Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 16.4.2019
Číslo: 4/19
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 16.4.2019
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Občasník Južan
3. Informácia zo zasadnutia MZ MČ Košice - Juh
4. Informácia o športových a kultúrnych podujatiach
5. Diskusia
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
Pán predseda na základe diskusie vyplývajúcej zo zasadnutí komisie pripraví podklady
k súťaži na výber nového dodávateľa pre IS Južan a zašle ich členom komisie na prípadne
doplnenie, a odsúhlasenie mailom. Taktiež pripraví zoznam možných uchádzačov, ktorí môžu
byť oslovení. Následne na spoločnom stretnutí s ved. OPaM JUDr. Bernátovou vzájomnou
spoluprácou pripravia podklady na súťaž k výberu dodávateľa.
K bodu č. 3
Predseda komisie sa posledného MZ nezúčastnil, takže požiadal podpredsedníčku komisie p.
Ivančovú o informovanie neposlancov zo zasadnutia MZ. P. Ivančová v krátkosti oboznámila
členov komisie z radov neposlancov o priebehu zasadnutia MZ. Upriamila najmä pozornosť

na skákací hrad. Zakúpenie hradu bolo navrhované v rámci rozpočtu MČ. Tento návrh
poslanci miestneho zastupiteľstva neschválili s odôvodnením nedostatku finančných
prostriedkov. Pani poslankyňa doplnila, že možnosť zakúpenia skákacieho hradu môže byť
otvorená opäť, ak bude v rozpočte dostatok fin. prostriedkov napr. z predaja pozemku, ktorý
odsúhlasili poslanci na MZ.
Návrh na verejné ocenenia MČ Košice – Juh poslanci MZ schválili jednohlasne.
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 poslanci MZ schválili
jednohlasne.

K bodu č. 4
Vedúca OKMaŠ informovala o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach:
30.4.2019 o 13.00 hod. sa uskutoční v SRC vyhodnotenie Jarných športových hier seniorov,
ktoré prebiehajú od 15.4.2019 – 24.4.2019. V ten istý deň zároveň prebieha na ŠZA
minifutbalový turnaj žiakov ZŠ. Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční o 13.25 hod.
Zároveň sa 30.4.2019 organizuje dobrovoľnícka akcia maľovania oplotenia UNLP.
K bodu č. 5
V rámci diskusie ved. OKMaŠ oboznámila členov komisie so žiadosťou Spojenej školy na
Alejovej o poskytnutie ihrísk na ŠZA „O pohár Martina Záhradníka“. Športové podujatie
podporuje športovú aktivitu zdravotne znevýhodnenej mládeže. Členovia komisie nemali
námietky voči poskytnutiu ihriska.
Vedúca OKMaŠ požiadala členov komisie o súčinnosť pri príprave kultúrneho programu na
slávnostné udeľovanie verejných ocenení. Aj v tomto roku p. Kyjovský osloví umelcov
s ponukou vystúpiť na slávnosti a oboznámi ostatných členov komisie na najbližšom
zasadnutí.
K bodu č. 6
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie zasadnutie
komisie sa uskutoční 28.5.2019 /utorok/ o 16,00 hod. v zasadačke MÚ MČ Košice – Juh,
Smetanova 4, Košice, I. poschodie, č. dv. 8.

PhDr. Andrea Tragalová
vedúca OKMaŠ

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

