciou VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov Východoslovenskou distribučnou, a.s.,
ktorá prevzala investorstvo od mestskej časti, v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym
dvorom v roku 2011 (kolaudácia 03/2012) poţiadala Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31, Košice, o odkúpenie pozemku pod stavbou trafostanice o rozlohe 5m2. Kúpna
cena odčleneného pozemku bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zmluvy
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o uzavretí budúcich zmlúv č. 0652/5300/2011 zo dňa 13.04.2011 vo výške 1,- €, v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, dokončil starosta F. Krištof.
Poslanci nemali viac námietok k danej informácii, Ing. Falat len navrhol, aby sa predaný
pozemok presne vyšpecifikoval.

„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca s c h v a ľ u j e predaj pozemku parc.
č. KN-C1398/100 KÚ Barca, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, o výmere 5 m2
v zmysle GP 154/2011 úradne overeným Správou katastra pod číslom 1248/11, pre
Východoslovenskú distribučnú, a.s. za kúpnu cenu 1€. Účel: Pre stavbu trafostanice.“ –
jednomyseľne prijaté

10. Personálne zmeny v krízovom štábe
Starosta uţ v predloţenom materiály navrhol na schválenie za zástupcu predsedu krízového
štábu p. Dušana Pracka a za člena krízového štábu Mgr. Máriu Bérešová.
Poslanci nepredniesli ţiadne pripomienky a uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca o d v o l á v a z funkcie zástupcu
predsedu krízového štábu Ing. Františka Vanča a z funkcie člena krízového štábu Mgr.
Melániu Bernáthovú a s c h v a ľ u j e
a) za zástupcu predsedu krízového štábu : p. Dušana Pracka,
b) za člena krízového štábu : Mgr. Máriu Bérešovú.“ – jednomyseľne prijaté
11. Zvolenie rady pri miestnom zastupiteľstve
Rada pri miestnom zastupiteľstve sa volila tajným hlasovaním. Vopred sa členstva vzdal Ing.
Falat, p. Kunová, Doc. Ing. Bilý, CSc., Lendacká. Zástupca starostu, Imrich Buľko sa stáva
členom rady automaticky. Z prítomných poslancov boli tajným hlasovaním zvolení traja, a to
Mudr. Buľková Beáta, Pracko Dušan, Ing. Antal Daniel.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca

v o l í radu pri miestnom

zastupiteľstve, a zároveň v o l í týchto členov rady:
Imrich BUĽKO
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MUDr. Beáta BUĽKOVÁ
Ing. Daniel ANTAL
Dušan PRACKO“
– jednomyseľne prijaté

12. Ponuka hlasovacieho systému H.E.R.
V nadväznosti na poţiadavku poslancov v rámci dopytov na poslednom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva vo veci hlasovacieho systému podobne ako je to v meste Košice,
bol urobený prieskum s projektovým manaţérom A.S. Partner, s.r.o. Ing. Kotuľákom,
oboznámil prítomných starosta. Týmto vyzval poslancov, aby sa k predloţenej ponuke
vyjadrili.
Všetci prítomní poslanci vyjadrili súhlas s daným zariadením, avšak nie v momentálnej
situácií, nakoľko investícia je dosť vysoká, a týmto navrhujú danú ponuku presunúť na
neskoršie obdobie.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e ponuku
hlasovacieho systému H.E.R.“ – jednomyseľne prijaté

13. Informácia o stanovisku MČ JUH k zmene hraníc
Starosta informoval, ţe v nadväznosti na opakované poţiadavky a uznesenia miestneho
zastupiteľstva predloţil kópiu listu od Mestskej časti Košice – Juh a uznesenie z 10.
zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Juh, kde danú informáciu vzala rada na vedomie
a odporučila starostovi MČ Košice – Juh prerokovať s MČ Košice – Barca zmenu hraníc
týkajúcu sa len rodinných domov. Starosta dodal, ţe o zmene hraníc môţe rozhodnúť aj mesto
Košice.
Prítomní poslanci súhlasili trvať na pôvodnej poţiadavke.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca

b e r i e

n a ve d om ie

informáciu o stanovisku MČ JUH k zmene hraníc. Poveruje starostu MČ Košice-Barca
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rokovaním s mestom

