ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 7.12.2018 v zasadačke
Miestneho úradu MČ Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so
začiatkom o 15.00 hod.
K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, otváram prvé ustanovujúce
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh, ktoré bolo podľa ustanovenia
§ 12 ods. 1 § a 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona číslo 401/ 1990 Zbierky o meste
Košice v znení neskorších predpisov zvolané v zákonom stanovenej lehote, všetkých Vás na
tomto zasadnutí srdečne vítam. Vítam aj p. Ervína Kudlíka, predsedu miestnej volebnej komisie
Mestskej časti Košice - Juh, ktorý na dnešnom zasadnutí prednesie informáciu o výsledku
volieb.
K bodu 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
__________________________________________________________________________________

p. Hlinka, starosta MČ - najprv by sme pristúpili k procedúre a to určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určujem zamestnankyňu
Mestskej časti Košice-Juh pani Mgr. Marcelu Zeleňákovú. Prosím postaviť sa, ešte Vás niektorí
nepoznajú.
K bodu 3 : Informácia miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu MČ Košice
– Juh a volieb poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh konaných dňa
10.11.2018
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - prejdeme k bodu programu a tým je Informácia miestnej volebnej
komisie o výsledkoch volieb starostu Mestskej časti Košice - Juh a volieb poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh konaných dňa 10. novembra 2018. Prosím teraz pána
Ervína Kudlíka, predsedu miestnej volebnej komisie o prednesenie informácie o výsledku
volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. Nech sa
páči pán predseda.
p. Ervín Kudlík, predseda MVK - vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som Vás v mene
Miestnej volebnej komisie Košice – Juh stručne oboznámil s priebehom a výsledkami volieb
do orgánov samosprávy v Mestskej časti Košice – Juh, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
Príprava a uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí sa riadila ustanoveniami zákona
číslo 180/2014 Zbierky zákonov o podmienkach výkonu volebného práva. Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh uznesením číslo 180 na svojom 26. rokovaní dňa 19.
júna 2018 určilo do Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh na volebné obdobie 2018-2022
počet 13 poslancov v štyroch volebných obvodoch tak, aby počet zvolených poslancov bol
primeraný k počtu obyvateľov v príslušnom volebnom obvode. V zozname voličov v našej
mestskej časti bolo v čase volieb zapísaných 19 244 voličov. Volieb v mestskej časti sa
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zúčastnilo 6 707 voličov, čo je 34,85 % oprávnených voličov. Významnú úlohu vo voľbách
zohrávala miestna volebná komisia, ktorá pracovala v zložení sedem členov, delegovaných
šiestimi politickými stranami a jednou koalíciou politických strán. Za zapisovateľku komisie
vymenoval starosta zamestnankyňu mestskej časti Júliu Pavčíkovú. Predsedom miestnej
volebnej komisie sa stal na základe žrebovania pán Ervín Kudlik. Do termínu 11. septembra
2018 bolo potrebné doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie kandidátne listiny na
funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti. Miestna volebná komisia
preskúmala na svojom prvom zasadnutí dňa 18. septembra 2018 doručené kandidátne listiny
jednotlivých politických strán, koalície a nezávislých kandidátov na funkcie starostu
a poslancov podľa podmienok vyžadovaných zákonom a rozhodovala o registrácii kandidátov.
Miestna volebná komisia ďalej zabezpečila zverejnenie zaregistrovaných kandidátov na
úradnej tabuli mestskej časti, webovej stránke a v novinách mestskej časti JUŽAN, ďalej
zabezpečila vyhotovenie, kontrolu a tlač hlasovacích lístkov prostredníctvom okresného úradu.
V deň konania volieb komisia dohliadala na priebeh volieb vo volebných okrskoch. Po skončení
sčítania hlasov v dvadsiatich okrskoch v našej mestskej časti sa doručili jednotlivé zápisnice
miestnej volebnej komisii, ktorá sčítala hlasy za jednotlivé okrsky a vyhotovila zápisnice za
jednotlivé volebné obvody a nakoniec výslednú zápisnicu o výsledkoch volieb v celej mestskej
časti. Zápisnicu doručil predseda miestnej volebnej komisie v nočných hodinách Okresnej
volebnej komisii Košice, ktorá po skontrolovaní v spolupráci so Štatistickým úradom
Slovenskej republiky výsledky volieb v mestskej časti potvrdila. Dovoľte, aby som uviedol
niekoľko základných čísiel: Miestna volebná komisia zaregistrovala 41 kandidátov na funkciu
poslanca miestneho zastupiteľstva, z toho bolo päť nezávislých kandidátov a 36 kandidátov
bolo navrhnutých politickými stranami a koalíciou politických strán. Komisia nezaregistrovala
jedného kandidáta vo volebnom obvode č.3 z dôvodu, že nespĺňal zákonnú podmienku pre
registráciu uvedenú v § 164 a § 171 ods. 10 volebného zákona, a to podmienku trvalého
bydliska v našej mestskej časti v čase podania kandidátnej listiny. Na funkciu starostu boli
zaregistrovaní všetci šiesti kandidáti, ktorí podali v stanovenom termíne kandidátne listiny
a splnili zákonné podmienky, a to: Tibor Bacsó za stranu Šport do Košíc a na Východ, Monika
Čekanová za stranu Kotleba – ľudová strana naše Slovensko, Ľubomír Demský za stranu Most
– Híd, Jaroslav Hlinka ako nezávislý kandidát, Viliam Knap ako nezávislý kandidát, Lukáš
Sisák za Komunistickú stranu Slovenska. Počas volieb sa hlasovalo v 20 volebných okrskoch.
