Náplň činnosti
Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho
rozvoja pri MZ MČ Košice-Juh
na volebné obdobie 2018-2022
Činnosť komisie vyplýva zo zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V zmysle uvedeného zákona plní funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú.
Komisia v rámci svojej činnosti:
1. podieľa sa na vypracovaní návrhov zmien a doplnkov Územného plánu hospodárskosídelnej aglomerácie (ďalej len ÚPN HSA) mesta Košice v katastrálnom území Južné
mesto a Skladná, prerokúva pripomienky a podnety k návrhom zmien ÚPN HSA,
2. pripomienkuje návrhy rozvojových zámerov realizovaných na území mestskej časti,
3. vyjadruje sa k významnej investičnej činnosti na území mestskej časti (stavby
realizované právnickými a fyzickými osobami),
4. vyjadruje sa k zámerom a investičným projektom realizovaných z rozpočtu MČ,
5. spolupracuje pri príprave podkladov a zúčastňuje sa procesov verejného obstarávania,
6. zúčastňuje sa za účasti zodpovedného zamestnanca MČ kontrol priebehu prác
investičnej výstavby, najmä na stavbách verejnoprospešného charakteru, ktoré realizuje
MČ,
7. zúčastňuje sa kontrol stavu a údržby objektov a zariadení umiestnených na území MČ
a predkladá návrh opatrení,
8. podieľa sa na tvorbe, podáva pripomienky a námety k návrhu všeobecne záväzných
nariadení mestskej časti, prípadne k ich novelizáciám,
9. zúčastňuje sa na miestnych obhliadkach, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh,
podnetov z radov občanov a iných právnických subjektov a pod.,
10. prerokúva návrhy a analýzy súvisiace so zavedením a úpravami liniek MHD a zastávok
MHD,
11. navrhuje zmeny dopravného značenia a zmeny v oblasti bezpečnosti cestnej premávky
na miestnych komunikáciách a parkoviskách, ktoré následne iniciuje na príslušnom
cestnom správnom orgáne,
12. dozerá na zabezpečovanie údržby a opráv miestnych komunikácií a ich rozvoj, sleduje
nedostatky v zjazdnosti alebo opotrebovanie miestnych komunikácií, dáva návrhy na
odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácií do pôvodného stavu,
13. dozerá na čistotu a zimnú údržbu komunikácií a nedostatky hlási príslušnému správcovi
komunikácií,
14. dozerá na čistotu verejných priestranstiev a verejného poriadku, na stav verejnej zelene
a navrhuje opatrenia na skvalitnenie životného prostredia,
15. spolupracuje pri aktivitách, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne vplyvy na
životné prostredie a pohodu bývania,
16. zapája sa do osvetovej činnosti občanov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
zvyšovania povedomia občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom, likvidácii

nepovolených skládok, zamedzenie vandalizmu na verejnoprospešných objektoch
(športové a detské ihriská a ich vybavenie a pod.),
17. vyjadruje sa k zriaďovaniu trhovísk, príležitostných trhov miestneho významu,
18. spolupracuje s ostatnými komisiami pri MZ v prípadoch, keď úlohy komisie pre
splnenie cieľa takúto spoluprácu vyžaduje a predmet riešenia pritom patrí aj do
kompetencie inej komisie,
19. prijíma stanoviská k materiálom prerokovaným v MZ MČ Košice-Juh ak súvisia s
náplňou komisie,
20. pomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže pred
spoločensky negatívnymi javmi, hlavne v oblasti požívania alkoholu a iných
návykových látok a spolupracuje s policajnými zložkami pôsobiacimi na území
mestskej časti (OO PZ SR, MsP),
21. spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými MZ MČ Košice-Juh,
22. spolupodieľa sa na propagácii akcií mestskej časti a obsahovej náplni občasníka
mestskej časti Južan vo svojej oblasti.
V Košiciach 21. 1. 2019

PhDr. Mgr.Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, v. r.
predseda komisie

Náplň činnosti
Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy pri MZ MČ Košice-Juh
na volebné obdobie 2018-2022
Činnosť komisie vyplýva zo zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V zmysle uvedeného zákona plní funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú.
Komisia v rámci svojej činnosti:
1. podieľa sa na vytváraní vhodných podmienok pri uskutočňovaní športových a
kultúrnych aktivít mládeže, ktoré sú tradičné alebo príležitostne usporiadané v mestskej
časti,
2. iniciuje športové podujatia pre deti a mládež:
a. využitím športových ihrísk, v areáli T-Systems ŠZA na území MČ Košice-Juh,
b. sprístupnením ihrísk, prípadne telocviční pri základných deväťročných školách
v čase mimo vyučovania,
c. vytvoriť podmienky pre pestovanie netradičných športov, korčuľovanie,
cyklistiku v rámci areálu, korčuľovanie na kolieskových korčuliach a pod. v
rámci využitia T-Systems ŠZA,
3. podporuje podnikanie v oblasti športu a kultúry na území mestskej časti Košice-Juh,
4. spolupracuje s centrami voľného času v mestskej časti Košice-Juh pri
5. spolupracuje pri poskytovaní služieb v SRC na ulici Milosrdenstva,
6. poskytuje pomoc pri riešení problémov všetkých škôl (ZDŠ, ZUŠ, SŠ a predškolské
zariadení) nachádzajúcich sa na území mestskej časti Košice-Juh,
7. objektívne prenáša informácie z práce MÚ, MR, MZ a jednotlivých odborných komisií,
najmä prostredníctvom občasníka Južan pre širokú verejnosť. Príspevky do občasníka
Južan budú po zozbieraní predkladané pracovníkmi MÚ, komisia ich bude posudzovať
a odporúčať na schválenie do MR;
8. V oblasti duchovnej kultúry participuje na aktivitách v oblasti sakrálneho umenia,
9. vykonáva poradnú funkciu predkladaním návrhov na využívanie kultúrnych a
športových zariadení v mestskej časti Košice-Juh,
10. pripomienkuje návrhy nariadení MZ MČ Košice-Juh,
11. vykonáva kontrolu využívania kultúrnych a športových objektov vo vlastníctve a v
správe na území MČ Košice-Juh,
12. vykonáva kontrolu plnenia úloh pridelených pre oddelenie kultúry, športu a mládeže v
MÚ MČ Košice-Juh,
13. spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými MZ MČ Košice-Juh,
14. spolupodieľa sa na propagácii akcií mestskej časti a obsahovej náplni občasníka
mestskej časti Južan vo svojej oblasti.
V Košiciach 21. 1. 2019
Ing. Radovan Sušila, v. r.
predseda komisie

