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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
na základe uznesenia č. 86/A schváleného na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh dňa 27.2.2001
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v I.
polroku 2015.

Informácia
o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v I. polroku
2015.
___________________________________________________________________________
Informácia sa predkladá na základe uznesenia č. 86/A schváleného na 14. zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh dňa 27.2.2001, ktorým bolo uložené miestnemu
úradu pravidelne polročne oboznamovať poslancov s vybavovaním žiadostí o sprístupnenie
informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z..
Na Miestny úrad MČ Košice – Juh v I. polroku 2015 obrátili so žiadosťou poskytnutie
informácie, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov, 14 žiadatelia. Išlo o nasledovné informácie :
1. Jarmila Novakova zo Senca požiadala o informácie týkajúce sa platov a odmien
starostu, poslancov MZ, kontrolóra MČ, aktuálneho zoznamu kmeňových
zamestnancov MÚ aj dohodárov ich dátum nástupu a platnosť pracovného pomeru
a dátum zániku, platové pomery zamestnancov MÚ a ich náplň práce, zoznam
zamestnancov, ktorí majú pridelený služobný telefón s menom zamestnanca, telefónne
číslo, zaradenie zamestnanca na úrade, zoznam zamestnancov, ktorí majú pridelené
služobné motorové vozidlo, s typom vozidla, model vozidla a jeho evidenčné číslo,
zoznam darov, ktoré boli odovzdané MČ za rok 2014, počet upozornení a protestov od
prokuratúry za rok 2014.
Požadované informácie boli žiadateľke sprístupnené v plnom rozsahu.
2. Samuel Kováčik z Aliancie Fair–play z Bratislavy požiadal o sprístupnenie mien
a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb ktorým boli z prostriedkov MČ
Košice – Juh poskytnuté dotácie, dary, pôžičky, pomoc podnikateľom, odpustenie
poplatkov, daní, poskytnuté prostriedky z rezervy MČ, resp. iné formy podpory za
obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014. Zároveň požiadal o informáciu pre každý zo
subjektov výšku schválenej podpory v Eurách a formu podpory.
Žiadateľovi boli informácie poskytnuté v plnom rozsahu.
3. Daniel Kerekeš zo Spišskej Novej Vsi požiadal o sprístupnenie informácií o určení
volebných okrskov v MČ Košice – Juh pre konanie volieb do NR SR v rokoch 2012,
2010, 2006, 2002, 1998. Zároveň požiadal o priradenie ulíc ku konkrétnemu volebnému
okrsku, sprístupnenie máp volebných okrskov, príp. opis zmien volebných okrskov.
Žiadateľovi boli požadované informácie sprístupnené s obmedzením.
4. Lukaš Oravec, Nitex s. r. o., Bauerova 19 z Košíc požiadal o sprístupnenie zmlúv
o dodávkach elektrickej energie a plynu s faktúrami k nim prislúchajúcich.
Žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie informácií k žiadosti. Na výzvu menovaný
nereagoval, preto bola žiadosť odložená.
5. Filip Petrek z Bratislavy – požiadal o sprístupnenie informácie o počte oznámených
a zakázaných zhromaždení v MČ Košice – Juh v r. 2013 a 2014.

