ZÁPISNICA
z 2 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 30.1.2019 v zasadačke Miestneho
úradu MČ Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so začiatkom
o 13.00 hod.
K bodu 1 : Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie, schválenie programu
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - Vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, otváram 2. rokovanie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh, ktoré bolo v zmysle ustanovenia zákona o
obecnom zriadení a zákona o meste Košice v znení neskorších predpisov riadne a včas zvolané. Na
dnešnom rokovaní Vás všetkých srdečne vítam. Prv, ako začneme rokovať žiadam Vás, aby ste sa
prezentovali zasunutím identifikačnej karty do otvoru hlasovacej jednotky a stlačením ľubovoľného
tlačidla potvrdili svoju prítomnosť na dnešnom rokovaní. Konštatujem, že v tejto chvíli je podľa
prezentácie na rokovaní prítomných celkove 11 poslancov, takže miestne zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Chcel by som na úvod Vás informovať o tom, že od 1. januára tohto roku som
vymenoval do funkcie zástupcu starostu Mestskej časti Košice-Juh pána poslanca Tibora Bacsoá,
ktorý som sa dohodol, že túto funkciu bude vykonávať bez nároku na plat zástupcu starostu, čiže
iba za poslaneckú odmenu. Prosím, aby ste vzali túto vec na vedomie. Vážení poslanci, za
zapisovateľku z dnešného rokovania určujem zamestnankyňu Mestskej časti Juh pani Marcelu
Zeleňákovú. Za overovateľov zápisnice určujem poslancov pani poslankyňu Ivančovú a pána
poslanca Knapa. Ďalej do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesení z dnešného rokovania
navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu návrhovej komisie pána poslanca Múdreho a za členov
komisie návrhovej pána poslanca Majerníčka a pána poslanca Blanára. Chcem sa opýtať, či sú
nejaké, prípadne iné návrhy, ak nie, prosím dávam teraz hlasovať, kto je za to, aby členmi návrhovej
komisie boli mnou navrhnutí poslanci.
Hlasovanie č. 1 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená dvanástimi
hlasmi, za nikto, nik nebol proti, nik sa nezdržal. Teraz prosím návrhovú komisiu, aby si presadla k
stolu určenému pre jej prácu a aby si sfunkčnili svoje hlasovacie zariadenia, ktoré sú na stole.
Vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, návrh dnešného programu rokovania je uvedený v
pozvánke, ktorá Vám bola zaslaná elektronicky spolu s informáciou o tom, že materiály na
rokovanie miestneho zastupiteľstva k jednotlivým bodom sú zverejnené na elektronickom úložisku
vytvorenom pre poslancov miestneho zastupiteľstva. Teraz žiadam návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie k návrhu programu dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa
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programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti, teda podľa
pozvánky. Prosím o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych
predpisov schvaľuje body zverejneného programu 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Juh.
p. Hlinka, starosta MČ – prosím, kto je za toto uznesenie ?
Hlasovanie č. 2 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že za bolo 12 poslancov, nikto nebol
proti, nik sa nezdržal, čiže túto časť máme vybavenú. Teraz sa chcem opýtať, či je tu nejaký návrh
na doplnenie programu dnešného miestneho zastupiteľstva, nejaká zmena programu a podobne. Ak
nie, tak budeme pokračovať podľa tohto programu, ktorý bol schválený dnes, teraz s týmto
hlasovaním.
A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2019
B/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
_______________________________________________________________________________
K bodu 2 :

p. Hlinka, starosta MČ – druhým bodom dnešného rokovania je po A) Správa o výsledku kontroly
číslo 1/2019 a po B) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorú predkladá kontrolór mestskej
časti. Otváram k predloženému materiálu rozpravu. Pokiaľ sa do rozpravy nikto nehlási, prosím,
aby ste predniesli návrh na uznesenie.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa platných právnych
predpisov berie na vedomie za A) Správu o výsledkoch kontroly číslo 1/2019, za B) Správu o
kontrolnej činnosti za rok 2018.
p. Hlinka, starosta MČ - nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 3 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľným
hlasovaním trinástich poslancov.
Informácia o 7., 8., 9., 10. a 11. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti
Košice - Juh v roku 2018
_______________________________________________________________________________
K bodu 3 :

p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod programu Informácia o 7., 8., 9., 10. a 11. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2018. Poukazujem na obsah materiálu,
v ktorom sa uvádza, ako pri jednotlivých úpravách došlo k navýšeniu na strane bežných príjmov a
výdavkov. 7. 8. 9. úprava programového rozpočtu bola prerokovaná aj v stálych komisiách
miestneho zastupiteľstva, úpravy rozpočtu a to 10. a 11. komisie neprejednali, nakoľko v tomto
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období ešte neboli uznášania schopné. Otváram teraz rozpravu k tomuto materiálu. Pokiaľ sa nikto
nehlási, končím túto možnosť a dávam slovo návrhovej komisii.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych
predpisov berie na vedomie Informáciu o 7., 8., 9., 10., a 11., úprave Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Juh v roku 2018.
Hlasovanie č. 4 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie. Ďakujem, konštatujem, že jednomyseľným
hlasovaním trinástich prítomných a hlasujúcich poslancov uznesenie bolo prijaté, teda schválené.
Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s T-Systems Slovakia
s.r.o. v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
_______________________________________________________________________________
K bodu 4 :

p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje ďalší bod a tým je Návrh zámeru spolupráca Mestskej časti
Košice-Juh z T-Systems Slovakia s.r.o. v rámci Športovo zábavného areálu Alejová ulica Košice z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ako sa uvádza v písomnom materiáli k tomuto bodu, Mestská
časť - Juh je ako je známe výlučným vlastníkom a prevádzkovateľom nehnuteľnosti Športovozábavný areál. Zámerom Mestskej časti - Juh v roku 2014 bolo skvalitniť úroveň poskytovaných
služieb v rámci ŠZA a zároveň zachovať ceny týchto služieb. Zámer sa podarilo realizovať vďaka
spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia, keďže z rozpočtu Mestskej časti - Juh nebolo
možné v plnej výške vyčleniť finančné prostriedky na dosiahnutie daného zámeru. Zmluva o
spolupráci bola platná do 31. decembra 2018. Na základe doterajšej spokojnosti zmluvných strán
vyslovil T-Systems Slovakia zámer pokračovať naďalej v doterajšej spolupráci s Mestskou časťou
Košice-Juh aj ďalší rok. V zmysle ustanovenia § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona o majetku obci číslo
138 z roku 1991 Zb. v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku v areáli ŠZA je
potrebné opätovne posúdiť a schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Následne bude možné
uzatvoriť zmluvu o spolupráci s predpokladanou sumou od T-Systems Slovakia s.r.o. v celkovej
výške 35.000 EUR na obdobie do 31. decembra 2019. Celú sumu vo výške 35.000 EUR poskytne
T-Systems Slovakia s.r.o. v roku 2019 po uzavretí zmluvy, čiže bude to v jednej platbe naraz.
Mestská časť - Juh v rámci spolupráce na rok 2019 zabezpečí a poskytne pneumatický stan s
nápisom T-Systems Športovo zábavný areál vo firemných farbách, ktorý bude používaný pri
akciách organizovaných na Športovo-zábavnom areáli a pri firemných akciách T-Systems Slovakia.
V zmysle zákona o majetku obcí 138 z roku 1991 prenájom nehnuteľného majetku v areáli
Športovo-zábavného areálu je potrebné opätovne posúdi a schváliť ako prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Miestna rada Mestskej časti - Juh prerokovala na svojom zasadnutí 22. januára tento návrh a z
dôvodu hodného osobitného zreteľa ho odporúčala predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie
miestneho zastupiteľstva, čiže dnes. Ováram teraz k tomuto materiálu prípadnú rozpravu. Pán
poslanec Tobák.
Zápisnica z 2. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 30.1.2019

