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Príjemný dovolenkový čas a školákom radosť z prázdnin
želajú
starosta JUDr. Jaroslav Hlinka,
poslanci zastupiteľstva a zamestnanci MČ Košice-Juh

DE≈ MESTA KO·ICE 2019
Tento rok sme oslávili už jubilejné –
25. výročie podujatia „Deň mesta Košice“.
Mestská časť Košice – Juh sa opätovne
aktívne podieľala na organizovaní, a samozrejme sa aj zúčastnila rôznych športových a kultúrnych aktivít. Začali sme,
ako každoročne, sprievodným podujatím - už XII. ročníkom futbalového turnaja
žiakov základných škôl 7. a 8. ročníkov
o putovný pohár starostu Mestskej časti
Košice- Juh na T-S Športovo zábavnom
areáli na Alejovej ulici. Aj v tomto roku sa
nám prihlásilo 10 základných škôl. Po celodennom urputnom zápolení sa víťazom
stali žiaci zo ZŠ Staničná. Týmto im ešte
raz gratulujeme.
Netradičná súťažná prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel, plná zábavy, humoru a pútavého programu, sa konala na Plážovom kúpalisku nad Jazerom.
Andy Ďuruca, DJ Pepo, Bongoman Elizz,
Iron Man a moderátor Rišo Herrgott sa
postarali o perfektný program a zábavu.
MČ Košice – Juh sa prehliadky plavidiel
zúčastnila so svojou novou loďou „Flying
arrows“, čím spestrila súťažnú prehliadku lodí na jazere. Tak ako každý rok, ani

v tomto nešlo v konečnom dôsledku o víťaza, ale o zábavu a dobrú náladu - aj keď
počasie všetkých neustále strašilo.
Záver podujatia vyvrcholil prekrásnym
ohňostrojom.
Predposledný deň osláv sa presťahoval opäť na T-S ŠZA, kde už tradične
prebehlo športové zápolenie troch generácií v rôznych športových odvetviach,
a tiež súťaž v speve. Najlepších prišiel
odmeniť starosta našej mestskej časti
J. Hlinka a námestníčka primátora mesta
Košice p. Gurbaľová. Po vyhlásení víťazov
celodenný program vyvrcholil seniorským
Majálesom. Osobne pozdraviť účastníkov podujatia prišiel aj primátor mesta
Košice J. Polaček. To však z našej strany
nebolo všetko. Už od rána sme kuchtili
na tradičnej gastronomickej súťaži o najlepší „košický guláš“. Aj keď sme nevyhrali, o kvalite výborne uvareného gulášu
hovorilo aj to, že ten náš sa minul medzi
prvými. Konštatujeme, že oslavy „Dňa
mesta Košice“ boli opäť na veľmi dobrej
úrovni; treba povedať, že aj naším prispením. Tešíme sa na ďalší ročník.
Viliam Rác, OKMaŠ

POSLANECKÉ DNI

Časový plán poslaneckých dní v III. štvrťroku 2019
Poslanecká miestnosť:
Poslanecký deň:
Poslanecké hodiny:

B¯VAJTE VO SVOJOM
Štátny fond rozvoja bývania pripravuje
novinku od 1.7. 2019, a to mladomanželskú pôžičku. V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh vykonávacieho predpisu k zákonu č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB
v znení neskorších predpisov. Z novely zákona a pripravovanej vyhlášky vyplýva, že
o mladomanželskú pôžičku budú môcť
požiadať mladomanželia, ak uzavreli
manželstvo najviac 12 mesiacov pred po-

daním žiadosti, a z ktorých ani jeden nepresiahol vek 35 rokov. Pôžička bude
poskytovaná na výstavbu bytu, kúpu bytu
alebo stavebnú úpravu bytu s garantovanou úrokovou sadzbou 1 – 2 %.
Pre bližšie informácie vám odporúčame navštíviť webovú stránku www.sfrb.sk,
kde sú postupne pridávané nové aktualizácie.
-re-

