Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 12.12.2014. V úvode
zasadnutia predseda miestnej volebnej komisie Ing. František Sudzina predniesol informáciu
o výsledkoch volieb starostu a poslancov MČ Košice - Juh. Následne starosta JUDr. Jaroslav
Hlinka a trinásť poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Jozef Bernát, Ing. Erich Blanár,
Ing. Ladislav Breicha, Ing. Patrícia Čekanová, PhD., Ing. Mária Horňáková, JUDr. Jaroslav
Kaifer, MVDr. Štefan Karahuta, Mgr. Viliam Knap, PhD., Mgr. art. Milan Kyjovský, Ing.
Viera Sudzinová, Mgr. Renáta Šramková, Ing. Juraj Tobák a Ing. Stanislav Vibranský zložili
zákonom predpísaný sľub a ujali sa svojich funkcií.
Starosta vo svojom vystúpení zhodnotil výsledky dosiahnuté v uplynulom volebnom období
a vyzval všetkých poslancov, aby spoločne pristúpili k plneniu volebných programov. Medzi
priority volebného programu v tomto funkčnom období patrí:
- vybudovanie informačno-navádzacieho systému v mestskej časti,
- dobudovanie bezpečnostného kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov,
- zvýšenie kultúry predaja na trhoviskách vybudovaním nového trhoviska a osadením
nových trhových stolov,
- rekonštrukcia Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici a prekrytie ľadovej plochy
na T – Systems ŠZA, ktoré je podmienené získaním finančných zdrojov z projektov,
- vylepšovanie úrovne sociálnych služieb,
- pokračovanie v projekte elektronizácie služieb,
- budovanie princípu otvorenej samosprávy.
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bola zriadená miestna rada v počte 4 členov a zvolení
členovia miestnej rady, ktorými sa stali: Ing. Patrícia Čekanová, PhD., Ing. Erich Blanár,
JUDr. Jaroslav Kaifer a MVDr. Štefan Karahuta – zástupca starostu. Miestne zastupiteľstvo
zriadilo 4 stále komisie miestneho zastupiteľstva, a to komisiu finančnú, sociálnu, kultúry,
športu, mládeže a propagácie samosprávy a komisiu výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja ako aj osobitnú komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za predsedníčku osobitnej komisie bola
zvolená Ing. Patrícia Čekanová, PhD. za nezávislých poslancov, za členov komisie boli
zvolení poslanci: Ing. Ladislav Breicha za polit. stranu NOVA, Ing. Juraj Tobák za SDKÚ,
Ing. Mária Horňáková za KDH a MVDr. Štefan Karahuta za SMER –SD.
Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie vytvorenie dvoch poslaneckých klubov, a to
poslaneckého klubu SMER-SD, predsedom ktorého je JUDr. Jaroslav Kaifer a členovia Ing.
Stanislav Vibranský, Mgr. art. Milan Kyjovský, MVDr. Štefan Karahuta, Mgr. Viliam Knap,
PhD., Mgr. Renáta Šramková a Pravicového poslaneckého klubu s týmto zložením: predseda
Ing. Erich Blanár, členovia Ing. Mária Horňáková, Ing. Viera Sudzinová, Ing. Ladislav
Breicha a Ing. Juraj Tobák.

Na ustanovujúcom zasadnutí boli schválení aj zástupcovia sobášiaceho, ktorými budú
poslanci Mgr.art. Milan Kyjovský, Mgr. Viliam Knap, PhD., Ing. Patrícia Čekanová, PhD.,
Ing. Ladislav Breicha a MVDr. Štefan Karahuta.
V závere starosta mestskej časti zaželal zvoleným poslancom pevné zdravie, mnoho tvorivých
nápadov, dostatok síl, obetavosti a pracovného elánu v ich náročnej práci v prospech občanov
Juhu i celého mesta.
Odd. OPaM