Samotné voľby 10. novembra 2018 mali v našej mestskej časti plynulý priebeh. Výsledky
volieb na Juhu boli uverejnené ihneď po ich potvrdení obvodnou volebnou komisiou na
internetovej stránke mestskej časti, ako aj na úradnej tabuli miestneho úradu. Za starostu
mestskej časti bol zvolený pán Jaroslav Hlinka, s počtom 2925 platných hlasov, čo je 46 %
všetkých platných hlasov odovzdaných kandidátom na starostu. Na druhom mieste skončil
kandidát Viliam Knap s počtom 2134 platných hlasov. Do Miestneho zastupiteľstva MČ Košice
– Juh bolo zvolených 13 poslancov, z toho piati nezávislí kandidáti, piati za koalíciu politických
strán a hnutí: KDH, SaS, SMK – MKP, OĽaNO, NOVA (pri jednotlivých menách zvolených
poslancov ďalej budem uvádzať iba „koalícia“), jeden kandidát za stranu SPOLU – občianska
demokracia, jeden kandidát za stranu Progresívne Slovensko a jeden kandidát za stranu Šport
do Košíc a na východ. Uvádzam zoznam zvolených kandidátov na nasledujúce štvorročné
volebné obdobie, podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov: Volebný obvod č. 1 – zo 16 kandidátov sa volilo 5 poslancov: Erich Blanár,
nezávislý kandidát – 1098 hlasov, Tibor Bacsó za Šport do Košíc a na Východ – 808 hlasov,
Ladislav Breicha, nezávislý kandidát – 790 hlasov, Peter Múdry, za predtým uvedenú koalíciu
polit. strán - 762 hlasov, Rastislav Majerníček, za koalíciu – 697 hlasov. Volebný obvod č. 2
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– z trinástich kandidátov sa volili traja poslanci: Viliam Knap, nezávislý kandidát – 738 hlasov,
Juraj Tobák za koalíciu - 491 hlasov a Stanislav Tkáč za stranu Spolu, občianska demokracia
– 448 platných hlasov. Volebný obvod č.3 – zo siedmich kandidátov sa volili traja poslanci:
Radovan Sušila, nezávislý kandidát - 628 hlasov, Pavol Hlinka za Progresívne Slovensko 580 hlasov, Soňa Ivančová za koalíciu – 579 hlasov. Volebný obvod č.4 – z piatich kandidátov
sa volili dvaja poslanci: Jozef Bernát, nezávislý kandidát – 668 hlasov a Roman Nagy za
koalíciu – 396 platných hlasov. Dovoľte, aby som v zastúpení členov miestnej volebnej
komisie zablahoželal pánovi Jaroslavovi Hlinkovi k opätovnému zvoleniu za starostu mestskej
časti a súčasne zablahoželal všetkým zvoleným poslancom. Prajem im mnoho trpezlivosti a
úspechov v ich poslaneckej práci v prospech obyvateľov mestskej časti.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem predsedovi miestnej volebnej komisie za prednesenie
informácie o výsledku volieb samosprávy v Mestskej časti Košice - Juh.
K bodu 4 : Odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi MČ Košice – Juh a zloženie sľubu
starostu MČ Košice – Juh
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - teraz môžeme pristúpiť k zloženiu sľubu starostu mestskej časti,
prosím vás, aby ste počas skladania sľubu starostu povstali.
p. Hlinka, starosta MČ – „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone
svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
K bodu 5 : Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice – Juh a zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - budeme pokračovať ďalším bodom, piatym a tým je odovzdávanie
osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva a zloženie sľubu
poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. Prosím, aby ste postupne tak, ako
budete vyzývaní podľa abecedného poriadku predstúpili pred predsednícky stôl, predseda
miestnej volebnej komisie p. Ervín Kudlík Vám odovzdá osvedčenie o zvolení za poslanca
miestneho zastupiteľstva a sľub poslanca potvrdíte slovami "sľubujem" podaním ruky
starostovi a podpisom pod text zákonom predpísaného sľubu poslanca. Žiadam poslanca z
minulého volebného obdobia, služobne prítomného najstaršieho inžiniera Ericha Blanára, aby
prečítal sľub poslanca. Počas prednesenia sľubu prosím, aby ste povstali.
p. Blanár, poslanec MZ - sľub poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti KošiceJuh. "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďalší
poslanci : pán Tibor Bačo, pán Jozef Bernát, pán Ladislav Breicha, pán Pavol Hlinka, pani
Soňa Ivaničová, pán Viliam Knap, pán Rastislav Majerníček, pán Peter Múdry, pán Roman
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Nagy, pán Radovan Sušila, pán Stanislav Tkáč, pán Juraj Tobák. Ďakujem, môžete sa teraz
posadiť, budeme prechádzať do pracovnej časti nášho rokovania.
K bodu 6 : Vystúpenie starostu
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - teraz pristúpime k vystúpeniu starostu mestskej časti.
p. Hlinka, starosta MČ - vážené dámy, vážení páni milí hostia, čas neskutočne letí a my sa
dnes stretávame vo vzácnej a slávnostnej chvíli, keď rešpektujúc vôľu občanov Mestskej časti
Košice-Juh, preberáme na seba zodpovednosť za mestskú časť a zároveň otvárame novú etapu
jej ďalšieho rozvoja. Vstupujeme už do ôsmeho volebného obdobia samosprávy, ktoré je
ohraničené rokmi 2018 až 2022. Vo voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, občania Juhu
priamym hlasovaním rozhodli o svojich zástupcoch v orgánoch samosprávy našej mestskej
časti. V týchto voľbách tak mne, ako aj 5-tim z Vás – poslancov, bola opätovne vyslovená
dôvera voličov mestskej časti a do poslaneckého zboru boli zvolení 8 noví poslanci. Za
uplynulé 4 roky sa nám podarilo veľa vecí zmeniť k lepšiemu. Dovoľte mi, aby som teraz
spomenul aspoň v krátkosti. Zriadili a zrevitalizovali sme parčík pri OC Astória, ktorý sme
pomenovali po významnom horolezcovi z Košíc, rodákovi z južanskej mestskej časti Jozefovi
Psotkovi a osadili sme pamätnú tabuľu na jeho počesť. Vybudovali sme nové Centrálne
trhovisko na Južnej triede, čím sme zvýšili kvalitu predaja na trhovisku. Zakúpili sme ďalšie
nové trhové stoly na Trhovisko pri verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici, ktoré sa používajú
hlavne na príležitostné trhy počas Pamiatky zosnulých. Novými trhovými stolmi sme vybavili
aj trhovisko na sídlisku Železníky. Zapojili sme sa do pilotného projektu na výstavbu
podzemného kontajneroviska na Oštepovej ul. a nadzemného kontajneroviska v parčíku J.