Strana 3 z 24

p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, dobrý deň kolegovia, kolegyne, ja by som
len chcel poprosiť, keby v budúcnosti dôvodovej správe mohlo byť uvedené aj za koľko potom ten
pneumatický stan sa obstará, prípadne nejaká jeho fotodokumentácia, aby sme mali lepšiu
predstavu, že o čo vlastne ide a celkovo do dôvodových správ uvádzať lepšie možno nejaké finančné
parametre jednotlivých zámerov, lebo chýbajú pri rôznych dôvodových správach ako aj v ďalšom
bode programu ako je kontokorentný úver a pod. ale ešte späť k tomuto bodu. Padol podnet, že
máme novú ľadovú plochu, ale nemáme ako keby rolbu, ktorá ju by ju obsluhovala. Rolba má stáť
nejakých 50.000 EUR približne. Nebola diskusia so spoločnosťou T-Systems ohľadnom zakúpenia
rolby, na ktorej by mohli byť tiež proste reklamné polepy, ktorá by vlastne tým, že je tam by
udržiavala tú ľadovú plochu tak stále by robila reklamu ? A či je ten stan nutný a či sa to ešte nedá
zameniť prípadne, keď nás čaká tá investícia do tej rolby. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - takže chcem odpovedať, áno, môžeme to doplniť napr. koľko je tá
obstarávacia cena, momentálne neviem na to presne odpovedať, je to asi 2.500 €, to je ich konkrétna
požiadavka za to, že nám dávajú tú sumu. Čo sa týka tej rolby, to je podstatne väčší obnos peňazí a
keďže my z rezervného fondu zrejme na to nebudeme môcť v najbližšom období nejak uvoľňovať
ďalšie zdroje a z mestského rozpočtu nejaké disponibilné prostriedky na kapitálové výdavky asi
nebudú tzn., že my ich nechceme blokovať od toho ich zámeru, aby mali tam tú záležitosť, ktorá im
bude robiť stálu reklamu a aj pre nich, ale aj pre ďalšie akcie, ktoré sa tam budú všeobecne robiť.
Myslíme si, že nie je to niečo, čo by nebolo vhodné pre bežných návštevníkov, aj v priebehu letnej
sezóny hocikedy inokedy, čiže ono to aj tak skvalitní podmienky využitia tohto areálu. Tá rolba by
bolo fajn, ale oni nie sú ochotní dať väčšiu čiastku ako tú, ktorú sme dohovorili, resp. sme sa s nimi
bavili o tom, či nie je možné pridať, ale pridať neboli ochotní a my sme boli samozrejme potom v
konečnom dôsledku radi, že je máme takého to partnera, ktorý aj v tomto roku nám chce podať
pomocnú ruku. Toľko na vysvetlenie. Hlási pani Ivančová, nech sa páči môžete.
p. Ivančová, poslankyňa MZ tým pádom nám tie počty ukazujú, že neviem, čo budeme robiť s
tými zvyšnými peniazmi.
p. Hlinka, starosta MČ - my tam vyrábame stratu, čiže tie prevádzkové náklady sú oveľa vyššie
ako sú možné príjmy zo vstupného a máme tam ešte aj dotáciu z mesta, ale napriek tomu to nestačí,
pretože je to 210 100 delené na 4 vlastne strediská mimo ŠZA ešte ďalšie 3, že nám by to nestačilo,
čiže to je na pokrytie prevádzkových nákladov tohto areálu a na zachovanie jeho kvality v zmysle nejaká bežná údržba, nátery, nejaký nákup drobného inventáru, napr. lopty alebo nejaká takáto vec,
siete na tie futbalové ihriská, že ten drobný nákup, tak z toho sa hradí a samozrejme, keď hovoríme
o nákladoch na prevádzku mám na mysli v tom aj platbu za médiá, ktoré v tomto roku napr. stúpajú
hore o zhruba 5,6 - 5,7 desatín percenta čo sa týka napr. elektriky, plynu, vykurovania a pod. Môžem
ukončiť diskusiu ? Nikto sa už nehlási, prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych
predpisov schvaľuje po 1) spoluprácu MČ KE – Juh s T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13,
Košice v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice
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2) prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice
časť Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice, katastrálne územie: Južné mesto, zapísaný na
LV č. 13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, účel nájmu: osadenie reklamných
zariadení,
výška nájmu: 26 500,00 EUR, doba nájmu: určitá do 31.12.2019. Prenájom
nehnuteľného majetku spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., odporúčame posudzovať ako dôvod
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že nehnuteľný majetok bude slúžiť na skvalitnenie a zvýšenie
úrovne poskytovaných služieb, na podporu voľnočasových a športových aktivít pre väčšiu skupinu
obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. 3) krátkodobý prenájom pre spoločnosť T-Systems
Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice - športoviská (multifunkčné ihrisko, ľadová plocha, futbalové
ihrisko), firemný deň, vstup do areálu, výška nájmu: 8 500,00 EUR, doba nájmu: určitá do
31.12.2019
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, teraz dávam slovo Vám, nech
sa páči hlasujte o ňom.
Hlasovanie č. 5 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - za 13, čo je jednomyseľné hlasovanie všetkých prítomných poslancov,
takže tento materiál sme schválili.
K bodu 5 :

Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima
banky Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a
výdavkami bežného rozpočtu

_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - ďalej piatym bodom je Návrh na prijatie krátkodobých návratných
zdrojov financovania od Prima banky Slovensko a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Mestská časť Košice-Juh vzhľadom na vývoj toku
finančných prostriedkov v posledných mesiacoch a vzhľadom aj na výšku rezervného fondu bude
pravdepodobne čeliť časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Je to
uvedené bližšie v dôvodovej správe. Programový rozpočet Mestskej časti - Juh je naviazaný na
rozpočet mesta Košice pokiaľ ide o podielové dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti,
ďalej je to na opatrovateľskú službu, na zariadenie opatrovateľskej služby, ďalej účelový transfer
na zariadenia s celomestskou pôsobnosťou ako je jedáleň pre dôchodcov, Športovo zábavný areál
Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva a stredisko verejnoprospešných prác, ako
aj na účelové transfery zo štátu to je na štátny fond rozvoja bývania, ďalej na Regob., tzn. na
evidenciu, prihlasovanie obyvateľov k trvalému pobytu a na matriku. Dochádza však časovému
nesúladu medzi plnením príjmov na jednej strane a reálnou potrebou čerpania výdavkov na strane
druhej. Keďže výška rezervného fondu už nebude postačovať na krytie tohoto časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu Mestská časť Košice - Juh začala rokovanie s Prima
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bankou o podmienkach poskytnutia bezúčelového úveru vo forme kontokorentného úveru.
Predmetný úver poskytuje banka klientovi na bežnom účte formou povoleného debetného zostatku,
ktorý sa v zmysle § 17 ods. 2 zákona 583 z roku 2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy môže použiť na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu za podmienky, že bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného
rozpočtu. Jeho čerpanie predpokladáme len v krátkych časových úsekoch. Podmienkou na jeho
poskytnutie je rozhodnutie miestneho zastupiteľstva o schválení prijatia kontokorentného úveru.
Mestská časť Košice-Juh k dnešnému dňu nie je zaťažená úverom a nemá žiaden dlh. Na základe
týchto skutočnosti odporúčame miestnemu zastupiteľstvu schváliť prijatie krátkodobých návratných
finančných prostriedkov do výške 150.000 EUR za každý kalendárny rok počnúc rokom 2019.
Miestna rada prerokovala na svojom zasadnutí 22. januára tohto roku návrh na prijatie krátkodobých
návratných zdrojov financovania od Prima banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpočtu a odporúčala návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Juh. Čiže tak sa koná dnes. Toľko k dôvodom, teraz
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Prihlásený ako prvý, pán poslanec Breicha.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážení kolegovia, vážení
prítomní, chcel som poprosiť na uváženie dať k tomuto bodu nejakú krátku pauzu 5 - 10 minút,
pretože tá dôvodová správa je síce priložená, ale nehovorí o faktoch. Prečo bankám, aký úrok, v
akom čase, kedy to už potrebujeme, bude to zajtra, pozajtra, nedá sa o tom jednoznačne hlasovať.
Aspoň taký je môj názor, takže dávam na zváženie. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - procedurálny návrh je to ? Takže chcem sa opýtať, kto je za to, aby sme
tento procedurálny návrh akceptovali, tá krátka prestávka znamená 10 minút ? Takže 10 minút
krátku teda prestávku k tomuto bodu, aby ste si to lepšie rozdiskutovali alebo sa opýtali, čo Vám
nie je jasné. Takže nech sa páči, krátke hlasovanie, kto je za túto prestávku 10 minútovú ?
Hlasovanie č. 6 za 10 minútovú prestávku : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ takže vyhlasujem desaťminútovú prestávku, o 13.35 budeme pokračovať.
===================10 minútová prestávka===================================
p. Hlinka, starosta MČ časový limit už uplynul, aby sme postúpili ďalej. Takže môžeme
pokračovať ? Tak sa mi zdá, že áno, všetci ste tu prítomní, tak pokračujeme po uplynutej prestávke
v rokovaní, bod číslo 5, sú prihlásení ešte spred prerušenia pred prestávkou, teda páni poslanci do
diskusie - p. Tobák, nech sa páči.
p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, rád by som predložil pozmeňujúci návrh, dal
by som o ňom hlasovať k bodu číslo 5, je to pozmeňujúci návrh na prijatie krátkodobých návratných
zdrojov financovania od Prima banky Slovensko a.s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, takže pozmeňujúci návrh by znel - schvaľuje po a/ prijatie
krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky Slovensko a.s. do výšky
100.000 EUR za tento kalendárny rok na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a
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výdavkami bežného rozpočtu za rok 2019 a po b/ navrhuje Miestnemu úradu Mestskej časti KošiceJuh doplnenie požadovaných údajov úrokovej miery, výšky rezervného fondu, výšky
predpokladaných výdavkov, čiže ako keby vyhodnotenie potreby finančných zdrojov, finančného
krytia prostredníctvom tohto kontokorentného úveru a zároveň podmienky tohto kontokorentného
úveru spolu s vyčísleným súvisiacich nákladov doposlať poslancom do 15. februára.
p. Hlinka, starosta MČ - vypočuli ste si, v písomnej forme, môžem ukončiť túto diskusiu k tomuto
bodu ? Už sa nikto nehlási, končím diskusiu, takže nech sa páči návrhová komisia prosím o
prednesenie pozmeňovacieho návrhu od pána poslanca Tobáka.
Návrhová komisia – pozmeňujúci návrh p. Tobáka - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Juh v súlade s platnými právnymi predpismi schvaľuje prijatie krátkodobých návratných
zdroj financovania od Prima banky Slovensko a.s. do výšky 100.000 EUR za tento kalendárny rok
na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za rok 2019, za
b) navrhuje Miestnemu úradu Mestskej časti Košice - Juh doplniť údaje - stav rezervného fondu,
stav výdavkov (predpokladaných), podmienky úveru poslancom Mestskej časti Košice - Juh do
15. 2. 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - mohli by ste ešte raz prečítať tú druhú časť, poprosím ešte raz.
Návrhová komisia - navrhuje Miestnemu úradu Mestskej časti Košice-Juh doplniť údaje - stav
rezervného fondu, stav výdavkov ( predpokladaných ), podmienky úveru poslancom Mestskej časti
Košice - Juh do 15. 2. 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - zaslať informáciu dobre, aby to bolo vykonateľné jednoznačne, ale vieme
o čom je reč, ale pre istotu. Takže ste si vypočuli prvú aj druhú časť tohto pozmeňovacieho návrhu,
mu dám o ňom hlasovať, nech sa páči spoločne u obidvoch častiach. Nech sa páči hlasujeme.
Hlasovanie č. 7 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 – pozmeňujúci návrh bol
prijatý
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené jednomyseľným
hlasovaním všetkých trinástich prítomných a hlasujúcich poslancov.
Informácia o zmene č. 14 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice
– Juh
_______________________________________________________________________________
K bodu 6 :

