Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 11.3.2019
Číslo: 3/19
Zapísal: PhDr. Andrea Tragalová
Tel: 055/ 720 80 36
e- mail: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 11.3.2019
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019 - 2021
3. Návrhy k rozpočtu z pohľadu kultúry
4. Organizácia kultúrno – spoločensko – športových podujatí z rozpočtu Mestskej časti
Košice – Juh v roku 2019 a výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu
s porovnaním plánovaných a skutočných výdavkov spojených s ich organizáciou
v roku 2018
5. Disusia
6. Záver

K bodu č.1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Radovan Sušila. Pán predseda privítal prítomných
a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Následne dal predseda komisie hlasovať o
predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne schválený.

K bodu č.2 a č.3
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o Návrhu
Programového rozpočtu na rok 2019 – 2021, oboznámil prítomných s kapitálovými príjmami
a výdavkami, s bežnými príjmami a výdavkami, a taktiež so všetkými súvisiacimi finančnými
operáciami. Členovia komisie mali doplňujúce otázky k časti kapitálových výdavkov,
konkrétne k položke ŠZA Skákací hrad. Vedúci OEaM odôvodnil návrh zakúpenia
skákacieho hradu najmä z pohľadu príjmov do rozpočtu, ktoré spočívajú v prenájme areálu
pre firmy a organizácie.

Predseda komisie podporil myšlienku zakúpenia veľkého skákacieho hradu aj z pohľadu
zatraktívnenia areálu, čím sa zvýši počet návštevníkov, ktorí budú využívať aj ostatné služby
dostupné už v súčasnosti. Malé skákacie hrady sú dnes v mnohých prevádzkach, takže podľa
p. predsedu zakúpiť malý bežný hrad by bolo asi zbytočné, pretože tieto neprilákajú viac ľudí.
Pán poslanec R. Nagy mal otázky ohľadne životnosti, údržby a mesačných nákladov na
prevádzku hradu. Vedúci referátu ŠZA Viliam Rác odpovedal, že o údržbu sa starajú
zamestnanci areálu svedomite, čoho dôkazom je skákací hrad, ktorý slúži návštevníkom už 10
rokov. Nafukovanie kompresorom pri týchto atrakciách prebieha postupne, takže
opotrebovanosť materiálu je menšia. Náklady závisia od konkrétneho typu skákacieho hradu,
ale pre informáciu je to okolo 1kW za hodinu, čiže 0,26 €.
Pani poslankyňa S. Ivančová mala otázky ohľadne umiestnenia hradu, hluku a bezpečnosti
detí skákajúcich na hrade, keďže tento väčší hrad umožňuje skákanie aj pre staršie deti, ktoré
by mohli vrážať do tých menších. V. Rác predstavil predpokladané miesto na umiestnenie
hradu. Čo sa týka bezpečnosti, tak pri hrade tak ako doteraz bude dozor dozerať na
bezpečnosť a počet detí, ktoré môžu vstúpiť na atrakciu.
Keďže členovia komisie nemali ďalšie doplňujúce otázky predseda komisie prečítal uznesenie
a následne dal hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál predložiť na
prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 4
Pani L. Schmidtová poukázala na časť podujatí, ktoré jej chýbajú v celkovom kalendári
podujatí, a to konkrétne tie, ktoré by predstavovali Mestskú časť Košice – Juh, samosprávu, či
chod miestneho úradu a pod. Deti základných škôl sa síce zúčastňujú kultúrnych a športových
podujatí organizovaných MČ, ale nemajú presnú predstavu o tom, ako funguje samospráva.
Pani Schmidtová navrhuje obnoviť stretnutia žiakov s predstaviteľmi MČ, návštevu úradu
a pod., aby si deti, to čo sa učia v škole mohli spojiť s konkrétnou činnosťou.
P. poslanec R. Nagy navrhuje stretnutie poslancov, ktorí sú v Radách škôl, aby možno
iniciovali záujem o tieto aktivity.
Predseda komisie odporúča spoluprácu komisie kultúry spolu s oddelením kultúry, aby sme
spoločne obnovili tieto prehliadky.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Organizáciu kultúrno – spoločensko – športových podujatí z rozpočtu Mestskej časti
Košice – Juh v roku 2019 a výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s porovnaním
plánovaných a skutočných výdavkov spojených s ich organizáciou v roku 2018 a
odporúča materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice
– Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 5
Pán M. Kyjovský navrhuje vypracovať zoznam členov komisie kultúry spolu s mailovými
a telefonickými kontaktmi, pre zjednodušenie spolupráce medzi členmi komisie. Vedúca
OKMaŠ adresár členov komisie pripraví a zašle mailom.

Vedúca OKMaŠ informovala členov komisie so žiadosťami doručenými na odd. kultúry a to:
1. Žiadosť ZŠ Požiarnickej o bezplatné využívanie tenisového ihriska na Šoltésovej ul. na
tenisový tréning žiakov – členovia komisie nemali námietky voči poskytnutiu ihriska
v uvedených časoch, pretože dosiaľ podľa informácii ved. odd. kultúry, tieto termíny nie sú
prenajaté a teda sú voľné pre žiakov ZŠ. Avšak v zmysle Občianského zákonníka nie je
možné prenajať nehnuteľný majetok bezodplatne, preto navrhujú 1 € mesačne.
2. Žiadosť FC Lokomotíva o možnosť využívania ihriska na Jantárovej ul. za účelom tréningu
žiakov športových tried ZŠ Požiarnická. - ihrisko je určené na športové vyžitie širokej
verejnosti. Členovia komisie nemali námietky voči poskytnutiu ihriska v uvedených časoch,
počas ktorých je zväčša prázdne, avšak okrem prázdnin, kedy odporúčajú ihrisko ponechať
voľné pre prázdninujúce deti a mládež.
K bodu č. 6
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Termín najbližšieho
zasadnutia komisie predseda včas oznámi mailom.

PhDr. Andrea Tragalová
vedúca OKMaŠ

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

