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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad  jazerom 

 
Z á p i s n i c a 

z 10.mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad jazerom 
dňa  10. februára 2016 

 
Prítomní: Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka mestskej časti 
                  JUDr. Marta Bulecová, prednostka miestneho úradu 
                   
Poslanci: R. Lenártová, M. Capcara,  M. Slivka, A. Gajdošová, M. Jokeľová, L. Kleinová,  
                 M. Papcun, M. Siksa, J. Skonc, E. Cimbala, B. Berberich 
  
 
Program:  
   l. Otvorenie zasadnutia 
  2. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
  3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
  4. Schválenie návrhu na delegovanie poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 
  5. Schválenie návrhu na zmenu a doplnky ÚPN HSA Košice, Textilná 
  6. Záver 
 
 
1/ Zasadnutie miestneho zastupiteľstva otvorila a viedla starostka L. Kovačevičová. Privítala   
    poslancov a  zamestnancov úradu.    Konštatovala, že na zasadnutí  je prítomných 11 poslancov,   
    takže zasadnutie je  uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslanci: R. Schwarcz,  a  P. Badanič.            

 
2/ Program rokovania uvedený v pozvánke bol schválený.  
    (Hlasovanie č. 1: z prít. 11 za 11) 
 
3/ Starostka určila za zapisovateľku Ing. Annu Zaťkovú, za overovateľov zápisnice poslancov: 
    J. Skonca  a L.Kleinovú. 
     Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: na návrh M. Papcuna – Erik Cimbala  
     za klub SMER-SD a za nezávislých poslancov na návrh  A. Gajdošovej -   M. Slivka. 
    (Hlasovanie č.2: z prít. 11 za 11) 
 
 
4/ Návrh na delegovanie poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 
 
Návrh bol predložený písomne. 
 
Na základe požiadavky mesta Košice na nové 4 ročné funkčné obdobie boli delegovaní z nášho 
miestneho zastupiteľstva nasledovní poslanci: 
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Zariadenie Zástupcu zriaďovateľa 

ZŠ Bukovecká 17,  Košice Ing. Michal Capcara 
Ing. Milan Papcun 
Mgr. Andrea Gajdošová  

ZŠ Družicová 4, Košice Ing. Marián Siksa 
Ing. Jozef Skonc 

MŠ Azovská 1, Košice                          Mgr. Andrea Gajdošová  

MŠ Dneperská 8, Košice                          Ing. Erik Cimbala 

MŠ Družicová 5, Košice Mária Jokeľová 
Ing. Jozef Skonc 

MŠ Galaktická 9, Košice Ing. Marián Siksa 
Mária Jokeľová 
 

MŠ Jenisejská 24, Košice Ing. Michal Capcara 
Ing. Milan Papcun 
Mgr. Lucia Kleinová  
Mgr. Róbert Schwarcz 

 
 
       Starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. Miestne zastupiteľstvo 
hlasovaním schválilo Návrh na delegovanie poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice – Nad jazerom do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Košice na nové funkčné obdobie 4 rokov  - uznesenie č. 85 
   (Hlasovanie č 3: z prít. 11 za 11) 
 
  5/    Návrh na zmenu a doplnky ÚPN HSA Košice, Textilná   
 

    Spoločnosť Labaš  s. r. o. so sídlom na Textilnej ul.1 požiadala o zmenu územného 
plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice z územnej rezervy plôch na plochy pre 
zariadenie výroby, skladov a stavebnej výroby na plochy pre zariadenia výroby, skladov 
a stavebnej výroby.  

S ohľadom na vzdialenosť navrhovaných plôch od obytných území sa nepredpokladá ich 
negatívne pôsobenie na bývanie a na riešenom území sa nenachádza chránená vodohospodárska 
oblasť.  

V rámci návrhu verejného technického a dopravného vybavenia sa navrhuje lepšie 
dopravné sprístupnenie výrobných plôch z existujúcich účelových komunikácií na Textilnej ulici 
a pričlenenie územia k areálu spoločnosti Labaš s. r o. 
V prílohe č. 1 je zmena plochy pre zariadenia výroby, skladov a stavebnej výroby označená 
oranžovou farbou. 

Návrh na uznesenie s dôvodovou správou bol  predložený písomne. 
Starostka následne vyzvala návrhovú komisiu k predneseniu návrhu uznesenia. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa § 4 ods. 3 písm. d ) zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo  návrh na zmenu a 
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doplnky ÚPN HSA Košice, Textilná. 
– uznesenie č.86 .  
(Hlasovanie č. 4: z prít. 11 za 10) p. Siksa sa zdržal hlasovania 

 
                                               
7/   Z á v e r  

    Po vyčerpaní programu starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie 
miestneho zastupiteľstva za ukončené. Ďakujem Vám všetkým za účasť a vyhlasujem dnešné 
zasadnutie za ukončené. 
Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa bude konať podľa orientačného časového plánu 
31.3.2016. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
        
JUDr. Marta Bulecová                                           Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 
           prednostka miestneho úradu                                        starostka mestskej časti 
 
 
 
 
 
 
overovatelia: Jozef Skonc 
                      Lucia Kleinová 
 
 
 
 
zapisovateľka: Ing. Anna Zaťková 