Dátum:
3.7.2019
10.7.2019
17.7.2019
24.7.2019
31.7.2019
7.8.2019
14.8.2019
21.8.2019
28.8.2019
4.9.2019
11.9.2019
18.9.2019
25.9.2019

Miestny úrad MČ Košice - Juh
Smetanova ul. č. 4
I. poschodie
STREDA
15.30 – 16.30

Prijíma poslanec:
JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár
Ing. Ladislav Breicha
Ing. Pavol Hlinka
JUDr. Soňa Ivančová, PhD.
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
Ing. Rastislav Majerníček
Mgr. Peter Múdry
Ing. Roman Nagy
Ing. Radovan Sušila
Ing. Stanislav Tkáč
Ing. Juraj Tobák
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Z R O K O VA N I A Z A S T U P I T E ª S T VA
Od vydania posledného čísla nášho
informačného spravodaja sa dňa 26.3.2019
uskutočnilo 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, ktoré
schválilo
• body zverejneného programu 4. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
• udelenie verejných ocenení „Cena Mestskej
časti Košice – Juh“ v roku 2019 týmto jednotlivcom: Mgr. Adriane Čurajovej – za osobitný
prínos v kultúrnej a sociálnej oblasti, Tiborovi
Matoušekovi – pri príležitosti životného jubilea 65 rokov za prínos v oblasti verejnej
správy a samosprávy a kolektívu: Florbalový klub FLORKO Košice - za osobitný prínos
v športovej oblasti pri práci s mládežou
/15 rokov/,
• prenájom nebytových priestorov v Administratívnej budove, Alejová 2, Košice, formou
obchodnej verejnej súťaže s min. podaním
vo výške 10,00 EUR/m2/rok a podmienky
obchodnej verejnej súťaže,
• zmenu výšky ročného nájmu za prenájom
nehnuteľného majetku nachádzajúceho
sa na Palárikovej ul. v Košiciach - Parkovisko na Palárikovej ul., ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Košice, a Mestská časť Košice - Juh ho má zverený do správy za účelom parkovania motorových vozidiel pre
hostí hotela Centrum, pre spoločnosť Dom
techniky ZSVTS KE, s.r.o., na 18 000 Eur
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, z dôvodu, že majetok bude používaný na účely
parkovania motorových vozidiel podľa kolaudačného rozhodnutia pre hostí Kultúrneho osvetového strediska (t. č. Hotel Centrum)
a Domu techniky, čím sa zabezpečí, aby
hostia hotela neparkovali v zóne regulovaného parkovania na úkor rezidentov a abonentov,
• prevod nehnuteľnosti – pozemok na parc.
č. 501/323 o výmere 1 240 m2, Alejová ul.
Košice, formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou výškou ponúknutej ceny
248 000 Eur a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa priloženého návrhu
s výškou minimálnej ponúknutej ceny
248 000 Eur,
• zmenu uznesenia č. 16 MZ MČ Košice – Juh
zo dňa 30.1.2019
• zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1.1
Údržba a prevádzka zariadení vo výške
10 000 Eur na položke ŠZA Skákací hrad,
zníženie čerpania na položke 454 Prevod
z rezervného fondu vo výške 10 000 Eur
zo sumy 57 270 Eur na sumu 47 270 Eur,
zmenu ukazovateľa výkonnosti v rámci
Programu 2 Interné služby, podprogram
2.5 počet novozakúpených počítačov pre
rok 2019 na 4 kusy a Programový rozpočet
Mestskej časti Košice – Juh na rok 2019,
• Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej
časti Košice – Juh za obdobie od 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného
dňa 30.1.2019.
poverilo
• starostu Mestskej časti Košice – Juh aktualizovať Programový rozpočet na rok 2019
o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti
bežného rozpočtu do výšky 5% a v časti
kapitálového rozpočtu s výnimkou účelovo
určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1
zákona č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov vo výške 2 % schváleného rozpočtu v roku 2019.