p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje ďalší bod šiesty, tým je Informácia o zmene čisto 14
Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Juh podľa zákona 401 z roku
1990 Zb. o meste Košice s účinnosťou od 1. januára 2013 starosta vydáva Pracovný poriadok a
Organizačný poriadok Miestneho úradu a Poriadok odmeňovania zamestnancov Mestskej časti, o
vydaní a o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu informuje miestne zastupiteľstvo.
Na základe splnomocnenia zákona som využil toto svoje oprávnenie a s účinnosťou od 1. októbra
2018 som rozhodol o zmene číslo 14 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Juh
a to prílohy číslo 1 Organizácia Miestneho úradu spočívajúcej vo vytvorení nového funkčného
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miesta referent správy registratúry a podateľne na oddelení organizačnom právnom a matriky v
referáte organizačno-právnom. Vytvorenie nového funkčného miesta bolo potrebné z toho dôvodu,
aby bola zabezpečená trvalá služba v podateľni miestneho úradu počas stránkových hodín a
informovanosť klientov, ktorí prichádzajú na miestny úrad za účelom vybavenia si svojich úradných
záležitostí, ako je stála obsluha telefónnej ústredne. Viac o zdôvodnení potreby rozšírenia
organizačnej štruktúry miestneho úradu je uvedené v dôvodovej správe tohto materiálu. Miestna
rada na svojom zasadnutí 22. januára prerokovala tento materiál a odporúčala starostovi túto
informáciu predložiť na prerokovanie a vzatie na vedomie na najbližšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Otváram k tomuto prípadnú rozpravu. Keďže sa nikto nehlási, prosím o návrh
uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych predpisov
berie na vedomie Informáciu o zmene č. 14 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej
časti Košice-Juh.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 8 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že všetci trinásti poslanci boli za,
týmto sme tento materiál schválili.
K bodu 7 : Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod číslo 7 a tým je Voľba členov komisií Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh. Podľa § 15 zákona 369 z roku 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále
alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné
zastupiteľstvo. V súlade s citovaným ustanovením zákona na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh 7. decembra 2018 boli zriadené 4 stále komisie miestneho
zastupiteľstva a osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a zároveň boli určené počty členov jednotlivých stálych komisií z radov poslancov i
neposlancov. Na uvedenom rokovaní miestneho zastupiteľstva boli vtedy zvolení aj predsedovia
jednotlivých komisií a členovia komisií z radov poslancov. Tieto komisie je potrebné doplniť o
ďalšie osoby, čiže neposlancov podľa počtu určeného miestnym zastupiteľstvom, aby komisie mohli
začať vykonávať svoju činnosť. Na ustanovujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva bola zriadená
aj osobitná komisia na ochranu verejného záujmu a uskutočnila sa voľba jej predsedu a členov
komisie. Túto komisiu je potrebné dnes ešte doplniť o ďalších poslancov tak, aby každá politická
strana mala v nej svoje zastúpenie. Poukazujem na obsah materiálu, v ktorom sú návrhy na členov
jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva neposlancov spracované na základe dohody
predsedov komisií a predsedov poslaneckých klubov. Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 22.
januára prerokovala tento materiál a odporúčala ho predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie
miestneho zastupiteľstva. Zároveň vám predkladám procedurálny návrh, či sa bude dnes hlasovať o
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členoch neposlancoch v jednotlivých komisiách jednotlivo alebo budeme hlasovať an blok, čiže
spoločne. Takže tu by som poprosil o krátke hlasovanie, ešte raz zopakujem, že či chcete, aby sa
hlasovalo o členoch, neposlancoch v jednotlivých komisiách jednotlivo, čiže podľa mien alebo an
blok, čiže je to jasné, že spoločne za tú, ktorú komisiu. Takže dávam návrh, aby sa hlasovalo an
blok, z mojej strany, nech sa páči potvrďte ho alebo budeme potom jednotlivo. Takže, kto je za an
blok hlasovanie ?
Hlasovanie č. 9 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - áno, čiže hlasovanie spoločné an blok bolo schválené trinástimi hlasmi,
podľa toho sa budeme v ďalšej časti tohto bodu riadiť. Tak, teraz otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Keďže sa nikto do rozpravy nehlási, končím túto možnosť a prosím teraz o prednesenie
návrhu na uznesenie k jednotlivým komisiám.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa platných právnych
predpisov volí za A) za členov komisie finančnej neposlancov – volí A) za členov komisie
finančnej neposlancov: Ing. Vieru Sudzinovú, Mgr. Ľuboša Surového, Ing. Karola Šamuláka za
B) za členov komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho
rozvoja neposlancov: Ing. Petra Olšavského, Mgr. Adama Očkajáka, Miroslava Majerníčka, Pavla
Vavreka, za C) za členov komisie sociálnej neposlancov: MUDr. Emila Fraenkela, PhDr. Evu
Fábiánovú, Ladislava Egryho, za D) za členov komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie
samosprávy neposlancov: Mgr. art. Milana Kyjovského, Mgr. Lýdiu Schmidtovú, Ing. Máriu
Horňákovú, za E) za členov osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov za koalíciu KDH, Sloboda a solidarita, Strana maďarskej komunity –
Magyar Kὅzὅsség Pártja, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA poslancov:
Ing. Juraja Tobáka, Ing. Rastislava Majerníčka, Mgr. Petra Múdreho.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za prednesenie návrhu jednotlivých členov v komisiách, tak
nech sa páči my sme si schválili to hlasovanie spoločné, tak dávam teraz hlasovať, kto je za prijatie
takéhoto návrhu na uznesenie v týchto personálnych otázkach.
Hlasovanie č. 10 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené, za hlasovalo 12
poslancov, proti nik, zdržal sa 1 poslanec.
Náplň činnosti komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh na volebné
obdobie 2018 – 2022
_______________________________________________________________________________
K bodu 8 :

p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje v poradí 8. bod rokovania a to je Náplň činnosti komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh na volebné obdobie 2018 až 2022. Podľa
zákona o obecnom zriadení zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Predsedovia
jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva spracovali náplň činností pre svoje konkrétne
komisie, ktorými sa určujú a vymedzujú úlohy a náplň ich práce v súlade s poslaním tej-ktorej
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komisie a potrebami mestskej časti. Osobitné postavenie má Osobitná komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej úlohy sú vymedzené ústavným zákonom
č. 357 z roku 2004 v Zbierke zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545 roku 2005 Zb. zákonov. Náplne činnosti komisií
boli spracované samostatne za každú komisiu a po ich prerokovaní a odsúhlasení v miestnom
zastupiteľstve sa budú nimi komisie riadiť a plniť svoje vymedzené úlohy. Miestna rada na svojom
zasadnutí 22. januára prerokovala tento materiál a odporučila starostovi náplň činnosti komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh na volebné obdobie 2018 až 2022 predložiť na
prerokovanie na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Otváram k tomuto materiálu
prípadnú rozpravu. pán poslanec Tobák, prosím nech sa páči.
p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, ja som vlastne predložil doplňujúci návrh k
návrhu uznesenia, v podstate som tam doplnil jeden bod k návrhu činnosti finančnej komisie a to
je ho v podstate nejaká analýza, diskusia ohľadom výdavkov, ktoré som ohraničil individuálne 500
eurami a celkovo, či jednému dodávateľovi nad 2.000 EUR za obdobie od poslednej finančnej
komisie s tým, že budeme požadovať ako finančná komisia prípravu materiálov, ktoré preukazujú
buď dodanie materiálu, tovaru, poskytnutie služby súvisiace s a materiály zaslaním na margo týchto
výdavkov, resp. k tomuto doplňujúcemu návrhu by som doplnil, že dôvodom je napr. nákup i-phonu
v decembri roku 2018, nákup saunových dverí v sume 1.400 EUR, pričom saunové dvere sú bežne
za 200 EUR a podobné záležitosti. Radi by sme sa pozreli na tieto výdavky teraz ako novozvolený
predseda finančnej komisie. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ešte niečo ? Nikto ďalší nie je, takže končím možnosť prihlasovania sa
do diskusie, nech sa páči návrhová komisia.
Návrhová komisia - pozmeňujúci návrh k náplni činnosti finančnej komisie p .Tobáka. Dopĺňa sa
bod 16 v náplni činnosti finančnej komisie - 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.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím dávam hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 11 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 – pozmeňujúci návrh bol
prijatý.
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené všetkými trinástimi hlasujúci
poslancami. Ďalej.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych
predpisov určuje a vymedzuje náplň činnosti komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh na volebné obdobie 2018 - 2022 v zmysle predložených návrhov.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie k tomuto návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 12 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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u p. Hlinka, starosta MČ - znesenie bolo schválené trinástimi prítomnými a hlasujúcimi
poslancami jednomyseľne.
K bodu 9 :