Psotku na Južnej triede. Pokračovali sme vo výstavbe parkovacích miest a z rozpočtu mestskej
časti sme vybudovali 40 nových parkovacích miest na uliciach Krakovská, Užhorodská,
Mudroňova a v Parčíku Jozefa Psotku. Zabezpečili sme opravu chodníkov pred OC Astória,
pred OC Fresh na Železníkoch, na ul. Jantárovej, Užhorodskej, Ostravskej, Krakovskej,
Cintorínskej, Južnej triede, Turgenevovej 1-3-5 až po MŠ a na Kalinčiakovej ul. od zadného
vstupu Univerzitnej nemocnice k ul. Pri nemocnici ako aj ucelenú rekonštrukciu prepojovacích
schodov z Turgenevovej ul. na Kalinčiakovu a schodov z Lomonosovovej ul. na
Turgenevovu. Zrevitalizovali sme 4 detské ihriska na Bulharskej ul., Turgenevovej ul. č. 12,
Užhorodskej ul. č. 15 a na ul. Pri nemocnici a 5 športových ihrísk na Užhorodskej 15 a 39,
Južnej triede 26, na Oštepovej, Palárikovej 5-7, na Oštepovej-Košťovej a osadili sme
exteriérové fitnes prvky na Palárikovej ul. Vybudovali sme informačný a navádzací systém pre
lepšiu orientáciu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v prvej etape. Osadili sme vo
výbehoch pre psov nové výcvikové prvky na ul. Jantárovej a Ostravskej a každý rok sme
zabezpečovali zbierku krmiva pre Košický útulok psov. Podporili sme zveľadenie
a revitalizáciu verejnej zelene na Južnej triede 20-34 a regeneráciu vnútroblokového priestoru
zelene sídliska Železníky (Užhorodská, Krakovská, Miškovecká). Zrekonštruovali sme
vonkajší vzhľad a interiér Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici. Zateplením strechy,
obvodových múrov a výmenou okien a dverí sa zvýšila energetická účinnosť objektu. Nové
podhľady prispeli k modernejšiemu interiéru jedálne. Zabezpečili sme výber nového
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dodávateľa na poskytovanie stravovania. Úroveň stravovacích služieb v tomto zariadení je na
veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí počet stravníkov, ktorí odoberajú obedy z tejto našej jedálne.
Len mestská časť eviduje 394 zmlúv na poskytovanie stravovania buď priamo v zariadení alebo
na donášku do domácnosti. Vybudovali sme bezpečnostný kamerový systém v rizikových
lokalitách nainštalovaním piatich bezpečnostných, otočných kamier, ktoré sú pripojené priamo
na pult ochrany mestskej polície. Zatraktívnili sme ľadovú plochu v T-Systems športovozábavnom areáli na Alejovej ulici na multifunkčnú a zrekonštruovali sme rehabilitačný bazén
s výrivkami v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva. V rámci akcie
Európskeho mesta športu v súťaží o najaktívnejšiu MČ sme získali 2. miesto a cenu 10 000 €
na podporu športových aktivít. V spolupráci s mestom Košice sme uskutočnili v T-Systems
športovo-zábavnom areáli akciu NON STOP 24 hodinové korčuľovanie, kde sme získali dva
svetové rekordy. Na skvalitnenie sociálnych služieb – rozvozu obedov pre seniorov a ťažko
zdravotne postihnutých osôb v rámci celého okresu Košice IV sme zakúpili druhé špeciálne
upravené motorové vozidlo s izotermickou úpravou, na ktoré sme získali dotáciu z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vyzbierali sme občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
celkom 4 427 kg potravín, ktoré sme rozdelili pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami tým,
ktorí to najviac potrebovali. Pravidelne dva krát ročne sme organizovali parlament seniorov a
občanov, za účelom ich vzdelávania a informovania, ako aj riešenia ich problémov, najmä
problémov súvisiacich s bývaním. Ako jediná MČ sme zriadili bezplatnú mediačnú poradňu,
ktorú využívajú občania na konzultácie ako riešiť svoje právne a osobné problémy.
Podporovali sme naďalej národné projekty podpory zamestnávania prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, podarilo sa nám do verejnoprospešných prác zapojiť cca 300
obyvateľov. Podarilo sa nám zlepšiť aj umiestnenie v hodnotení transparentnosti slovenských
samospráv na 46. mieste sme skončili, čo znamenalo prvenstvo medzi hodnotenými mestskými
časťami v Košiciach. Naďalej sme rozvíjali spoluprácu medzi našou mestskou časťou a XIII.
obvodom hlavného mesta Budapešť. Uskutočnili sa výmenné návštevy volených
predstaviteľov, zamestnancov a dôchodcov. Deti zo ZŠ Staničná sa zúčastňovali na pobyte
v tábore s medzinárodnou účasťou vo Valence. Nezabudnuteľným zážitkom bola ostatná akcia
venovaná XIII. obvodom v rámci partnerskej spolupráce Južanom a to koncert husľového tria
PRINCESS. Na počesť našej vzájomnej dobrej a dlhodobej spolupráce s XIII. obvodom mesta
Budapešť sa pomenovalo jedno verejné miesto ako park Košice-Juh. Získali sme do rozpočtu
mestskej časti z externých zdrojov viac ako 473 tisíc eur, ktoré boli použité na skvalitnenie
života obyvateľov Juhu. Tu by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť a úctu poslancom,
ktorí v službách Južanom už nepokračujú. Ďakujem im za prácu, angažovanosť, podporu a
úsilie pri napĺňaní našich spoločných cieľov. Ďakujem im aj za to, že sme spoločne počas
štyroch rokov našu mestskú časť posunuli dopredu a urobili veľa vecí v prospech obyvateľov
Juhu. V tomto volebnom období našou snahou bude okrem iného : vybudovať nové nadzemné
a podzemné kontajneroviská, výstavba nových parkovacích miest a podpora výstavby nových
parkovacích domov, revitalizácia oddychových zón vo vnútroblokových priestoroch na
Pasteurovom námestí, na ul. Bulharská, Srbská, vytváranie ďalších bezbariérových úprav na
verejných komunikáciách a objektoch, vybudovanie nových outdoorových fitness ihrísk,
revitalizácia a výstavba detských a športových ihrísk, vytvorenie bežeckej dráhy na sídlisku
Železníky, výstavba cyklistických trás a podpora projektu bikesharing, dobudovanie
informačno-navádzacieho systému - II. etapy, zabezpečenie nových výbehov pre psov,
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eliminácia nelegálnych osád, presťahovanie Zariadenia opatrovateľskej služby do
novozrekonštruovaného objektu na Srbskej ul. a zvýšenie kapacity zariadenia, pokračovanie
v bezplatných poradenských službách v občianskoprávnych veciach prostredníctvom
mediačnej poradne, zriadenie poradne prevencie kriminality v spolupráci s Ministerstvom
vnútra SR, realizácia projektu elektronizácie služieb e-government, zvýšenie bezpečnosti