vzalo na vedomie
• Správu o výsledkoch kontroly č. 2/2019,
• 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,
• Informáciu o vymáhaní pohľadávok MČ
Košice – Juh za rok 2018,
• Programový rozpočet Mestskej časti Košice
– Juh na roky 2020 a 2021,
• Informáciu o poskytnutí údajov v zmysle
Zákona o slobodnom prístupe k informáciám za II. polrok 2018,
• Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej
rady Mestskej časti Košice - Juh za obdobie
od 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
konaného dňa 30.1.2019.
určilo
• plat starostovi Mestskej časti Košice –Juh
JUDr. Jaroslavovi Hlinkovi vo výške, ktorá
je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšený o 5 % s účinnosťou od 1.4.2019
zrušilo
• uznesenie 92 prijaté na 15. zasadnutí MZ MČ Košice - Juh dňa 27.9.2016
k 31.3.2019.
V interpeláciách na 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 26.3.2019 vystúpili
títo poslanci: Ing. Breicha, Ing. Tkáč, JUDr.
Ivančová, PhD., Ing. Hlinka, Ing. Nagy, Ing.
Bernát, Ing. Blanár a tlmočili tieto požiadavky
občanov:
Ing. Breicha
• predniesol požiadavku občanov z okolia
Herberie – Blesková, Slnečná ul. s napojením na Turgenevovú, ktorí poukazujú na zlú
situáciu, ktorá vychádza z dopravných pomerov, kde vodorovné dopravné značenia
nie sú viditeľné, sú zničené obrubníky a absentujúca zeleň. Je tam hluk, prach zo stavby, situácia už bola zviditeľnená petíciou
z roku 2011, nachádza sa tam križovatka,
je otázka času, kedy sa tam stane nehoda,
• povedal, že občania z Turgenevovej ulice
apelujú na starostu kvôli rozpadajúcim sa
konštrukciám okolo kontajnerov,
• poukázal na rozpadávajúcu sa omietku,
resp. farbu na moste cez Turgenevovú, čo
ohrozuje bezpečnosť ľudí,
• poukázal na prístupový chodník, na ktorom
sú stĺpiky a autá prechádzajú neprimeranou
rýchlosťou,
• požiadal meno na kontaktnú osobu na meste ohľadom pridelenia požiadavky na nedostatočné osvetlenie Jantárová – Palárikova,
• apeloval na vytvorenie pracovnej skupiny,
ktorá sa bude zaoberať dopravou, ktorá
bude na základe požiadaviek od občanov
apelovať na mesto
• požiadal o zorganizovanie dobrovoľníckej
akcie na vyčistenie lokality Turgenevova 2-34.
Ing. Tkáč
• požiadal o vykonanie opravy chodníka v lokalite na ul. Rastislavova medzi ulicami
Tichá a Skladná, chodník je v dezolátnom