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Juh

_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - v poradí 9. bodom rokovania aj Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. Materiál je návrhom od poslanca Stanislava
Tkáča, poprosím, keby sa chcel vyjadriť, nech sa páči máte slovo na úvod.
p. Tkáč, poslanec MZ - tento návrh na zmenu rokovacieho poriadku dávam z toho dôvodu, aby
sme dali občanom priestor na nastolenie tém súvisiacich s činnosťou orgánov samosprávy mestskej
časti a aby mohli vyjadriť svoje nápady, podnety, prípadne to, čo ich trápi v mestskej časti. Gesto
vystúpiť na zasadnutí by sme im mali dať, boli sme nimi volení a mali by sme využiť každý priestor,
kde by sa im dalo slovo a umožniť im to. Z časových dôvodov by celkové trvanie vystúpení
obyvateľov v rámci bodu programu "Slovo pre verejnosť" navrhujem 30 minút a dobu vystúpenia
jedného obyvateľa navrhujem limitovať 5 minút s možnosťou jeho predĺženia. Po vystúpení
obyvateľov budú mať poslanci časový priestor na vyjadrenie sa k nastoleným témam v rámci
rozpravy. Vzhľadom k tomu, že to má slúžiť ako inšpirácia pre ďalšiu prácu poslancov a orgánov
mestskej časti nebude možné v rámci tohto bodu programu predkladať návrhy a prijímať uznesenia.
To je zatiaľ asi tak všetko, ďakujem za slovo.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za úvodné vystúpenie, nech sa páči, otváram teraz diskusiu.
Prihlásený je pán zástupca a poslanec pán Bacsó, nech sa páči.
p. Bacsó, zástupca starostu - vážený pán starosta, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci.
K predloženému návrhu nášho kolegu mám pár poznámok, tak po formálnej ako aj materiálnej
stránke. K bodu 1 návrhu je tam, jedným z obligatórnych bodov programu zasadnutia je bod "Slovo
pre verejnosť." V zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení predsedajúci, najčastejšie starosta
predkladá, resp. zverejňuje návrh programu, nie program samotný. Pýtam sa, ako je to vlastne
myslené, pretože z predloženého návrhu potom tento bod môže byť zaradený až na zastupiteľstve
na základe návrhu, napr. niektorého z poslancov na doplnenie navrhovaného programu v zmysle
§ 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Pokiaľ je to myslené tak, že samotný starosta je povinný pri
príprave zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť návrh aj s takýmto bodom, mám za to, že
týmto spôsobom ide o zásah do práv do právomoci starostu nad rámec zákona o obecnom zriadení,
čo by v následnom postupe mohlo vyvolať dôvod na uplatnenie prostriedkov prokurátorského
dozoru. K bodu číslo 2, v tomto bode mi nie je jasné, akým spôsobom sa bude overovať trvalý pobyt
obyvateľov, ak na základe občianskeho preukazu, upozorňujem, že ide o nakladanie s osobnými
údajmi a tzv. to nešťastné GDPR. S tým, že na takéto nakladanie je potrebný výslovný súhlas, teda
obyvateľ by musel hneď podpísať pravdepodobne nejaké pripravené vyhlásenie a ak to odmietne,
nebude vystupovať, na to už som z predneseného návrhu nedostal odpoveď. Ďalej sa pýtam, kto sú
podnikatelia, resp. zástupcovia právnických osôb pôsobiacich na území mestskej časti. Ide o
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subjekty, ktoré majú na území mestskej časti sídlo, organizačnú zložku alebo len cestujú cez našu
mestskú časť. Viete, ja ako advokát v zmysle zákona o advokácii mám priznanú pôsobnosť pre celé
územie mesta Košice a inde, takže prosím, ak sa to dá vysvetliť, mi to spojenie pôsobiaci. Ďalšou
otázkou je, ako sa tieto subjekty budú preukazovať. Donesú si výpis z Obchodného registra alebo
nejaký iný doklad. K bodu číslo 4, tento bod súvisí v podstate aj s bodom 1 a problematikou
nakladania s osobnými údajmi a GDPR. Takže aj zamestnanec, ktorý pravdepodobne bude dávať
podpisovať nejaký súhlas, bude musieť mať na to kvalifikáciu. Len upozornenie, v prípade
odsúhlasenia pre útvary miestneho úradu. K bodu číslo 5 - to sú tie časové limity, ktoré ani
predkladateľ, ja racionálne neviem odôvodniť, prečo práve toľko, prečo nie viac, prečo nie menej,
no ale keď už napr. väčšina rozhodne, tak treba aspoň porozmýšľať nad tou možnosťou predĺženia,
opätovne je to také neurčité, o koľko sa predlžuje, o ďalších 5 minút alebo dovtedy, kým vystupujúci
to neuzná za vhodné. V tejto súvislosti mi napadá aj otázka, ak predsedajúci nedá návrh na
predloženie tohto vystúpenia budeme sa tu sporiť, či treba predlžovať vystúpenia rečníka alebo nie.
K bodu číslo 8, týka sa to odobratia slova. Predsedajúci sám rozhodne na základe vlastných kritérií,
či odoberie slovo rečníkovi, keď iný poslanec bude chcieť, aby sa pokračovalo, tak potom ako sa
bude postupovať, keď v tomto bode, ako predniesol navrhovateľ nie je možné predkladať návrhy
ani prijímať uznesenia. Vážený pán starosta, vážení páni poslanci, ja som sa už na miestnej rade
vyjadril, že s takto predloženým návrhom principiálne nesúhlasím, bolo mi povedané, aby som to
parafrázoval, je to výsledok masívnej volebnej kampane a veľkej obmeny poslaneckého zboru. Z
výsledkov volieb sa polemizuje a jednoducho väčšina má pravdu, no z môjho pohľadu ide o
principiálny postoj. Tak ako bolo aj na miestnej rade uvedené, nikdy v doterajšej histórii nebolo
odopreté žiadnemu obyvateľovi prísť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva a ak o to požiadal, tak
bolo mu slovo aj udelené. Takto predpokladá aj zákon o obecnom zriadení. Je paradoxné, že z
hľadiska naplnenia účelu plynulého priebehu rokovania obecného zastupiteľstva má samotný
poslanec nárok na udelenie slova iba v súvislosti s prerokovaným bodom programu. Obyvateľ má
množstvo nástrojov, teraz ich nemá zmysel vypočítavať na to, aby vyjadril, resp. formuloval svoje
problémy a poslanec je tu preto, aby tieto problémy poznal a následne zastupiteľstvu predostrel.
Preto ja osobne nevidím nejaký zmysel tohto návrhu. Veď aj na miestnej rade sme sa v podstate
vzácne zhodli, že za 5 minút nevyriešime prakticky nič, dokonca tam padol aj návrh, však by to bolo
možno len na skúšku a na nejaký jeden rok, ale to už nechám tak. Viete, ja nerád experimentujem
s tak vážnymi témami, poviem to takto za seba. Žijeme v dobe konfrontačnej politiky, keď
všeobecne strany neplnia svoju funkciu a bojuje sa doslova na život a na smrť. Čo v podstate z
môjho pohľadu vedie k úpadku a darí sa populistom, extrémistom. Nerád by som bol, aby som týmto
krokom prispel k tomu, aby som pootvoril dvere v úvodzovkách šikovnému združeniu napr.
hlavohrudiam v zelených tričkách.
p. Tobák, poslanec MZ - chcel by som upozorniť, že vypršalo 5 minút.
p. Bacsó, zástupca starostu - ja by som chcel poprosiť, keby som to mohol dokončiť. Môžem ? Ja
by som Vás chcel poprosiť, aby som to mohol dokončiť, dobre ? Už len posledných pár viet, pán
Tobák. Takže viete, ja by som nerád bol, keby som týmto krokom prispel k otvoreniu dverí nejakým
združeniam, napr. hlavohrude v zelených tričkách, ktoré by si tu robili nejakú kampaň na začiatku
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každého zastupiteľstva. Teraz Vám je to možno smiešne, možno straším, v mestskom zastupiteľstve
v minulosti sme sa s tým stretli. Vážení poslanci, preto na základe týchto mojich myšlienok s
ktorými sa vôbec nemusíte stotožňovať, Vás žiadam o prehodnotenie tohto návrhu a ak dovolíte, ja
by som dal procedurálny návrh na prerušenie rokovania o bode tohto programu a to z dôvodu nielen
na základe tých myšlienok a podnetov, ktoré som teraz vyslovil, ale aj z dôvodu, aby sa na to pozreli
ešte odborné útvary mestskej časti, ako aj jednotlivé komisie, ktoré doteraz, resp. už boli kreované.
Ďakujem pekne za pozornosť.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja za vystúpenia a za obšírnejší názor, teraz otváram postupne,
tak ako ste sa ohlásili s faktickými, ste tu štyria prihlásení, takže prosím najprv faktické na
predrečníka. Pán Breicha ako prvý.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, bolo to také obšírne, že ani nebudem môcť
reagovať, lebo som si nerobil poznámky. Stále je mechanizmus, ak sa prijme niečo nesúlade so
zákonom, protichodné s morálkou a neviem čím všetkým a aby sa to neuviedlo do života a nezávisí
to iba na uznesení tohto zastupiteľstva, čiže týmto by som nestrašil a nezavádzal a na druhej strane
je to veľmi dobrá myšlienka z toho titulu, že aj keď sme tu neboli uzavreté spoločenstvo, ktoré si
nepúšťalo verejnosť tak, aby každá jedna babka, dedko, sused atď. cítil potrebu, že potrebujeme ich
názor, lebo niekedy naozaj aj keď chodia na poslanecké dni, tak sú proste vyvedení z miery, chodia
s tým, čo sa netýka mestskej časti, sťažujú sa na to a takto by aj pochopili, keby boli účastní, že o
čo všetko ide. Hodnotím to ako dobrý krok, ktorý určite nemôže ublížiť, lebo tie útvary mestskej
časti sa s tým môžu zaoberať a nakoniec, ak je to protichodné dobrým mravom alebo zákonom
nemusí to byť uvedené na vzdory, že tomu, že to dnes prijmeme. Takže toľko k tomu, aby som si
nevyčerpal čas.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Ivančová.
p. Ivančová, poslankyňa MZ - budem reagovať na pána doktora. Ja som si teraz pozerala, že na
mestskom zastupiteľstve ste schválili v uznesení niečo podobné, sa mi zdá, že tam bolo 30 minút
celkovo objem pre všetkých občanov, pričom pre každého z nich nesmie presiahnuť 5 minút, tak
keď sa to dalo na meste, tak nevidím dôvod prečo by sme nemohli skúsiť, vymyslieť nejaké právne
prostriedky na to, aby sme to vedeli aj tu urobiť, najmä tým, že sme vlastne volení občanmi a okrem
toho poslaneckého dňa oni nemajú možnosť s nami veľmi hovoriť a neverím, že by tu prišli nejakí
extrémisti, keby sme vedeli tých 5 minút stopnúť.
p. Hlinka, starosta MČ - ďalej pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať na pána zástupcu starostu
a naozaj si myslím, že dôležité veci sme si vykonzultovali na rade, takže pre mňa bolo teraz
prekvapením ako som osem minút počúval, prečo sa to nedá a takto pesimisticky nastavený v
podstate človek na konkrétny bod to som tu už dlho nezažil. Takže dobre, ale konkrétne veľa vecí
sme si vysvetľovali na rade, veľa vecí vydiskutovaných si myslím si, že bolo. Takže z môjho
pohľadu, ja môžem povedať, že tento bod vítam, tak ako som to hlasoval na meste, tak budem