najmladšej generácie vzdelávaním detí v rámci dopravnej výchovy v T-systems športovozábavnom areáli, podpora kultúrnych a spoločenských aktivít organizovaných pri príležitosti
konania MS v ľadovom hokeji 2019, rozvoj malého a stredného podnikania. Verím, že aj
v tomto volebnom období budeme úzko spolupracovať a nadviažeme na to, čo bolo dobré,
pozitívne hodnotené a vynasnažíme sa vylepšiť to, čo nám vyčítali občania a čo bude v našej
právomoci zmeniť. Budeme sa usilovať aj naďalej udržiavať vzhľad, poriadok a čistotu
v mestskej časti ako aj skrášľovať a zveľaďovať majetok, aby sme zlepšili kvalitu života našim
obyvateľom a vytvárali vhodné podmienky pre ich bežný život a rozšírili možnosti na prežitie
ich voľných chvíľ. Budeme sa snažiť o zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a pomáhať im
v ťažkých životných situáciách, aby mali pocit, že slová, heslá a slogany, ktoré odzneli počas
volebnej kampane neboli len prázdnymi sľubmi, ale skutočnými predsavzatiami volených
predstaviteľov mestskej časti, s ktorými vstupujú do komunálnej politiky. Čaká nás náročná
cesta, ktorá si vyžiada od nás všetkých veľa zodpovednosti, trpezlivosti a úsilia. Verím, že
spoločne budeme rozhodovať o určení priorít rozvoja mestskej časti a pri zabezpečovaní úloh
samosprávy a stanovíme si formy a spôsob ich realizácie, pričom budeme vychádzať
z rozpočtových možností premietnutých v programovom rozpočte. Bude na nás, ako dokážeme
zapojiť obyvateľov mestskej časti do plnenia úloh našej samosprávy, ktoré sme si predsavzali
vo svojich volebných programoch a ako sa nám podarí získať na ich plnenie aj potrebné
finančné zdroje. Verím, že bude naďalej pokračovať naša veľmi dobrá spolupráca s mestom
Košice. Mestská časť je závislá na dotáciách mesta, ktoré tvoria až 1/3 rozpočtu z príjmov
mestskej časti. Ako jedna z mála mestských častí v Košiciach plníme funkcie pre celé mesto
Košice prenesené Štatútom mesta Košice a to sa týka Zariadenia opatrovateľskej služby
a občanom bývalého okresu Košice IV. zabezpečujeme v súlade so Štatútom mesta
opatrovateľskú službu v domácnosti. Občania celého mesta využívajú naše služby v T-Systems
športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul. a v Spoločensko-relaxačnom centre na ul.
Milosrdenstva. Mestská časť Košice-Juh plní aj ďalšie prenesené funkcie zo štátu. Sme
matričným úradom pre celé územie bývalého okresu Košice IV, tak isto plníme úlohy na úseku
štátneho fondu rozvoja bývania. Tak ako som vo svojom príhovore poďakoval poslancom,
ktorí už neboli zvolení na toto funkčné obdobie pri zhodnotení úloh, ktoré sa nám podarilo
splniť, tak by som chcel na záver zablahoželať Vám novozvoleným poslancom, ktorých si
obyvatelia Juhu vybrali za svojich zástupcov v miestnom zastupiteľstve na nasledujúce štyri
roky. Prajem Vám najmä pevné zdravie, veľa energie, trpezlivosti a inšpirácií pri napĺňaní
vášho poslaneckého mandátu na prospech mestskej časti a jej občanov. Prajem nám spoločne,
aby naša vzájomná spolupráca bola plnohodnotná a mala za cieľ spokojnosť občanov Juhu.
Nech je naša mestská časť príkladom rozvoja a spokojnosti občanov. Ďakujem za pozornosť.

K bodu 7 : Voľba návrhovej komisie
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p. Hlinka, starosta MČ - ďalším bodom je voľba návrhovej komisie. Vážené dámy a páni,
doporučujem návrh na uznesenie v tom zmysle, aby do návrhovej komisie boli zvolení títo
poslanci - pán poslanec Viliam Knap, pán poslanec Juraj Tobák a pán poslanec Ladislav
Breicha. Má niekto iné nejaké návrhy k zloženiu návrhovej komisie ? Ak nie, tak dávam
hlasovať kto je za to, aby sa členmi návrhovej komisie stali mnou navrhnutí traja poslanci,
nech sa páči.
Hlasovanie č. 1 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená
jednomyseľným hlasovaním všetkých trinástich poslancov, takže teraz prosím návrhovú
komisiu, aby si presadla k stolu, ktorý je pre ňu pripravený a úlohou návrhovej komisie bude
pripravovať a prednášať návrhy na uznesenia z dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva.
Ešte jedna záležitosť, za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem pána poslanca
Bernáta a pána poslanca Blanára.
K bodu 8 : Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Juh
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže prikročíme k bodu 8 a tým je Schválenie programu
ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Košice -Juh. Vážené poslankyne, vážení
poslanci program je uvedený v písomnej pozvánke. Dúfam, že Vás nových poslancov náš
informatik oboznámil s obsluhou hlasovacieho zariadenia. Ak by ste mali akýkoľvek problém
dajte o ňom vedieť a pán Lapčák, tu prítomný, Vám s tým pomôže. Teraz prosím, aby ste sa
prezentovali. Takže v tejto chvíli je prezentovaných 13 poslancov tzn., že naše ustanovujúce
zasadnutie miestneho zastupiteľstva je uznášania schopné, stopercentnou prítomnosť všetkých
poslancov. Teraz žiadam návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k programu
dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa programu, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle mestskej časti, teda podľa pozvánky.
Návrhová komisia - zverejnený program zasadnutia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice-Juh podľa § 12 ods. 5 zákona Slovenskej Národnej rady číslo 369/1990 Zb. zákonov o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje body zverejneného programu
ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, dávam hlasovať za program dnešného zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, nech sa páči.
Hlasovanie č. 2 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – ďakujem, konštatujem, že program zastupiteľstva dnešného bol
jednomyseľne schválený. Chcem sa opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu
programu ? Ak áno, tak návrh musí povedať ústne a v písomnej forme predložiť návrhovej
komisii. Ak nie, konštatujem, že program dnešného ustanovujúceho zasadnutia bol schválený,
tak ako bolo odhlasované. Skôr než pristúpime k rokovaniu pracovnej časti miestneho
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zastupiteľstva požiadal by som návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení k bodom
číslo 3, 4, 5 a 6.