Žiadateľovi bola zaslaná odpoveď v ktorej sa uvádza, že MČ Košice – Juh
neevidovala žiadne oznámenie o zhromaždení podľa zák. č. 84/1990 Zb.
o zhromažďovacom práve.
6. Samuel Kováčik z Aliancie Fair–play z Bratislavy požiadal o sprístupnenie mien
a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb, ktoré nie sú orgánmi verejnej
správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami, ktoré v období od 1.7.2014 do
31.12.2014 poskytli MČ dary a iné bezodplatné plnenia.
Požadované informácie boli žiadateľovi sprístupnené v plnom rozsahu.
7. Bc. Daniela Nôtová z Hriňovej požiadala o poskytnutie informácie o spôsobe
menovania na post riaditeľa Miestneho podniku služieb, s. r. o. a o informáciu, či má
MČ Košice – Juh prijatú vlastnú normu, na základe ktorej je upravený systém
menovania riaditeľov do mestských firiem.
Požadované informácie boli žiadateľke sprístupnené v plnom rozsahu.
8. Performer Partner s. r. o., Blatné požiadal o sprístupnenie informácií týkajúcich sa
prevádzkovateľov, ktorí na mieste prístupnom verejnosti cez akékoľvek technické
zariadenie reprodukujú autorsky chránené diela a usporiadateľov verejných kultúrnych
podujatí, ktorí organizovali kultúrne podujatie na území MČ Košice – Juh v termíne od
1.1.2014 do 1.4.2015.
Žiadateľovi boli požadované informácie sprístupnené v plnom rozsahu. Zároveň
bol žiadateľ upozornený na skutočnosť, že prijatím novely č. 354/2012 zák. č.
401/1990 Zb. o meste Košice s účinnosťou od 1.1.2013 na umiestnenie právnickej
osoby alebo jej časti, na zmeny jej činnosti nie je potrebný súhlas starostu MČ.
Z toho dôvodu zoznam prevádzok nemusí zodpovedať skutočnosti.
9. RNDr. Michal Klobučník, PhD. z Bratislavy požiadal o zoznam zamestnancov
pracujúcich na miestnom úrade s uvedením mena, priezviska a titulu zamestnanca,
emailového kontaktu, funkcie a zaradenie do oddelenia.
Požadované informácie boli žiadateľovi sprístupnené v plnom rozsahu.
10. Miloš Mičega z Trenčína požiadal o sprístupnenie počtu ohlásení na odstránenie
nepovolenej reklamnej stavby neznámeho vlastníka, počet ohlásení na odstránenie
nepovolenej reklamnej stavby známeho vlastníka, počet vydaných súhlasov s ohlásením
odstránenia, počet reklamných stavieb postavených bez ohlásenia alebo povolenia
stavebného úradu od 2.1.2015, počet konaní o odstránení nepovolenej reklamnej stavby
od 2.1.2015.
Keďže MČ Košice – Juh nie je v predmetnej veci vecnej príslušná, žiadateľ bol
informovaný, že žiadosť o sprístupnenie informácií môže zaslať na Mesto Košice.
11. František Herman z Aliancie Fair–play z Bratislavy požiadal o sprístupnenie
informácií v rozsahu meno a priezvisko osôb, ktoré zastávali v období od 1.7.2014 do
31.12.2014 funkciu starostu MČ, zástupcu starostu MČ, kontrolóra MČ, prednostu MÚ,
vedúceho referátu MÚ a poslancov miestneho zastupiteľstva.
Požadované informácie boli žiadateľovi sprístupnené v plnom rozsahu.

12. Mgr. Darina Ondrušová z Bratislavy požiadala o sprístupnenie informácie o počte
obyvateľov v MČ Košice – Juh s trvalým pobytom uvedeným iba obec pobytu k 31.3.
rokov 2010-2015, o počte osôb v MČ, ktorým bol TP zrušený podľa § 7, odseku 1 písm.
d) až g), zák. č. 253/1998 Z. z. za kalendárne roky 2010-2014, či MČ poskytuje nejaký
druh pomoci ľuďom bez domova, ktorí sa chcú vrátiť do miesta svojho TP.
Požadované informácie boli žiadateľovi sprístupnené v plnom rozsahu.
K sprístupneniu informácii o počte nájomných bytov, ktorými disponuje MČ Košice –
Juh, o počte žiadostí o pridelenie nájomného bývania, o tom, či má MČ Košice - Juh
oficiálny dokument, ktorý rieši problematiku bývania, či má MČ schválené VZN
o prideľovaní bytov, či patrí medzi kritéria oprávnenosti žiadateľa o pridelenie bytu aj
príslušnosť k určitej cieľovej skupine oznámila MČ žiadateľke, že problematika
uvedených otázok spadá do kompetencie mesta Košice.
13. Bc. Daniela Nôtová z Hriňovej požiadala o informáciu či má MČ Košice – Juh
spracované kritéria, ktoré musí splniť kandidát na post konateľa obchodnej spoločnosti,
príp. kritéria na priebeh procesu výberu kandidáta na post konateľa mestskej firmy
Miestny podnik služieb, s. r. o. Košice.
Požadované informácie boli žiadateľovi sprístupnené v plnom rozsahu.
14. Zdenka Bartošová z Modry požiadala o informáciu akým spôsobom sa vytvárajú
riadiace orgány (konateľ/riaditeľ/člen predstavenstva) v MČ Košice – Juh, akým
spôsobom bol do funkcie konateľa mestskej firmy menovaný súčasný konateľ,
informáciu o tom, či išlo formalizované výberové konanie, priamu nomináciu, aký je
výskyt poslancov mestského zastupiteľstva v riadiacich pozíciách mestských firiem
s uvedením mena, priezviska a vzniku funkcie.
Požadované informácie boli žiadateľovi sprístupnené v plnom rozsahu.

V Košiciach, dňa 10.8.2015
Spracovala : Bc. Marcela Zeleňáková