Zápisnica z 2. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 30.1.2019

Strana 13 z 24

jednoducho aj dnes tu za tento bod. Je to prvok nový, je jednoducho signálom, že toto zastupiteľstvo
chce viac komunikovať s občanmi. Všetko, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - takže ešte raz pán Breicha ?
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem ešte raz za slovo, na doplnenie, je to riadny bod programu,
ktorý prešiel miestnou radou. Ak má niekto inú predstavu, stále je diskusie možná aj predtým aj
počas aj všelijako. Ale mohla sa pripraviť aj nejaká novelizácia, resp. nejaký pozmeňovací návrh,
keď až tak je tam veľa zlého, tak sme to mohli urobiť aj takýmto spôsobom, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - a ešte faktickou pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ - vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia, áno tento bod bol
pôvodne prijatý na mestskom zastupiteľstve, ja určite vítam túto možnosť, aby v demokratickej
krajine sa aj občan mohol krátko vyjadriť ku veciam, ktoré ho trápia. Ako je napr. v súčasnosti
zimná údržba v meste Košice a pod. Takže ja si myslím, že tento bod bude jednoznačne prínosom
a netreba ľudí strašiť, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - takže teraz sa hlási s faktickou alebo so svojím stanoviskom k niektorým
týmto otázkam a námetom pán Bacsó, nech sa páči, dávam mu slovo.
p. Bacsó, zástupca starostu - nebudem reagovať p. Blanár na to, či som pesimista alebo optimista,
bol to môj odborný pohľad na takto predložený návrh. Ja som Vás slušne a úctivo poprosil, aby ste
ho zvážili a dal som zároveň aj procedurálny návrh o tom, aby sa o tomto bode programu
nerokovalo, resp., aby sa prerušil do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva s tým, aby to
prešlo napr. komisiami, aby sa to možno nejakým spôsobom učesalo a aby sa mali možnosť k tomu
vyjadriť aj odborné útvary. Len toľko k tomu, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem, bol tu daný procedurálny návrh, takže ten vždy bolo
potrebné, aby ste rozhodli, že čo s ním a ako. Čiže je tu návrh na prerušenie rokovania o tomto bode
na dnešnom miestnom zastupiteľstve s tým, že by bol zaradený potom, čo tu hovoril pán zástupca
Bacsó do programu potom do najbližšieho ďalšieho zastupiteľstva, ktoré bude pravdepodobne
nasledujúci budúci mesiac. Tak poprosím Vás o to, kto je za prijatie tohto procedurálneho návrhu,
aby ste hlasovali za prerušenie tohto bodu do ďalšieho zastupiteľstva. Takže nech sa páči, vyjadrite
svoj názor.
Hlasovanie č. 13 : za 4 poslancov, proti: 6, zdržal sa hlasovania: 2 – procedurálny návrh p.
Bacsoá nebol prijatý
p. Hlinka, starosta MČ - takže to nebolo prijaté - za boli štyria, proti šiesti, zdržali sa dvaja,
nehlasoval 1 poslanec tj. teda nedostalo to nadpolovičnú väčšinu, bol ešte niekto prihlásený do
diskusie ? Pán poslanec Tobák, takže pokračujeme ďalej ešte v tomto bode.
p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel doplniť, že chýbajúce alebo
možno že nevysvetlené niektoré body, ktoré nie sú obsahom dôvodovej správy a nie je problém
zodpovedať, miestny úrad má oprávnenú osobu, GDPR je v platnosti od 25. mája 2018, čiže
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predpokladám, že na úrade je správne implementovaný, že také tlačivo nie je problém prichystať.
Ja by som dal procedurálny návrh v podstate k tomuto bodu návrhu, aby zástupca starostu
vypracoval zoznam pripomienok ako kvalifikovaný advokát, ktoré by následne mohli byť
zapracované a doplnené do tohto návrhu a na ďalšom zastupiteľstve by sme mohli zmeniť text tento návrh uznesenia. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - takže dobre, ďakujem pánovi poslancovi, chce ešte niekto reagovať alebo
v diskusii vystúpiť ? Pán zástupca sa hlási, nech sa páči.
p. Bacsó, zástupca starostu - k tomuto návrhu pána poslanca, ja tú povinnosť nemám a neviem,
že by som ju mal. Takže, keď teraz prijmete uznesenie, tak to bude o čom ? Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - takýto návrh uznesenia bol odovzdaný návrhovej komisii ? Takže, kto je
za takýto procedurálny návrh, poprosím ešte raz zopakovať ?
p. Tobák - poslanec MZ - aby zástupca starostu ako kvalifikovaný advokát vypracoval zoznam
pripomienok k tomuto návrhu uznesenia, aby mohli byť zapracované jednotlivými odbornými
útvarmi mestskej časti, miestnymi poslancami a prípadné zmeny boli prijaté na ďalšom
zastupiteľstve.
p. Hlinka, starosta MČ - toto ale nie je procedurálny návrh, pretože potrebujeme návrh na
uznesenie k tomuto bodu ako finálny, takže takéto procedurálne návrhy neexistujú. Existuje
prerušenie, odloženie, prestávka atď. alebo uzavretie diskusie, to sú procedurálne návrhy. To, čo vy
hovoríte to je o inom, čiže to nepripúšťam takúto možnosť, lebo je to v rozpore s rokovacím
poriadkom a s obvyklou praxou ako v mestskom zastupiteľstve tak aj v miestnom i v krajskom
zastupiteľstve. Takže končím túto diskusiu, keďže sa už nikto nehlási, prosím o návrh uznesenia,
tak ako bol pripravený zo strany spracovateľa materiálu.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych
predpisov za 1. schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Juh v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 2. 2019 za 2. splnomocňuje starostu
Mestskej časti Košice - Juh na vydanie úplného znenia Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh so zapracovaním schválenej zmeny.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 14 : za 12 poslancov, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že za 12 poslancov, proti 1, nezdržal sa nikto, konštatujem,
že uznesenie bolo schválené nadpolovičnou potrebnou väčšinou hlasov.
K bodu 10 : Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 27. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 25.9.2018
_______________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ - ďalej pristúpime k 10. bodu, ktorým je Správa o činnosti Miestnej rady
Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo v
minulom roku. Poukazujem na obsah k predloženej správe. Má niekto pripomienky alebo otázky k
predloženej správe ? Pokiaľ nie, dávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa platných právnych
predpisov schvaľuje Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice - Juh za obdobie od 27.
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 25. 9. 2018.
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, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyseľne,
hlasovaním všetkých prítomných a hlasujúcich poslancov.
K bodu 11 : Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva
a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 27. zasadnutia MZ
konaného dňa 25.9.2018
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - bod 11 a tým je Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice - Juh za obdobie od 27. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva konaného 25. septembra 2018. Takisto aj tu poukazujem na obsah materiálu, v
ktorom je vyhodnotenie plnenie uznesení uložených miestnym zastupiteľstvom. Otváram prípadnú
rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, odovzdávam slovo návrhovej komisii.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa platných právnych
predpisov berie na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice - Juh za obdobie od 27. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného 25. 9. 2018.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 16 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyseľným hlasovaním
všetkých trinástich poslancov.
K bodu 12 : Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 3 písm. b) zákona o obecnom zriadení
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - vážnená poslankyňa, vážení poslanci, pristúpime k bodu číslo 12, ktorým
sú interpelácie poslancov podľa ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Rád by som pripomenul,
že podľa uvedeného ustanovenia § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení sú poslanci
oprávnení interpelovať starostu a členov miestnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.
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Dodávam, že podľa v čl. 13 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh poslanec na zastupiteľstve prednáša svoju interpeláciu ústne alebo podáva písomne. Pri
písomnom podaní informuje o obsahu zastupiteľstvo. Takže ako prvý prihlásený pán poslanec
Knap.
p. Knap, poslanec MZ - vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia k tomuto bodu ma
oslovili občania Mestskej časti Košice-Juh, ktorí požadovali informácie či v rámci šetrenia Mestskej
časti Košice-Juh boli poslancom poskytnuté nové tablety alebo repasované. Podľa mojich