stave po celej dĺžke sú výtlky, je zalomený,
v blízkosti sa nachádza zariadenie pre seniorov, pre ľudí zo zariadenia je problém
presúvať sa po takomto chodníku,
• poukázal, že na zastávke Kulturpark je
komunikácia pri vjazde autobusu na zastávku vpadnutá a v období dažďa voda ošpliecháva čakajúcich na zastávke,
• interpeloval požiadavku obyvateľov, ktorí sa
pýtajú, kedy dostanú kľúče od kontajneroviska na Fejovej ulici a kedy ho budú môcť
užívať, keďže je už ukončené a skolaudované.
JUDr. Ivančová, PhD.
• občania požadujú zvýšiť počet odpadkových
košov na psie exkrementy v lokalite Kalinčiakova, Milosrdenstva, Kupeckého,
• predniesla požiadavku na upratovanie priestorov v okolí ulice Holubyho, Malá stanica
a pod., neprispôsobiví občania zhromažďujú odpad, zároveň požaduje zvýšiť hliadky
mestskej polície,
• poďakovala za aktívny prístup pána Zahoranského, vedúceho ekonomického a majetkového oddelenia pri otázkach k tvorbe
rozpočtu.
Ing. Hlinka
• opýtal sa, kedy bude dokončený chodník
z dlažobných kociek medzi ulicami Fibichova a Krivá pozdĺž detského ihriska Flipko.
Ing. Nagy
• občania ZŤP požadujú na Krakovskej ulici
vytvoriť 1-2 parkovacie miesta.
Ing. Bernát
• tlmočil poďakovanie mamičiek za vybudovanie detského ihriska na sídl. Železníky, ktoré
zároveň požadujú vysadiť trávu na detskom
ihrisku,
• poukázal na nevyhnutnú opravu schodiska
pri Krakovskej 1 a celistvú opravu chodníkov od Užhorodskej 1 ku parkovisku.
Ing. Blanár
• rodičia malých detí požadujú zátarasu na
detskom ihrisku Lienka kvôli bezpečnosti
malých detí.
JUDr. Hlinka, starosta MČ –
• podotkol, že oprava schodov z Užhorodskej
na Krakovskú ulicu je plánovaná v tomto
roku,
• zdôraznil, že chodníky, cesty a verejná zeleň
sú v kompetencii mesta,
• poznamenal, že kolaudačné konanie na zastrešenie nadzemného kontajneroviska
na rohu Fejová ulica - Južná trieda 9 nebolo doposiaľ vydané, pretože mesto Košice
musí vydať rozhodnutie spolu pre všetkých
6 kontajnerovísk, ktoré boli vybudované
mestom v jednotlivých častiach Košíc,
• dodal, že na jednotlivé postrehy, požiadavky
a námety dostanú poslanci písomnú odpoveď.
-reDňa 17.6.2019 sa uskutočnilo 5. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh, ktoré
schválilo:
• body zverejneného programu 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Juh,
• Záverečný účet a celoročné hospodárenie
Mestskej časti Košice - Juh za rok 2018 bez
výhrad s celkovým výsledok hospodárenia
- prebytok 11 112,64 € a prídel do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Juh vo
výške 302,64 €,
• úpravu Programového rozpočtu Mestskej
časti Košice - Juh v roku 2019,

• poverenie (doplnenie) poslancov: Ing. Jozefa Bernáta, JUDr. Soňu Ivančovú, PhD.,
PhDr. Mgr. Viliama Knapa, PhD, MPA, MPH,
Ing. Romana Nagya, Ing. Radovana Sušilu
od 1.9.2019 a Ing. Stanislava Tkáča od
18.6.2019 k výkonu sobášiaceho,
• zmenu a doplnenie Vnútorného predpisu
na poskytovanie príspevku pre sobášiacich
na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie
a úpravu zovňajšku podľa predloženého
návrhu s účinnosťou od 1.7.2019 okrem
starostu a zástupcu starostu,
• Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej
časti Košice – Juh za obdobie od 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného
dňa 26.3.2019.
vzalo na vedomie
• Správu o výsledkoch kontroly č. 3/2019
a Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2019,
• Informáciu o 1. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku
2019,
• Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej
rady Mestskej časti Košice - Juh za obdobie
od 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
konaného dňa 26.3.2019.
uznieslo sa
• na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Košice – Juh č. 1/2019, ktorým
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2007 o čistote a poriadku,
• na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Košice - Juh č. 2/2019, ktorým
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/1999 o zimnej údržbe na území Mestskej časti Košice – Juh.
odporúčalo
• mestu Košice schváliť navrhovanú zmenu
regulatívu funkčného využitia plôch zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby
a plochy mestského a nadmestského
občianskeho vybavenia na obytné plochy
viacpodlažnej zástavby a plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia podľa „Urbanisticko – architektonickej
štúdie bytového komplexu pri podnikateľskom centre na Jantárovej ulici v Košiciach“
vypracovanej projektovou kanceláriou URBI
projektantmi Ing. arch. Alexandrom Bélom
a Ing. arch. Jakubom Marekom v roku 2019,
ktorá rieši výstavbu bytového komplexu
s dopravným napojením na Jantárovú ulicu
a Južnú triedu.
V interpeláciách na 5. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 17.6.2019 vystúpili títo
poslanci: PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA,
MPH, Ing. Breicha, p. Ing. Tkáč, p. Ing. Majerníček, p. Ing. Sušila, p. Ing. Nagy, p. JUDr. Ivančová, PhD., p. Ing. Hlinka a p. Ing. Blanár
a tlmočili tieto požiadavky občanov:
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
• predniesol interpeláciu ohľadne situácie
v okolí malej stanice v súvislosti s neporiadkom a bezpečnosťou, na situáciu ohľadne bezpečnosti detí zo ZŠ Staničná 1 v Košiciach reagovala aj Rada školy, občania
z okolia malej stanice sa pohybujú v okolí
školy aj v okolí Jarmočnej ulice, obyvatelia
z rodinných domov, ktorí bývajú v blízkosti
malej stanice sa cítia ohrození hlavne vo
večerných hodinách, požiadal mestskú políciu a mesto Košice o súčinnosť pri riešení
situácie z hľadiska bezpečnosti a hygieny,
• interpeloval požiadavku občanov, ktorí sa
Pokračovanie na str. 3
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEªSTVA
Dokončenie zo str. 2