Návrhová komisia - návrh uznesenia k bodu číslo 3 k Informácii miestnej volebnej komisie o
výsledkoch volieb starostu Mestskej časti Košice-Juh a volieb poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh konaných dňa 10. 11. 2018. Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných paragrafových znení o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov berie na vedomie informáciu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
starostu Mestskej časti Košice-Juh a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti KošiceJuh.
p. Hlinka, starosta MČ - takže prosím o hlasovanie ohľadne tohto návrhu uznesenia.
Hlasovanie č. 3 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené, teraz prosím o
prednesenie návrhu na uznesenie k bodu číslo 4.
Návrhová komisia - Návrh uznesenia k bodu číslo 4 k Odovzdaniu osvedčenia o zvolení
starostovi Mestskej časti Košice-Juh a zloženiu sľubu starostu Mestskej časti Košice-Juh.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných paragrafových znení
konštatuje, že zvolený starosta Mestskej časti Košice-Juh doktor Jaroslav Hlinka zložil
zákonom predpísaný sľub starostu.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 4 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďalej k bodu
číslo 5 návrh na uznesenie.
Návrhová komisia - návrh uznesenia k bodu číslo 5 k Odovzdaniu osvedčení o zvolení
poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh a k zloženiu
sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh. Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných paragrafových znení konštatuje, že zvolení
poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh Tibor Bacsó, Jozef Bernát, Erich
Blanár, Ladislav Breicha, Pavol Hlinka, Soňa Ivančová, Viliam Knap, Rastislav Majerníček,
Peter Múdry, Roman Nagy, Radovan Sušila, Stanislav Tkáč, Juraj Tobák zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 5 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že aj toto uznesenie bolo schválené jednomyseľným
hlasovaním. Ďalej bod číslo 6 návrh uznesenia.
Návrhová komisia - návrh uznesenia k bodu číslo 6 k vystúpeniu starostu. Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných paragrafových znení berie na
vedomie Vystúpenie starostu Mestskej časti Košice-Juh.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 6 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem konštatujem, že uznesenie bolo schválené, tiež
jednomyseľným hlasovaním.
K bodu 9 :Informácia o vytvorení poslaneckých klubov
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je bod poradové
číslo 9 Informácia o vytvorení poslaneckých klubov. V zmysle Rokovacieho poriadku
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Juh a to článku VIII. bod 3 predseda poslaneckého klubu
doručí jedno vyhotovenie zápisnice o vytvorení poslaneckého klubu starostovi, pripomínam
predsedom klubov túto povinnosť a teraz vyzývam zástupcov poslaneckých klubov, aby
informovali o vytvorení poslaneckých klubov, o ich zložení a o ich predsedovi, takže nech sa
páči, s faktickou ?
p. Bacsó, poslanec MZ - chcel by som požiadať o krátku 5-10 min. prestávku.
p. Hlinka, starosta MČ - takže procedurálny návrh je to možné, keď si to žiada poslanec, nech
sa páči prosím, ale to treba odhlasovať. Kto je za to, aby sme urobili 5 až 10 minútovú, čiže 10
minútovú maximálne prestávku ? Dávam hlasovať, procedurálny návrh kto je za to, aby sme
dali túto prestávku teraz.
Hlasovanie č. 7 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prestávka schválená, takže vyhlasujem do 10 minút
prestávku, čiže o 16.00 začneme najneskôr. Takže prestávka bola vyhlásená.
- 10 minútová prestávka p. Hlinka, starosta MČ- takže môžeme pokračovať v tom, čo som hovoril a to je výzva pre
zástupcov poslaneckých klubov, aby informovali o vytvorení klubov o ich zložení a o
predsedovi alebo predsedníčke. Takže kto chce prvý predstúpiť ? Pán poslanec Tobák.
p. Tobák, poslanec MZ - rád by som informoval o vytvorení poslaneckého klubu s názvom
pravicový poslanecký klub, v zložení : predseda Tobák, členovia - Múdry, Majerníček, Tkáč,
Ivančová a Nagy. Ďakujem pekne.
p. Blanár, poslanec MZ -ja by som informoval o vzniku klubu nezávislých, takže členovia
klubu budú Blanár Erich, Breicha Ladislav, Knap Viliam, Sušila Radovan, predseda tohto klubu
budem ja, čiže Blanár Erich. Ďakujem.
p. Hlinka starosta MČ - dobre, ďakujem, takže prosím o doručenie jedného vyhotovenia
zápisnice o vytvorení poslaneckého klubu mne v najbližšom možnom čase. Ďakujem za
informáciu, takže prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia k tomuto bodu.
Návrhová komisia - Návrh uznesenia k bodu číslo 9 k Informácii o vytvorení poslaneckých
klubov. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných paragrafových
znení berie na vedomie Vytvorenie poslaneckých klubov a to 1. poslanecký klub pravicový
poslanecký klub s členmi : Múdry, Majerníček, Tkáč, Ivančová, Nagy a predseda Tobák. 2.
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poslanecký klub klub nezávislých poslancov kde budú členmi : Breicha, Knap, Sušila s
predsedom Blanárom.
p. Hlinka, starosta MČ - vypočuli ste si návrh na uznesenie a hlasujte prosím.
Hlasovanie č. 8 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, uznesenie bolo schválené trinástimi hlasmi.
K bodu 10 : Návrh na zriadenie Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Juh, určenie počtu členov a voľba členov Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod číslo 10 a tým je Návrh na zriadenie Miestnej rady
Mestskej časti Košice - Juh a voľba členov Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice-Juh. Predbežne sme sa dohodli na neformálnom stretnutí, ktoré som inicioval
prednedávnom s poslancami na hlasovaní o personálnych otázkach verejne. Preto v programe
dnešného miestneho zastupiteľstva nebola zaradená voľba volebnej komisie. Predkladám teraz
procedurálny návrh ako budeme hlasovať o personálnych otázkach, či sa bude hlasovať o
každej personálnej otázke jednotlivo alebo spoločne am blok, čiže spoločne o voľbe napr.
členov miestnej rady alebo jednotlivo o každom členovi miestnej rady. Pôjde o verejné
hlasovanie, len pôjde o to, že či sa má hlasovať jednotlivo o tých menách alebo am blok. Tak
keby ste teraz vyjadrili svoju vôľu ako chcete, aby sa hlasovalo. Dávam návrh na krátke
hlasovanie, aby sa schválil spoločný spôsob hlasovania. Nech sa páči, kto je za spoločný spôsob
hlasovania, čiže am blok.