informácií poslanci dostali tí, ktorí nemali tablety repasované a podľa mojich informácií, jeden
nefunguje. Z pohľadu šetrenia vítam takéto opatrenie, ale na 2. strane, čo ma občania upozornili,
nerozumiem ďalším veciam. V rámci vykazovania na stránke Mestskej časti Košice-Juh o zakúpení
vecí pre Mestskú časť Košice-Juh a o zabezpečení určitého servisu v decembri minulého roku bol
zakúpený i-phone vo výške 546 EUR, občania sa pýtali pre koho v takejto výške, keď šetríme a kto
ho využíva. Ďalej boli zakúpené v januári 2019 dvere do SRC do sauny vo výške 1 441 EUR, čo
je na stránke Mestskej časti Košice-Juh, kancelárske potreby vo výške 4.900 EUR, že na aké
obdobie, nevedel som odpovedať, preto žiadam o tieto informácie a čistiace prostriedky vo výške
2.100 EUR. Bol by som rád, keby tieto otázky som vedel aj ja občanom kvalifikovane odpovedať.
V ďalšom bode sa obrátili na mňa občania Mestskej časti Košice-Juh s nespokojnosťou so zimnou
údržbou v Mestskej časti Košice-Juh, čo sa týka chodníkov a ciest, aby sme apelovali na spoločnosť
Kosit a na mesto Košice v budúcom zimnom období, aby tá údržba sa zlepšila, pretože mestské
časti, ktoré si to zabezpečujú sami ten servis je podstatne iný ako keď to zabezpečuje spoločnosť
Kosit. Občania ulíc Ludmanská a Palárikova požiadali o informácie, aký je súčasný stav budúceho
parkoviska v ich lokalite, nemám k tomu bližšie informácie, preto sa pýtam, že v našej mestskej
časti, či bude toto parkovisko prevádzkované alebo či len prebieha v súčasnosti na webe nejaký
komerčný odpredaj parkovacích miest alebo aká je situácia, aby sme im mohli bližšie poskytnúť
informácie aj z toho dôvodu Vás oslovujem touto cestou. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, že nech sa páči nasleduje pán poslanec Tkáč.
p. Tkáč, poslanec MZ - prvá interpelácia sa týka toho, že obyvatelia Pasteurovej ulici sa sťažujú
na nedostatok kontajnerov na tuhý komunálny odpad a to na mieste pri garážach na tejto ulici.
Periodicky sa opakuje situácia, hlavne koncom týždňa, že kontajnery na tuhý odpad sú preplnené,
odpad sa povaľuje po zemi a bordel sa roznáša po okolí. Zmonitoroval som to a spravil aj nejakú
fotodokumentáciu, ktorú som odovzdal pani prednostke Pagáčovej, z ktorej vidieť že ich sťažnosti
sú oprávnené a je to pravidelne sa opakujúci jav. Preto navrhujem vyzvať spoločnosť Kosit aby na
dané miesto pridali ešte jeden kontajner na komunálny odpad. Zároveň sa ma obyvatelia na
Pasteurovej ale aj Fejovej ulici, Jantárovej 8 a aj z iných ulíc pýtajú, keďže vidia že sa realizácia
uzamykateľných kontajnerovísk začala, kedy budú na rade, t.j., kedy budú mať uzamykateľné alebo
podzemné kontajneroviská. Ja viem, že to závisí od peňazí a rozpočtu MČ, ktorý je závislý na ešte
neschválenom rozpočte Mesta Košice. Ale aj tak sa chcem spýtať, či má MČ spracovaný
v spolupráci so spoločnosťou Kosit plán postupnosti alebo etapovitosti miest osadzovania
uzamykateľných kontajnerovísk a či sú pre budúcnosť vytipované aj miesta na osadenie
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podzemných alebo polopodzemných kontajnerov. Ak nie, navrhujem takýto plán v spolupráci
s Kositom pre budúcnosť spracovať a tak bude možnosť dať aj obyvateľom na ich otázky odpoveď.
Druhá interpelácia sa týka stavby BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice. Chcel
by som interpelovať, aby MČ Košice Juh v rámci svojich možností vyvinula iniciatívu smerom
k Mestu Košice a snažila sa pomôcť občanom na Lomonosovej a Turgenevovej ulici, ktorí sa
prostredníctvom Združenia domových samospráv a Správcovského bytového družstva IV, odvolali
voči stavebnému povoleniu na stavebný objekt Komunikácie stavebného objektu Komunikácie,
parkoviská a chodníky stavby BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice.
V súčasnosti prebieha na MESTE KOŠICE, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie odvolacie konanie. Č. konania MK/A/2018/19468-12. Voči stavebnému povoleniu
odvolali : Združenie domových samospráv, Správca bytových domov, Správcovské bytové
družstvo IV. Odvolanie podali z dôvodu, že dopravná situácia na ulici Lomonosova je pre
obyvateľov neúnosná. Vlastníci bytov už teraz po výstavbe BUSINESS CENTRA T a BUSINESS
CENTRA T2 nemajú možnosť parkovať pred svojimi bytovými domami, pretože tam parkujú
zamestnanci firiem sídliacich v BCT a BCT2. Na parkovacích miestach určených pre vlastníkov
bytov parkujú zamestnanci týchto firiem napriek tomu, že pre týchto zamestnancov je už zriadený
parkovací dom a státia v areáloch BCT, BCT2. Tieto státia sú však spoplatňované a podľa mojich
zistení napríklad od zamestnancov T-Systém tam pracujúcich je cena parkovného pre
zamestnancov 2,0 EUR na deň a cena pre návštevníkov 1,0 EUR za hodinu. Preto zamestnanci, ale
aj návštevníci radšej využívajú bezplatné parkoviská pred bytovými domami na Lomonosovej a
Turgenevovej ulici a obyvatelia nemajú možnosť zaparkovať pred vlastným domom. Ešte horšia
situácia nastane po realizácii stavby BUSINESS CENTRUM T3, ktorá bude stáť na mieste terajších
parkovacích státí, darmo, že sa tam vybuduje aj nový Garážový dom. Žiadam, aby naša MČ Košice
- Juh požiadala Mesto Košice, ktoré je účastníkom stavebného konania, aby vstúpilo do rokovania
s investorom a podmienkami v povolení a dohodami dosiahli stav, aby zamestnanci firiem BCT,
BCT2 a budúceho BCT3 parkovali na parkovacích miestach v týchto areáloch a nie pred bytovými
domami. Druhou možnosťou je rozšírenie rezidentskej parkovacej zóny o túto lokalitu
Lomonosova, Turgenevova ulica tak, aby sa parkovanie zamestnancov na parkoviskách pred
bytovými domami stalo menej výhodným ako v areáli BCT, BCT2 a budúceho BCT3. Uvedené
treba riešiť ale čím skôr, požiadal by som preto o pomoc aj mestských poslancov našej MČ.
Z dôvodu časovej tiesne som už 24.1.2019 informoval primátora p. Poláčeka o tomto stave a
požiadal ho o pomoc obyvateľom Lomonosovej ulice. Zo strany Mestskej časti Košice-Juh bolo
zaslané k tomuto povoleniu k uvedenej stavbe BUSINESS CENTRUM T3 stavebný objekt SO 11
–Komunikácie, parkoviská a chodníky len nesúhlasné vyjadrenie č. 326/7249/2018/ORRaBPúGa
zo dňa 08.11.2018, v ktorom žiadajú, aby investor zabezpečil opravu účelovej komunikácie pri
garážach na Lomonosovej ulici a to súvislú asfaltovú opravu komunikácie /zo strany investora boli
vykonané výspravky/. Tunajší stavebný toto záporné vyjadrenie zamietol ako neopodstatnené,
nakoľko táto požiadavka MČ Košice - Juh nie je predmetom toho stavebného konania. Tretia
interpelácia sa týka prijatia opatrení na zlepšenie informovanosti občanov a poslancov o
plánovaných výstavbách ako aj o výruboch stromov v MČ Košice-Juh. Posledné roky sa obyvatelia
Mestskej časti Košice Juh búria voči systému, ktorý bol v MČ a v meste roky, bez snahy jeho
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nápravu. Petície občanov boli výsledkom zlyhania občanmi volených politikov. Chcem, aby sme to
napravili. Jedná sa najmä o slušné a včasné informovanie obyvateľov s plánovanými výstavbami,
parkoviskami, zahusťovačkami, či obchodnými komplexmi, ale aj s výrubmi stromov v MČ Juh.
Mestská časť je predsa vždy mestom Košice informovaná a žiadaná o stanoviská hneď v ich
úplnom začiatku. Mestská časť predsa vydáva stanoviská ku každej plánovanej výstavbe. A tam
to aj končí. Namiesto toho, aby MČ o tom informovala občanov napríklad cez svoju webovú
stránku, občasník Južan, ktorý vydáva mestská časť, mlčí a nie sú informovaní ani poslanci MČ a
nezaoberá sa tým ani komisia výstavby hoci to má v náplni práce. Poslanci nie sú informovaní ani
o znení zaslaných stanovísk MČ Košice-Juh k plánovaným výstavbám. V občasníku Južan a na web
stránke MČ by sa správy o chystaných výstavbách ale aj o výruboch stromov mali objavovať ako
hlavné články. Nie sú tam žiadne informácie o výstavbách o plánovaných výruboch, žiadne otázky
do diskusie. Nič. Mestská časť musí začať informovať poslancov a obyvateľov o týchto dôležitých
veciach.
Navrhujem preto vypracovať a prijať také interné opatrenia v MČ Košice - Juh, aby sa
nestávalo, že poslanci, Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a
regionálneho rozvoja pri MZ MČ Košice-Juh, ani netušia, že sa niekde na juhu chystá nová
výstavba alebo výruby stromov. Žiadam interným predpisom podmieniť vydanie stanovísk MČ ku
každej plánovanej výstavbe a výrube stromov ich prerokovaním a odobrením v komisii výstavby a
schválením miestnymi poslancami. Žiadam, aby poslanci boli informovaní o znení zaslaných
stanovísk MČ Košice-Juh k plánovaným výstavbám a výrubom stromov. Žiadam tiež vyzvať a
dohodnúť so Správou mestskej zelene v Košiciach, ktorá vykonáva výruby na mestských
pozemkoch, aby informovala Mestskú časť o všetkých plánovaných výruboch v MČ Košice Juh a