pýtajú či bude otvorené tohto roku kúpalisko Triton a či vôbec bude otvorené. Zároveň poukázal na to, že v súčasnosti je kúpalisko v zanedbanom stave,
• rodičia z Rady školy pri ZŠ Staničná sa
opätovne pýtajú na parkovanie na Jantárovej ulici, v akom stave je riešenie príjazdovej komunikácie na krátkodobé parkovanie pri ZŠ Staničná. Súčasná situácia
ohrozuje bezpečnosť detí,
• poukázal na budovu medzi budovou business Duet a ČSOB, kde je ruina budovy,
z ktorej malo byť pôvodne obchodné centrum, v súčasnosti sa tam viac zdržiavajú
narkomani z celých Košíc, lokalita je nebezpečná hlavne vo večerných hodinách,
• občania z ulice Ludmanská sa pýtajú, ako
bude do budúcna prebiehať kosenie v okolí
zábran budúceho parkoviska, pretože tam
rastie tráva do výšky nad dva metre, v okolí
bloku na Ludmanskej mala tráva výšku
2,30 metra, a či sa použili sankcie voči majiteľovi týchto pozemkov,
• občania z ulíc Vojvodská a Fejová sa dožadujú odpovede na otázku ako je možné, že
MČ vydala súhlasné stanovisko k výstavbe
bloku na tejto ulici, v blízkosti ul. Davida
Feju bez toho, aby o tom boli bližšie informovaní a bez toho, aby o tom vedela komisia výstavby.
p. Ing. Breicha
• v mene obyvateľov z Palárikovej 9-11 poďakoval MČ Košice – Juh a pani Horákovej,
ved. oddelenia výstavby, za opravu chodníka a za osvetlenie na ul. Jantárová –
Fibichova,
• občania upozorňujú na tabuľu pre dve parkovanie miesta s označením „Reserve“,
ktoré patrili už zaniknutej spoločnosti MPS,
s. r. o., žiadajú jej odstránenie, aby parkovacie miesta mohli slúžiť občanom,
• obyvatelia z Turgenevovej ul. upozorňujú na
nečistotu a neporiadok pri kontajneroviskách, spôsobené neprispôsobivými občanmi, žiadajú uzamkýnateľné kontajneroviská,
• požiadal o to, aby sa aj v tomto volebnom
období konali pracovné stretnutia na úrovni
starostu s poslancami k rôznym témam,
ako sú parkovanie, kontajneroviská, atď.,
príp. aby boli poslanci prizvaní na rokovania
k týmto témam,
• požiadal, aby boli odborne spracované
uznesenia a predkladané na rokovania MZ
ohľadne vyjadrenia sa MČ k územným alebo stavebným konaniam mestu Košice,
• požiadal MČ, aby urobila potrebné kroky
k tomu, aby neboli voľne v priestore po
mestskej časti ponechané bicykle, ktoré
požičiava f. Antik.
p. Ing. Tkáč
• predniesol požiadavku občanov, ktorí poukazujú na nezmyselný zákaz odbočenia
vľavo z ulice Milosrdenstva na ul. Rastislavova,
• poďakoval za zabezpečenie osvetlenia na
Paulínyho ulici.
p. Ing. Majerníček
• občania z okolia Ludmanskej ul. žiadajú
opravu chodníkov na ul. Ludmanská –
Cottbus a na Smetanovej ul., ktoré sú v dezolátnom stave,
• obyvatelia z Rosnej a Jantárovej ul. žiadajú
uzamkýnateľné kontajneroviská,
• interpeloval požiadavku obyvateľov na
osvetlenie chodníka na Železníkoch smerom od zastávky na cintorín, momentálne
je osvetlenie len na cestu,