Hlasovanie č. 9 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - takže prešlo to, ďakujem, budeme hlasovať spoločne am blok o
personálnych otázkach podľa jednotlivých tých bodov, ktoré budú teraz nasledovať. Podľa § 14
zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestna rada
je tvorená najviac jednou tretinou poslancov miestneho zastupiteľstva, čo sú v našom prípade
štyria členovia navrhujem zriadiť miestnu radu v počte štyroch členov. Má niekto pripomienky,
prípadne iný návrh ? Ak nie, tak prosím hlasujme ohľadne tejto záležitosti, čo sa týka kreovania,
vytvorenia miestnej rady v počte štyroch poslancov.
Návrhová komisia - návrh uznesenia k bodu číslo 10 k návrhu na zriadenie Miestnej rady
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh určenie počtu členov Miestnej rady
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice-Juh podľa príslušných paragrafových znení zriaďuje miestnu radu Mestskej časti
Košice-Juh v počte štyroch členov.
p. Hlinka, starosta MČ - takže toto uznesenie teraz budeme hlasovať.
Hlasovanie č. 10 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, uznesenie bolo schválené. Teraz je tu návrh na zvolenie
poslancov za členov miestnej rady na základe dohody poslaneckých klubov, ktorú som v
nejakom koncepte obdržal, takže neviem či to platí aj teraz, je tu napísané meno - pán poslanec
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Erich Blanár, pán poslanec Stanislav Tkáč, pán poslanec Juraj Tobák s tým, že štvrtým členom
miestnej rady bude zástupca starostu, ktorý bude neskôr vymenovaný starostom, takže platí
tento návrh tak ako bol tu napísaný ? Má niekto nejaké iné návrhy ? Nemá ? Tak žiadam
návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia k voľbe členov miestnej rady.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
paragrafových znení volí za členov miestnej rady poslancov Ing. Erich Blanár, Ing. Stanislav
Tkáč, Ing. Juraj Tobák a zástupca starostu, ktorý bude vymenovaný neskôr.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 11 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo tak isto schválené.
K bodu 11 : Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
určenie počtu členov komisie, voľba predsedu a členov komisie z poslancov
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - ideme ďalej a tým je bod číslo 11 Návrh na zriadenie komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti - Juh, určenie počtu členov komisie, voľba predsedu a
členov komisie z radov poslancov. Navrhujem, aby boli zariadené tie isté komisie ako v
minulom funkčnom období a to komisia finančná, komisia výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja, komisia sociálna a komisia kultúry športu mládeže
a propagácie samosprávy. Má niekto iný návrh alebo nejaké pripomienky k tomuto môjmu
návrhu ? Ak nie, prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia k zriadeniu stálych
komisií miestneho zastupiteľstva.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
paragrafových znení zriaďuje komisie miestneho zastupiteľstva a to komisiu finančnú, komisiu
výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja, komisiu sociálnu,
komisiu kultúry, športu mládeže a propagácie samosprávy.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 12 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Na základe dohody poslaneckých klubov navrhujem celkový počet členov jednotlivých komisií
určiť nasledovne - komisia finančná šesť členov, z toho traja poslanci a traja neposlanci,
komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja spolu 8
členov, z toho štyria poslanci a štyria neposlanci, komisia sociálna spolu 6 členov, z toho traja
poslanci a traja neposlanci, komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy, spolu 6
členov, z toho traja poslanci a traja neposlanci. Prosím o prednesenie návrhu uznesenia k tomuto
bodu.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
paragrafových znení určuje počet členov komisií miestneho zastupiteľstva takto : v komisii
finančnej 6 členov, z toho traja poslanci a traja neposlanci, v komisii výstavby, životného
prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja - 8 členov, z toho štyria poslanci a štyria
neposlanci, v komisii sociálnej 6 členov, z toho traja poslanci a traja neposlanci, v komisii
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kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy 6 členov z toho traja poslanci a traja
neposlanci.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 13 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Skôr než
budeme voliť predsedov jednotlivých komisií musíme si vyjasniť otázku, či budeme u všetkých
štyroch predsedov komisií hlasovať am blok alebo jednotlivo za každého predsedu tej-ktorej
komisie. Takže je k tomu nejaký názor ? Spoločne ? Dobre. Takže dávam procedurálny návrh
o schválení spoločne, aby sa hlasovalo o predsedoch komisií tak, ako boli menované tieto
komisie. Ste za to ? Alebo jednotlivo ? Najprv dávam tu otázku am blok hlasovanie. Nech sa
páči, odštartovať hlasovanie.
Hlasovanie č. 14 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, tento návrh bol schválený, čiže budeme hlasovať am blok,
čiže spoločne. Na základe dohody poslaneckých klubov navrhujem zvoliť predsedov
jednotlivých komisií, takto : za predsedu komisie finančnej pána poslanca Juraja Tobáka, za
predsedu komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
pána poslanca Viliama Knapa, za predsedu komisie sociálnej pána poslanca Petra Múdreho, za
predsedu komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy pána poslanca Radovana
Sušilu. Prosím keby ste si osvojili z návrhovej komisie tento návrh a potom budem o ňom
hlasovať.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
paragrafových znení volí za predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti KošiceJuh poslancov za predsedu komisie finančnej pána poslanca Juraja Tobáka, za predsedu komisie
výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja pána poslanca
Viliama Knapa, za predsedu komisie sociálnej pána poslanca Petra Múdreho a za predsedu
komisie kultúry športu mládeže a propagácie samosprávy pána poslanca Radovana Sušilu.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 15 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, uznesenie bolo schválené.
p. Hlinka, starosta MČ - v tomto bode predkladám ešte procedurálny návrh, či sa bude
hlasovať o členoch jednotlivých komisií poslancoch am blok spoločne alebo jednotlivo, takže
bola dohoda, že spoločne, takže znovu prosím o potvrdenie toho či to platí aj v prípade členov,
poslancov jednotlivých komisií. Tak, kto je za to, aby sa aj tu hlasovalo spoločne, čiže am
blok ?