to aj pri inváznych druhoch rastlín v predstihu tak aby MČ mohla informovať občanov a aby sa MČ
mala čas aj prihlásiť za účastníka v začatom správnom konaní o výrube stromov. Žiadam, aby MČ
Košice Juh vyzvala Okresný úrad Košice odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý vydáva
súhlas na výruby, aby MČ Košice - Juh priznal práva účastníka konania o všetkých výruboch na
území MČ Košice - Juh. V prípade, ak nedôjde k dohode medzi MČ Juh, SMSZ a Okresným
úradom, navrhujem vypracovať VZN MČ - Juh o ochrane drevín, čo umožňuje aj Zákon č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny § 69, ods.2 odkiaľ citujem : „ Obec môže vydať všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou mestskej zelene."
Alebo cestou našich mestských poslancom iniciovať prijatie takéhoto VZN priamo na meste.
Žiadam navrhnúť opatrenia, aby sa zabezpečilo to, aby sa občania o developerských projektoch
nedozvedali ako poslední. Žiadam navrhnúť spôsob informovanosti dotknutých občanov okolitých
domov o chystaných výstavbách a výruboch v okolí ich domov. / web stránka MČ, občastník Južan,
výves na úradnej tabuli, ale aj vývesy na bránach priľahlých domov/. Takto vzniká jedna petícia
nespokojných občanov za druhou z ich neinformovanosti a z dôvodu, že o stavbe sa dozvedia až
keď bagre začnú kopať vedľa ich bytovky alebo až keď stromy zmiznú z pred ich domu. Príkladmi
toho sú: parkovisko Ludmanská 1/ Palárikova 2, Biznis centrum T3, ale aj výruby stromov
o ktorých občania nie sú informovaní / napríklad sťažnosti obyvateľov na výrub vo dvore byt domov
medzi ulicami Rastislavova-Milosrdenstva-Brezová/. Preto žiadam prijať opatrenia na zlepšenie
informovanosti občanov a poslancov o plánovaných výstavbách ale aj výruboch stromov v MČ
Košice-Juh. Zároveň by som poprosil, aby poslanci MČ Juh pôsobiaci aj v Mestskom zastupiteľstve
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vyvinuli iniciatívu, aby mesto rešpektovalo stanoviská mestskej časti pri stavebných veciach. To by
sa dalo upraviť v Štatúte mesta, ktorý upravuje vzťahy medzi mestom a mestskými časťami, ktorého
obsah môžu meniť poslanci mesta. Ďakujem pekne za pozornosť.
p. Hlinka, starosta MČ – ďakujem, nasleduje ďalej pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MČ - vážený pán starosta, poslaneckí kolegovia, pracovníci úradu, navrhujem
osadiť širokospektrálne zrkadlo pri vjazde na ulicu pri Nemocnici z ulice Kalinčiakova, kde sú
garáže, keďže tam vôbec nie je vidno. Je tu pravouhlá zatáčka, hrozí tam kolízia, keďže sú tam
garáže z ktorých môžu vychádzať vozidlá. V nedeľu sa tam prechádzajú občania, ktorí idú z kostola,
ten výhľad z tej križovatky je veľmi slabý pri jazde v smere od zadného vchodu nemocnice.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi, nech sa páči ďalej pán poslanec Breicha.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem za slovo, v prvej mojej interpelácii sa chcem vrátiť k téme,
ktorú samostatne mestská časť určite nevyrieši a to je parkovanie. Parkovanie rezidentských zón
atď. Viem, že pôsobnosť mestskej časti tu nie je priama. Ale tu je moja interpelácia, aby možno s
prichádzajúcou novou dobou a zmenami v systéme aj mestská časť skrz Vás pán starosta na
najbližšom zastupiteľstve zase uznesenie občerstviť, ale keď je v platnosti, tak je platné. Žiadam,
aby sa pripomenulo aj mestu, že tu je tu mestská časť, ktorá je nespokojná už tretí rok, s tým ako
to zatiaľ vyzerá, mám spätnú väzbu samozrejme aj od poslancov niektorých na meste a aj od
príslušných pracovníkov, resp. budúcich členov komisií, že áno, bude sa to ešte riešiť, ale je dobré
využiť aj to, že zmocnenca pre tieto otázky máme južana - p. Burdigu, takže myslím si, že tu vie
byť aj mestská časť prínosom a aby sme stále neopakovali a nevymýšľali stále nejaké nové
nedostatky myslím si, že uznesenia z roku 2016 boli veľmi obsiahlé a rozšírené, čiže chcel by som
tu vyvolať nejakú tú diskusiu, aby teda vzišla aj možno z našej strany a nečakať na to, že či si mesto
spomenie, lebo problémov tam začína pribúdať, aj nejakých kostlivcov zo skrine vypadávať. Takže
možno aj z našej strany by mohla prísť iniciatíva, myslím si, že je to správne, lebo juh je druhá
najväčšia mestská časť a bola zasiahnutá tým, čo EEI vyrobilo. V ďalšom ešte trošku ostanem k
parkovaniu, lebo z mesta som nedostal odpoveď tak možno interpelácia, tu by som chcel požiadať
o informáciu, že či sa nedostala na mestskú časť možno v nejakej všeobecnej správe, čo sa týka
osvetlenia parkoviska medzi Jantárovou a Palárikovou 9 - 11. Pán Cichanský má asi veľa
problémov, možno odpovedal priamo na úrad, tak by som to dal preveriť, že či naozaj z minulého
roka niekedy od septembra tuším neprišla žiadna správa ? V ďalšom ešte sa zdržím trošku pri
osvetlení, čo sa týka osvetlení nad priechodmi pre chodcov, tu by som chcel interpelovať z pohľadu
občanov, či to je Jantárová, či to je na Rosnej atď., ide hlavne o svetlenie týchto priechodov, čiže tu
by som túto tému nadhodil, určite vieme nájsť v mestskej časti ako ich lepšie osvetliť a ako to
zabezpečiť. Viem, že osvetlenie nie je doriešené na meste, akože sa vyberá nejaká firma, tieto
otázky, sú v tomto smere zodpovedané, ale zase tu vidím možnosť, ako by sme mi mohli občanov
chrániť, vytvoriť možno nejaký plán, podstrčiť rovno mestu hotovú vec, čo vieme, kde vieme, určite
bude táto téma predmetom aj na ďalšej komisii. S mestskou políciou nájdeme a vieme vytipovať
miesto, potom apelujem na to, aby bola aj nejaká reakcia od nás z mestskej časti. V ďalšom by som
z pohľadu občanov, momentálne nie je až tak pálčivou témou, je zima, ale blíži sa jar a leto detské
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ihrisko vo vnútrobloku Palárikova 9, 11, 5-7 je rok čo rok chudobnejšie. A v podstate správa
mestskej zelene, to spravuje a správa sa k tomu asi tak, že keď je niečo pokazené tak to odmontujeme
a nikdy to nevrátime späť. Tu by som žiadal zvážiť to, že toto ihrisko, buď potom nejakým
spôsobom spoluprácu s nimi dať to do nejakého lepšieho udržateľného stavu alebo to vôbec preberať
správu, keď máme vlastné ihriská, vieme sa o nich starať, vyzerajú celkom k svetu, tak potom prečo
aj toto by nemohlo pribudnúť. Je to relatívne veľké ihrisko a veľmi frekventované hlavne v letných
mesiacoch. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďalej pán poslanec Majerníček.
p. Majerníček, poslanec MZ - vážený pán starosta, milé dámy, páni, dovoľte mi z tohto miesta
predniesť svoju interpeláciu. Chcem interpelovať presne na osvetlenie priechodov pre chodcov,
ktoré sme predtým prerokovali, najmä na uliciach Železníky - Gemerská, prechod pre chodcov, kde
veľmi často prichádzame do styku s autonehodami najmä chodcov, Nemocnica Rastislavova
osvetlenie ledkové, Cottbus, Rosná a Južná trieda a Astória obchodné centrum. Tieto 4 priechody
sú najmä neosvetlené, všetci vodiči, ktorí tam stále chodia veľmi dobre vedia, o čom rozprávam, ja
verím v to, že mestská časť pokiaľ by čakala na mesto, tak to bude trvať ešte dlhé roky a ešte veľa
ľudí bude zrazených a možno aj mŕtvych na týchto priechodoch a verím tomu, že mestská časť nájde
nejaké riešenie, aby sme mohli osadiť takéto ledkové osvetlenie nad priechody pre chodcov ako to
je na ulici Rastislavovej smer Milosrdenstva. Títo občania chcú toto riešenie v čo najskoršom čase,
ak by potom bolo možné vyjadriť sa aj príslušné odbory mestskej časti, aby sme vedeli si prenajať
od mesta napr. meter x meter, kde by sme vedeli osadiť elektrickú prípojku, projekt od elektrikárov
od VS energetiky a také ledkové osvetlenie nemôže byť problém. Ďakujem za pozornosť.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja pánovi poslancovi, nasleduje ešte pán poslanec Nagy.
p. Nagy, poslanec MZ - ďakujem za slovo, vážený pán starosta, milí kolegovia, ja mám jednu
interpeláciu, týka sa to ohľadom centra, ktoré je na Železníkoch - obchodné centrum Fresh.
Pravidelne sú tam dopravné kolízie, mám podnet od občanov, aby sa to okamžite riešilo. Teraz je
zimná situácia, viem, že je tam okolo tých parkovísk plno snehu, autá sa tlačia medzi seba do stredu,
v strede tam parkujú autá, pravidelne sa tam stávajú dopravné kolízie, čiže poprosil by som, ja
neviem či to je na dopravný inšpektorát alebo to má u nás naše centrum na starosti, aby sa to začalo
riešiť. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja, ešte pán poslanec Sušila.
p. Sušila, poslanec MZ - k tým priechodom, ktoré sa spomínali, by som rád doplnil ešte priechod
od Rastislavovej - Skladná, keďže aj tam blízko bývam a ani nejde tak o mňa ako o domov
dôchodcov, ktorý tam je a veľké množstvo dôchodcov, ktorí sú často aj slabšie chodiaci o barlách,