• vyslovil poďakovanie za osvetlenie priechodu pre chodcov z Gemerskej ul. na sídl.
Železníky.
p. Ing. Sušila
• tlmočil poďakovanie obyvateľov za odpratanie koša z Južnej triedy 41,
• občania z Južnej triedy 41 – 45 sa pýtajú,
čo bude prevádzkované v žltom stánku pri
Južnej triede 45, obávajú sa, aby tam nebola prevádzka pohostinstva, pýtajú sa, či
by MČ nemohla regulovať túto podnikateľskú činnosť,
• opätovne dal do pozornosti priechod pre
chodcov Rastislavova – Skladná, kde chýba
lepšie osvetlenia. Priechod využíva veľa
peších, ktorí smerujú aj do Kulturparku. Na
tom mieste prechádza veľa sanitiek a neraz vznikajú aj kolízne situácie,
• opýtal sa, či MČ nemá informácie o tom,
že bol odkúpený pozemok na Rastislavovej
10 – 14 za pohostinstvom „záhradka“, kde
sa nachádza zeleň a plocha by mala byť
ďalej odpredaná obyvateľom za účelom parkovacích miest,
• obyvatelia požadujú zriadenie venčoviska
v lokalite Kultúrparku na zelenej ploche,
• požiadal o aktuálne informácie ohľadne
chodníka na Dunajskej ul.,
• opýtal sa v akom stave je žiadosť ohľadne premiestnenia trhoviska na Železníkoch
adresovaná na mesto Košice,
• poukázal na situáciu s parkovaním v okolí
business centra Teslova 3, parkovanie
na ul. Turgenevova – Lomonosovova je neúnosné.
p. Ing. Nagy
• poďakoval za namaľovanie čiar na parkovisku pred Freshom,
• poukázal na to, že rómski občania a deti
sa začali presúvať z okolia malej stanice aj
na sídl. Železníky, kde počas dňa obťažujú
svojím agresívnym správaním mamičky
s deťmi a v nočných hodinách ohrozujú
bezpečnosť ľudí.
p. JUDr. Ivančová, PhD.
• v mene mamičiek malých detí požiadala,
aby sa pri vybudovaní nového detského
ihriska osadili aj iné herné prvky, pieskoviská a navrhla výsadbu zelene v okolí
ihrísk, ktorá je nevyhnutná počas horúcich
letných dní,
• občania požadujú nadchod na Turgenevovej ul. prispôsobiť aj bezbariérovo.
p. Ing. Hlinka
• poďakoval za doplnenie piesku na detskom ihrisku Gaštanko a osadenie panoramatického zrkadla pri zadnom vchode
do nemocnice na Rastislavovej ul.,
• apeloval na MČ, aby požiadala správcu
cestných komunikácií o údržbu a rozšírenie
cyklistických chodníkov na Južnej triede.
p. Ing. Blanár
• reagoval na situáciu ohľadne kúpaliska
Triton, ktoré je v žalostnom stave a poukázal
na mesto, ktoré vo veci vysporiadania pozemkov a opravy technických zariadení
neurobilo nič a požiadal, aby MČ vyvíjala
viac iniciatívy na mesto, aby sa vyčlenili
financie v najbližších rokoch na jeho prevádzkovanie či už provizórne bez vysporiadania pozemkov alebo investične,
• reagoval na nelegálne parkovisko pri hoteli Centrum, aby MČ vyvíjala tlak na vyššie inštancie a upozornila na súčasný bezprávny stav,
• požiadal, aby MČ bola aktívna v budovaní
podzemných a polopodzemných kotajnerovísk.