Hlasovanie č. 16 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, návrh bol schválený, uznesenie bolo prijaté.
p. Hlinka, starosta MČ - teraz predkladám návrh na zvolenie členov komisie z poslancov na
základe dohody poslaneckých klubov a návrhov poslancov takto : komisia finančná - pán
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poslanec Rastislav Majerníček a pán poslanec Pavol Hlinka. Prosím o prednesenie návrhu
uznesenia návrhovou komisiou k tomuto bodu, čo sa týka finančnej komisie.
návrhová komisia - nemôžeme všetky naraz ?
p. Hlinka, starosta MČ - všetky naraz ? Dobre, tak pôjdeme ďalej. Komisia výstavby,
životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja : členovia - pán poslanec Erich
Blanár, pán poslanec Ladislav Breicha a pán poslanec Stanislav Tkáč, komisia sociálna :
členovia - pán poslanec Jozef Bernát a pán poslanec Tibor Bacsó a komisia kultúry, športu,
mládeže a propagácie samosprávy : členovia - pani poslankyňa Soňa Ivančová a pán poslanec
Roman Nagy.
p. Hlinka, starosta MČ - takže teraz prosím o návrh uznesenia návrhovou komisiou k týmto
členom v štyroch komisiách.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh volí za členov komisií
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh poslancov : komisie finančnej poslanec
Rastislav Majerníček a poslanec Pavol Hlinka, komisie výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja poslanec Erich Blanár a poslanec Ladislav Breicha
a poslanec Stanislav Tkáč, za členov komisie sociálnej poslanec Tibor Bacsó a poslanec Jozef
Bernát, komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy poslankyňu Soňu Ivančovú
a poslanca Romana Nagya.
p. Hlinka, starosta MČ - áno, dobre, vypočuli ste si. Prosím, budeme hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 17 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, uznesenie bolo prijaté trinástimi hlasmi.
K bodu 12 : Návrh na zriadenie osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov, voľba predsedu a členov komisie
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje ďalší bod, poradové číslo 12 a to je Návrh na zriadenie
osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
potom voľba predsedov a členov tejto komisie. Táto komisia je zriadená výlučne iba z
poslancov. Miestne zastupiteľstvo podľa článku VII bodu 5 písm. a) ústavného zákona č. 357
z roku 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Členom komisie môže byť iba poslanec, ak sú v miestnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany, politického hnutia a jedného
zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Ak sa tento počet
nedosiahne uvedeným spôsobom, doplní sa počet členov komisie zo zástupcu politickej strany
alebo politického hnutia s najväčším počtom poslancov. Za koalíciu KDH, sloboda a solidarita,
Strana maďarskej komunity, Obyčajní ľudia za nezávislé osobnosti OĽaNO, NOVA bola
navrhnutá doktorka Soňa Ivančová, za nezávislých bol navrhnutý Ing. Ladislav Breicha a traja
ďalší poslanci sa stávajú členmi komisie z titulu zastúpenia každej politickej strany v tejto
komisii. Za predsedníčku osobitnej komisie bola navrhnutá pani poslankyňa doktorka Soňa
Ivaničová za Slobodu a solidaritu, Stranu maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja
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Obyčajní ľudia za nezávislé osobnosti OĽANO, NOVA. Za členov osobitnej komisie sú
navrhnutí : Ing. Stanislav Tkáč za politickú stranu školu občianska demokracia Ing. Pavol
Hlinka za politickú stranu Progresívne Slovensko, doktor Tibor Bacsó za politickú stranu Šport
do Košíc a na Východ. Má niekto pripomienky alebo iné návrhy k zriadeniu tejto osobitnej
komisie, k voľbe predsedu a členov ? Ak nie, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
uznesenia k bodu číslo 12.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
paragrafových znení po a) zriaďuje osobitnú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, po b) volí za predsedu osobitnej komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslankyňu doktorku Soňou Ivančovú, PhD.
za koalíciu politických strán SaS, KDH SMK MKP, NOVA, OĽANO a po c) za členov
osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
poslancov pána poslanca Ing. Stanislava Tkáča za politickú stranu Spolu občianska demokracia
a pána poslanca Ing. Pavla Hlinku za politickú stranu Progresívne Slovensko, pána poslanca
Ing. Ladislava Breichu za nezávislých poslancov a pána doktora pána poslanca doktora Tibora
Bacsá za politickú stranu Šport do Košíc a na Východ.
p. Hlinka, starosta MČ - áno, ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie prosím o
hlasovanie.
Hlasovanie č. 18 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené trinástimi
hlasmi.
K bodu 13 : Návrh na poverenie poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
k výkonu sobášiaceho
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pokračujeme bodom 13 a tým je Návrh na poverenie poslancov
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh k výkonu sobášiaceho. Vzhľadom na
frekvenciu týchto sobášnych obradov, veľkosť našej mestskej časti a ako som spomenul je to
prenesený výkon štátnej správy bolo by potrebné, aby boli určení aspoň piati poslanci do tejto
pozície. Navrhujem preto, aby poslanecké kluby, ktoré boli konštituované navrhli aspoň po
jednom alebo dvoch poslancov do tejto funkcie, pretože tu treba mať aj na zreteli zastupiteľnosť
a aj frekvenciu úkonov. Nateraz je návrh na poverenie výkonu sobášiaceho poslanca na pána
poslanca Ing. Pavla Hlinku a pána doktora Tibora Bacsó, ktorí prejavili ochotu túto činnosť a
aktivitu vykonávať. Mali sme tu, aj máme poslancov, ktorí túto činnosť vykonávali aj v
uplynulom volebnom období, takže bolo by dobré, keby sa našli ešte ďalší, ktorí by túto činnosť
mohli vykonávať. Má niekto teda nejaké iné ďalšie návrhy ? Nemá nikto, tak prosím návrhovú
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komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k tým dvom menám týchto poslancov, ktorých som
spomínal.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
príslušných paragrafových znení schvaľuje poverenie poslancov poslanca Ing. Pavla Hlinku a
poslanca pána doktora Tibora Bacsó k výkonu sobášiaceho.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 19 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľným
hlasovaním.
K bodu 14 : A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2018
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2019
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pokračujeme bodom číslo 14 A) a B) Správa o výsledkoch kontroly
poradové číslo 4/2018 a Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2019. Obidva
materiály predkladá kontrolór mestskej časti p. Vibranský. Otváram k predloženému
písomnému materiálu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, končím túto možnosť a prosím o
prednesenie návrhu uznesenia predsedom návrhovej komisie.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa príslušných
paragrafových znení Berie na vedomie po A) Správu o výsledkoch kontroly číslo 4/2018 po B)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2019.
p. Hlinka, starosta MČ – ďakujem, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 20 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené trinástimi prítomnými
hlasujúci poslancami.
K bodu 15 : Diskusia
__________________________________________________________________________________

p. Hlinka, starosta MČ nasleduje bod číslo 15 Diskusia.
p. Hlinka, starosta MČ - vážené poslankyne, vážení poslanci v tomto bode vás chcem
upozorniť na časový plán poslaneckých dní ešte v tomto roku v 2. polovici decembra a v 1.