Košice podľa urbanistických obvodov ohľadom úpravy severnej

hranice MČ Košice –Barca.“ – jednomyseľne prijaté

14. Informácia starostu o činnosti od posledného MZ
Starosta predloţil materiál v písomnej podobe ktorý uvádzal aktivity a stretnutia starostu
od posledného zasadnutia MZ. Zároveň doplnil materiál o stretnutie s riaditeľom p.
Bálintom pri spolupráci vo veci komunikácií Medená a Zemianska a stretnutie s novým
riaditeľom Letiska Košice s Ing. Fedákom.
„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

15. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN o chove psov a doplnok k VZN
Poslanci miestneho zastupiteľstva nepredniesli pripomienky k danému bodu a navrhované
uznesenie jednomyseľne schválili.
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca

v y h o v u j e protestu

prokurátora o chove psov a s c h v a ľ u j e doplnok k VZN.“ – jednomyseľne prijaté

16. Ponuka školenia pre poslancov
Starosta, F. Krištof, predloţil poslancom ponuku od spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice,
ktorá usporadúva školenia poslancov.
Poslanci so školením súhlasia len za predpokladu, ţe sa dané školenie spojí so školením
poslancov iných mestských častí, nakoľko suma za konzultáciu je vysoká.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o ponuke školenia pre poslancov. – jednomyseľne prijaté
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17. Ponuka na vytvorenie webstránky
Starosta informoval prítomných poslancov, ţe web-stránka bola vytvorená na základe
dohody o vykonaní práce a momentálne je stránka obhospodarovaná Mgr. Máriou
Bérešovou. Z hľadiska ďalšieho dopracovania a údrţby úrovne nových verzií je potrebné
riešiť problematiku systémovo, k napr. dohodou o pracovnej činnosti. Na tomto základe
predloţil starosta ponuku firmy Impressa s.r.o. na vytvorenie internetovej stránky. Ako
uviedol, uvedenú ponuku povaţuje za vysokú a nakoľko Barca má vytvorenú internetovú
stránku tak navrhuje, aby ju naďalej obhospodarovala Mgr. Bérešová a do správy sa vzal
Ing. Palla, ktorý danú stránku naposledy upravoval na základe dohody o vykonaní práce.
Prítomným poslancom sa taktieţ zdala suma za celkovú rekonštrukciu web – stránky
vysoká a súhlasia s návrhom p. starostu.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o ponuke na vytvorenie web - stránky. – jednomyseľne prijaté

18. Interpelácie poslancov a dopyty
V rámci interpelácii poslancov uviedli dopyty viacerí prítomní. Poslanec Pracko
navrhoval určiť konkrétne termíny poslaneckých dní a zároveň pripomínal riešenie
telocvične ZŠ. Starosta na telocvičňu ZŠ uviedol, ţe realizácia prebiehala Ing. Antal
v rámci tohto dopytu navrhoval vymedzenie poslaneckej miestnosti. Okrem iného
oboznámil prítomných, ţe na ulici Osloboditeľov v smere do Šebastoviec parkujú
automobily na chodníkoch, a týmto musia občania pri prechode vstupovať na vozovku, čo
ohrozuje ich bezpečnosť. Ďalej uviedol, ţe na týchto miestach dokonca parkuje policajné
vozidlo, ktoré meria rýchlosť.
Poslanec Doc. Ing. Bilý vyslovil poţiadavku na osadenie rozhlasu na ul. Turnianska, príp.
Pri Salaši. Poslankyňa, Jarmila Kunová opätovne upozornila na nefunkčné auto, ktoré sa
stále nachádza na ulici Poničanovej. Zástupca, I. Buľko, upozornil na chýbajúce poklopy
na uliciach, na čo starosta reagoval s informáciou, ţe je potrebné uskutočniť výberové
konanie. Poslankyňa, Iveta Lendacká, mala návrh, na skorší čas začiatkov miestneho
zastupiteľstva.
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19. Rôzne
Poslanci nepredniesli v rámci rôzneho ţiadne návrhy, pripomienky ani dopyty.
20. Záver
Na záver poďakoval starosta František Krištof všetkým prítomným poslancom za účasť na
8. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca.

Zapísala:

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

Overovatelia:

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

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

MUDr. Beáta Buľková

Doc. Ing. Bilý Jozef, CSc.

Starosta:

--------------------------------František Krištof
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