o vozíkoch, je tam na rohu firma Ortopro, kde chodia, viete pán starosta, ťažko sa tam prichádza a
aj keď dá autobus MHD prednosť, tak z opačnej strany je to katastrofa. Čiže tiež by som dal na
zváženie, keď bude komisia dopravy na meste riešiť to alebo semaforom pre chodcov alebo
minimálne tiež tým osvetlením, nejakým spôsobom, aby sa to riešilo. Ďakujem.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, takže to je všetko, už sa nikto nehlási do interpelácii. Dostanete
písomné vyrozumenie v lehote, ktorú zákon hovorí a v niektorých z tých podnetov, ktoré ste hovorili
dalo by sa tu už niečo povedať, napr. o tej informovanosti, že bolo hovorené p Tkáčom, my nie sme
účastník konania, takže mi to zmeniť nevieme. To je výklad, ktorý je daný zo zákonov, takže tak
treba brať, že mi o tých veciach informujeme verejnosť a to predovšetkým komisiu našu
výstavbovú, kde sa mnohé zámery prerokovávali v minulosti. Mesto Košice pokiaľ si vyžiadalo
nejaké stanovisko, tak sme mu museli dať, čo sa týka výrubu voľne rastúcich stromov tu nie je
problém v nás, ale bol problém v tom, že my sme neboli informovaní správou mestskej zelene, o
čom vy dobre viete, lebo ste dostali promptne na to odpoveď a stanovisko. Čo sa týka toho
výrubového predpisu, je na ceste k Vám odpoveď z Okresného úradu, odboru životného prostredia,
práve o tom procese aj legislatíve, čo sa týka odstraňovania drevín. V meste Košice bolo niekedy
platné Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane zelene na území mesta, toto všeobecne záväzné
nariadenie bolo najneskôr v minulom volebnom období poslancami zrušené a momentálne také
VZN v meste nie je. Takže skôr by to bolo niečo také, čo by zrejme mesto Košice malo na svojom
území regulovať a mať na to VZN. Pokiaľ si dobre spomínam dozadu, to VZN bolo navrhnuté zrušiť
z dôvodu, že prokuratúra mala názor, že toto je obsiahnuté vo všeobecne záväzných zákonoch o
ochrane prírody a o ochrane drevín a že teda nie je treba to do VZN formovať. To sa vtedy prijalo
v poslaneckom zbore mestského zastupiteľstva a odvtedy sa táto téma neotvárala nejak špeciálne.
Ale samozrejme, je to aktuálna téma, že by u nás na juhu bolo niečo také to celkom nemôžem
súhlasiť. Samozrejme, že keď sa ide o nejaké väčšie investície v každom prípade verejnosť napr.
domové spoločenstvá, predsedovia spoločenstiev sú do diskusie vtiahnutí, tak ako bola aj BCT 3, je
tam už dlho aktívna debata s jedným z podpredsedov alebo aktívnym občanom, ktorý je menovcom
vašim, takže komunikujeme a práve aj na základe toho sa urobilo odvolanie voči rozhodnutiu o
stavebnom konaní na BCT 3 a my sme vlastne iniciovali tú aktivitu aj zo strany slovenskej
spoločnosti, ktorá zastrešuje vlastníkov bytov, ktorí tiež podali odvolanie voči umiestneniu a
realizovaniu stavby BCT 3, tak ako je zatiaľ navrhnutá. Takže robíme z nášho pohľadu, čo vieme a
môžeme, treba si uvedomiť, že my nie sme na svojich pozemkoch, nie sme investorom ale určite,
že nenechávame to len tak, pretože napr. o tej BCT 3 sme prijali v minulosti na základe toho, keď
sa 2. etapa ukončila zmenu dopravného značenia pred Lomonosovou ulicou pred blokmi, ktoré sú
tam a bola tam daná doplnková dopravná tabuľa, že je tam zakázané parkovať, vjazd povolený iba
na tie odstavné plochy pred garážami, iba pre obyvateľov Lomonosovovej ulice, podľa jednotlivých
vchodov. Čiže toto bolo robené z našej iniciatívy, mestská polícia to chodila kontrolovať a to je tak
ako zhruba momentálne všetko, čo k tejto tématike vieme urobiť a čo sme urobili. Neznamená, že
sa dívame na to pasívne, práve naopak, stretol som sa tu aj s dopravným expertom na stavebné
technické veci, čo sa týka dopravy Pavlom Titlom, ktorý nám vlastne niektoré dôvody na podanie
námietok a odvolania poskytol z pohľadu technických noriem, priepustnosti komunikácií, ktoré by
mali tam tú dopravu po realizácii stavby odmocňovať, čiže máme nejaké technické doporučenia,
ktoré si osvojila pokiaľ viem aj tá Slovenska spoločnosť, ktorá zastrešuje vlastníkov bytov na
Slovensku v svojom odvolaní. To je zatiaľ toľko, je to beh na dlhé trate, samozrejme je dobré, keď
sa aspoň čiastkové úspechy dosiahnu, pretože územné povolenie o umiestení stavby na túto stavbu
už bolo vydané príslušným stavebným úradom, takže je právoplatné a teraz ide o tú samotnú detailnú
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situáciu a tá je vlastne predmetom stavebného konania. Nie je to ľahké, pretože tá investícia už v
súčasnosti je veľmi zaťažkávajúcou vo vzťahu k priepustnosti tých ciest ako Dunajskej ulici, tak
Ostrovského ulici a myslím si, že to v budúcnosti ešte bude samozrejme spôsobovať ďalšie
problémy. Čiže my sme tu za to, aby sme mohli niektoré veci zmeniť aspoň čiastočne, ďakujem za
vašu iniciatívu, keď budeme mať nejaké najbližšie stretnutie, tak ja vás pozvem a príďte, budete
účastný a môžete sa tiež vyjadriť a našu komisiu výstavby do tejto tematiky určite veľmi rýchle
zapojíme tiež. Toľko z mojej strany nateraz.
K bodu 13 : Diskusia
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - prejdeme k bodu číslo 13 a to je diskusia. Chcem Vás informovať o tom,
že bol zaslaný na vaše e-mailové adresy orientačný časový plán rokovaní Miestneho zastupiteľstva
na obdobie I. polroka. Na stôl ste dostali tlačivá oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov za kalendárny rok 2018, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť Komisii na
ochranu verejného záujmu najneskoršie do 31. marca 2019, takže upozorňujem na túto lehotu a aj
túto povinnosť. Najbližšie miestne zastupiteľstvo by sa malo uskutočniť 11. februára, tu budeme sa
potrebovať vyjadriť a schváliť zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných
plagátov vo vzťahu k blížiacim sa voľbám prezidenta Slovenskej republiky. Rád by som Vás ešte v
tomto bode rôzne informoval, že každoročne sa ku dňu výročia odovzdávania insígnií do užívania
Mestskej časti Juh udeľujú verejné ocenenia - Cena Mestskej časti Juh a Cena starostu Mestskej
časti - Juh, informujem Vás o možnosti podávať návrhy na jednotlivcov alebo kolektívy, ktoré by
mali byť ocenení a to v termíne do 12. februára. 14. februára o 20. hodine sa uskutoční autogramiáda
Hockey Club Košice na T- Systems Športovo - zábavnom areáli na Alejovej. Informatívne plagátiky
Vám boli tiež dané na Váš stôl. Takže toľko, nech sa páči nasleduje ešte pán poslanec Bernát.
p. Bernát, poslanec MZ - ďakujem Vám pán starosta za slovo, milé kolegyne, kolegovia. Ja už by
som len v bode rôznom chcel podotknúť, že v súčasnosti ako mesto Košice sme sa stali
dobrovoľníckym mestom v rámci celého, čiže budú prebiehať určite nejaké akcie a bol by som rád,
aby miestny úrad, aj my poslanci aj osobne sme sa pričinili o zveľadenie nášho mesta a pevne verím,
že mestská časť nás v tomto podporí, hlavne zamestnanci úradu a budú nám dávať nejaké avíza na
tie dobrovoľnícke akcie, na ktorých sa my ako poslanci budeme môcť aj osobne pričiniť a zveľadiť
toto mesto, aby sme neboli ten tí, ktorí stále kecajú, ale aj niečo urobia. Ďakujem veľmi pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi Bernátovi. Vieme, že toho roku je v meste
Košice ako európske mesto dobrovoľníctva táto akcia, mi sme sa v minulosti do toho zapájali, aj
pán poslanec Bernát, aj pán poslanec Hlinka a aj niektorí ďalší v minulosti, takže nech sa páči,
budeme mať príležitosti, aby ste aj vy sa pripojili. Uvidíme, čo dohodneme s týmito združeniami,
ktoré koordinujú túto dobrovoľnícku aktivitu na území mesta ako aj kraja. Keď sa nikto nehlási,
končím túto možnosť.
K bodu 14 : Záver
_______________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ - vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, program dnešného zasadnutia
miestneho zastupiteľstva sme týmto vyčerpali. Ďakujem Vám za účasť na dnešnom zasadnutí a
rokovanie týmto končím. Prosím členov miestnej rady, aby sa presunuli kontinuálne do miestnosti
číslo 7, kde budeme pokračovať ďalším bodom a to je program rokovania miestnej rady. Ostatných
prosím, aby odovzdali svoje hlasovacie karty informatikovi pánovi Lapčákovi. Ďakujem Vám za
účasť.

.....................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta MČ Košice – Juh

...............................................
JUDr. Henrieta Pagáčová
prednostka MÚ MČ Košice - Juh

Overovatelia : PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., poslanec MZ

JUDr. Soňa Ivančová, PhD., poslankyňa MZ

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková

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

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

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

V Košiciach, dňa 8.2.2019

Zápisnica z 2. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 30.1.2019

Strana 24 z 24