štvrťroku 2019, ktoré Vám boli dané na stôl pred rokovaním miestneho zastupiteľstva. Pre
informáciu poslancov, ktorí sú v tejto funkcii prvýkrát uvádzam, že každú stredu v čase od
15.30 do 16.30 prijímajú poslanci svojich voličov v miestnosti číslo 7 na 1. poschodí v budove
Miestneho úradu. Pripomienky, požiadavky alebo námety vznesené občanmi je potrebné
zaznamenať do zošita, ktorý si vyzdvihnete spolu s kľúčom od uvedenej miestnosti na
sekretariáte starostu a spolupodieľať sa na ich vybavovaní. Pokiaľ by ste náhodou v uvedený
deň z vážnych dôvodov nemohli na poslanecký deň sa dostaviť, žiadam vás, aby ste našli za
seba náhradu, dohodli výmenu s iným poslancom a túto skutočnosť oznámili na organizačné
oddelenie. Vážení poslanci, s pozvánkou materiálmi na dnešné rokovanie vám bol zaslaný
osobný dotazník poslanca miestneho zastupiteľstva, tlačivo žiadosť o poukázanie odmeny na
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účet v peňažnom ústave, Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Juh. Žiadam
Vás, aby ste osobný dotazník poslanca a žiadosť na poukázanie odmeny na účet v peňažnom
ústave vyplnili ešte dnes a odovzdali zamestnankyniam organizačného oddelenia, ak ste tak už
neurobili pred začiatkom dnešného rokovania. Tiež vás žiadam, aby ste tlačivá a to
oboznámenie dotknutej osoby poslanca, súhlas so spracovaním osobných údajov poslanca a
vyhlásenie o mlčanlivosti pre poslanca podpísali a odovzdali zamestnankyniam organizačného
oddelenia, ak ste tak už neurobili pred začiatkom dnešného rokovania. Novozvolení poslanci
dostali na stôl aj tlačivo oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov, ktoré je
potrebné vyplniť a odovzdať komisii na ochranu verejného záujmu do tridsiatich dní od ujatia
sa verejnej funkcie a bude to za rok 2017, čiže do 30 dní od dnešného dňa ste povinní to vyplniť
a doručiť tejto komisii a budete vypĺňať údaje za predošlý rok, čiže rok 2017. Taktiež ste na
stoly dostali v hrebeňovej väzbe základné právne normy a to je zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej zákon o meste Košice 401/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 357/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Štatút mesta
Košice vrátane príloh číslo 1,2,4 a zmeny k 12 . februáru 2018, ktoré boli v tom štatúte
uskutočnené. Zároveň vás informujem, že všetkým poslancom boli zriadené úradné e-mailové
adresy. Žiadam vás, aby ste si prevzali tablety do 21. decembra tohto roku na oddelení
ekonomickom a majetkovom u pána Ing. Zahoranského vedúceho oddelenia. Chcel by som ešte
poinformovať, že Mestská časť Juh od 26. novembra do 17. decembra organizuje zbierku
trvanlivých potravín pod názvom Daruj kilečko. Jej účelom je pripraviť štedrejšie vianočné
sviatky pre občanov a rodiny v núdzi, ktorí žijú v mestskej časti Juh. Potraviny môžete
odovzdávať na oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu Mestskej časti Juh na Smetanovej 4
v kancelárii číslo 17 na prízemí. Dňa 21. decembra o 12. hodine organizuje Mestská časť v
spolupráci so sestričkami svätého Vincenta de Paul vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova
tu dolu na prízemí vo foyeri nášho úradu v spoločenskej časti budovy. Zároveň vás pozývam
na adventný koncert v Kostole kráľovnej pokoja na ulici Milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v
pondelok 17. decembra začiatkom o 19.00, takže toľko z mojej strany v tomto bode. Nech sa
páči prihlásený pán poslanec Bernát prosím.
p. Bernát, poslanec MZ - ďakujem pán starosta za slovo, vážený pán starosta, milá kolegyňa,
kolegovia, ctení hostia. Nakoľko po štyroch rokoch opúšťam komisiu kultúry, mládeže športu
a propagácie samosprávy, chcel by som sa aj takto verejne poďakovať všetkým
spolupracovníkom z úradu, ktorí pre túto komisiu pracovali a prinášali aj nové nápady aj všetko,
takže veľké ďakujem, toto patrí nielen pani vedúcej, Helenke Gabzdilovej, ale aj ďalším
pracovníkom, ktorí dlhé roky robia, ťažko sa boria s problémami, či už sú to náš T-Systems športovo zábavný areál alebo aj v Spoločensko relaxačnom centre, takže pekne ďakujem,
novým členom komisie a pánovi predsedovi držím prsty a pevne verím, že túto komisiu
posuniete ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi Bernátovi, nasleduje pán poslanec
Breicha.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, ale keď sme mali aj slávnostnú časť aj
vážne témy, v tomto adventnom období by som sa tak isto poďakoval Vám pán starosta,
samozrejme aj kolegom poslancom, pani prednostke, pánovi kontrolórovi a samozrejme
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všetkým zamestnancom úradu a poprel milostiplné nadchádzajúce vianočné sviatky, aby sme
ich prežili v pokoji, v rodinnom kruhu ideálne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi Breichovi, do diskusie sa už nikto
nehlási, takže končím túto možnosť, samozrejme tieto slová obidvoch pánov poslancov dobre
padnú, jednak tu do vnútorných radov nášho úradu, ale aj čo sa týka nadchádzajúcich sviatkov
pre nás všetkých tak ako sme tu, aj našim kolegom to budeme tlmočiť.
K bodu 16 : Záver
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže program dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva sme
týmto vyčerpali, ďakujem vám za účasť a tým prakticky rokovanie končím. Žiadam Vás, aby
ste hlasovacie karty pred odchodom odovzdali nášmu informatikovi p. Lapčákovi. A celkom
na záver prajem Vám všetkým radostné a požehnané vianočné sviatky a úspešný vstup do
nového roka 2019. Takže dovidenia zatiaľ a ďakujem ešte raz.

.....................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka,v. r.
starosta MČ Košice – Juh

...............................................
JUDr. Henrieta Pagáčová, v. r.
prednostka MÚ MČ Košice - Juh

Overovatelia : Ing. Jozef Bernát, v.r., poslanec MZ

................................................

Ing. Erich Blanár, v.r. poslanec MZ

................................................

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková, v.r.

................................................

V Košiciach, dňa 18.12.2018
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