Náplň činnosti
Finančnej komisie pri MZ MČ Košice-Juh
na volebné obdobie 2018-2022
Činnosť komisie vyplýva zo zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V zmysle uvedeného zákona plní funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú.
Komisia v rámci svojej činnosti:
1. prerokúva a vyjadruje sa k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice-Juh a kontroluje
plnenie,
2. prerokúva a vyjadruje sa k zmenám Programového rozpočtu MČ Košice-Juh na
príslušný rok v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z.,
3. prerokúva a hodnotí polročné výsledky plnenia programového rozpočtu MČ Košice-Juh
a účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov povinne zverejnených,
4. prerokúva a vyjadruje sa k záverečnému účtu MČ Košice-Juh a rozdeleniu prebytku
hospodárenia do rezervného fondu,
5. prerokúva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetok MČ Košice-Juh,
6. prerokúva a vyjadruje sa k prevodom a prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku
MČ Košice-Juh,
7. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MČ Košice-Juh,
8. vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení MČ Košice-Juh a k ich
doplnkom,
9. spolupracuje s finančnou komisiou Mestského zastupiteľstva Mesta Košice pri
prerozdeľovaní finančných prostriedkov,
10. vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
11. zaujíma stanoviská k majetkovej účasti MČ Košice-Juh v obchodných spoločnostiach,
12. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie účelových fondov,
13. vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom MČ
Košice-Juh, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet MČ Košice-Juh,
14. spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými MZ MČ Košice-Juh,
15. spolupodieľa sa na propagácii akcií mestskej časti a obsahovej náplni občasníka
mestskej časti Južan vo svojej oblasti,
16. analyzovať a prehodnotiť opodstatnenosť výdavkov a s nimi súvisiacich dokladov
(pripravených zodpovednými oddeleniami) za obdobie od dátumu poslednej finančnej
komisie do dátumu aktuálnej finančnej komisie individuálne nad 500 eur a nad 2000
eur sumárne za sledované obdobie voči jednému dodávateľovi.
V Košiciach 21. 1.2019

Ing. Juraj Tobák, v. r.
predseda komisie

Náplň činnosti
Sociálnej komisie pri MZ MČ Košice-Juh
na volebné obdobie 2018-2022
Činnosť komisie vyplýva zo zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V zmysle uvedeného zákona plní funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú.
Komisia v rámci svojej činnosti:
1. prijíma stanoviská (pripomienky, podnety) k materiálom zaradeným na rokovanie
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
2. prijíma stanoviská k pripravovaným VZN, vnútorným normám, smerniciam a iným
dokumentom mestskej časti v oblasti svojej pôsobnosti,
3. prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti,
4. posudzuje, prerokováva problematiku a zaujíma stanoviská ku koncepcii sociálneho
rozvoja mestskej časti,
5. podáva návrhy, prerokováva problematiku a zaujíma stanoviská ku koncepcii
sociálneho rozvoja mestskej časti,
6. participuje pri organizovaní nízko-prahových podujatí pre občanov, pre deti z rodín v
hmotnej a sociálnej núdzi,
7. spolupracuje so subjektmi tretieho sektora v rámci MČ Košice-Juh, mesta Košice a
Košického samosprávneho kraja s cieľom zlepšiť život občanov mestskej časti v
sociálnej oblasti,
8. sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na
budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie sociálnych služieb,
9. iniciuje možnosti riešenia sociálnych problémov v mestskej časti prostredníctvom
charitatívnych inštitúcií,
10. spolupracuje s oddelením sociálnych vecí miestneho úradu na riešení sociálnych
problémov občanov mestskej časti,
11. zúčastňuje sa na výkone kontroly spôsobu realizácie a plnenia uznesení zastupiteľstva
mestskej časti, dodržiavaní VZN, vnútorných noriem a smerníc, vybavovaní podnetov
občanov MČ Košice-Juh a vlastných opatreniach prijatých za účelom riešenia sociálnej
situácie občanov mestskej časti,
12. spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými MZ MČ Košice-Juh,
13. spolupodieľa sa na propagácii akcií mestskej časti a obsahovej náplni občasníka
mestskej časti Južan v sociálnej oblasti.

V Košiciach 21.1. 2019
Mgr. Peter Múdry, v. r.
predseda komisie

Náplň činnosti
Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
na volebné obdobie 2018-2022
Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa
zriaďuje v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení zákona ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Komisia v rámci svojej činnosti:






prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 ústavného zákona od starostu mestskej
časti a poslancov miestneho zastupiteľstva,
v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov
vysvetlenie,
predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona.

V Košiciach 21.1.2019

JUDr. Soňa Ivančová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