JUDr. Hlinka, starosta MČ
• k problematike neprispôsobivých občanov
poznamenal, že je to v pôsobnosti a v kompetencii mesta,
• ohľadne kúpaliska Triton uviedol, že bolo
odovzdané mestu Košice, keďže je vo vlastníctve mesta Košice a zo strany mesta
bolo povedané, že bude hľadať riešenia
aj v spolupráci s TEHO, aby sa kúpalisko
sprevádzkovalo,
• ku kontajneroviskám uviedol, že MČ je aktívna v tomto smere a patrila medzi prvé MČ,

ktorá vybudovala uzamkýnateľné kontajneroviská, požiadavky na podzemné a polopodzemné kontajneroviská sa zasielajú na
mesto,
• k budovám v okolí Ludmanskej a Auparku
a ohľadne výstavby chodníkov dodal, že
MČ nemá kompetencie v týchto oblastiach.
MČ bude iniciovať zodpovedné referáty
MMK, aby boli prijaté opatrenia, ktorými sa
zabezpečí údržba a oprava chodníkov ako
aj verejných priestranstiev v okolí bytových
domov.
-red-

UDELILI VEREJNÉ OCENENIA
Slávnosť desiateho výročia udeľovania verejných ocenení sa uskutočnila 17. júna 2019
v obradnej sieni MČ Košice – Juh. Za obdobie
desať rokov si z rúk starostu prevzalo pamätnú
plaketu 87 významných osobností a kolektívov,
ktoré žijú, respektíve pracujú v našej mestskej
časti.
Ocenenia sa udeľujú za umeleckú činnosť,
mimoriadne športové výkony, za vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny, za zásluhy
pri záchrane ľudských životov, prínos v oblasti
výchovy a vzdelávania najmladšej generácie,
sociálnej oblasti, darcovstvo krvi a podobne.
Všetci ocenení pri svojej činnosti nemyslia na
odmenu, na uznanie; pri svojej zanietenosti
nevnímajú čas, ale svojim konaním, umom, šikovnosťou či húževnatosťou dokázali posunúť
jednotlivé oblasti o stupeň ďalej.
Tentokrát si z rúk starostu prevzali CENU
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH jednotlivci:

Mgr. Adriana Čurajová – za osobitný prínos
v kultúrnej a sociálnej oblasti; Tibor Matoušek
– pri príležitosti životného jubilea 65 rokov za
prínos v oblasti verejnej správy a samosprávy.
Ako kolektív získal cenu Florbalový klub FK
Florko, Košice – za osobitný prínos v športovej
oblasti pri práci s mládežou /15 rokov/.
CENU STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - JUH si prevzali jednotlivci: Ján Baranec
– pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za
zásluhy v športovej oblasti; Ján Dvonč – pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za mimoriadne zásluhy v športovej oblasti; Dezider Horňák - pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
za prínos v oblasti verejnej správy a samosprávy. Cenu starostu ako kolektív získalo OZ PSY
ULICE, Košice - za prácu v oblasti starostlivosti
o týrané a opustené zvieratá.
H. Gabzdilová, OKMaŠ

PARK KO·ICE-JUH V BUDAPE·TI
Mestská časť Košice – Juh má uzatvorenú
partnerskú spoluprácu s XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť. Za viac ako 17 rokov sme
spoločne zorganizovali desiatky zaujímavých
a užitočných aktivít a vybudovali množstvo trvalých priateľstiev. Vo štvrtok 30.5.2019 sa starosta Metskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka
a zástupca starostu Tibor Bacsó zúčastnili slávnostného pomenovania verejného priestranstva v XIII. obvode hlavného mesta Budapešť
pod názvom „Park Košice – Juh“. Vážime si
poctu, ktorá nám bola prejavená pomenovaním časti verejného priestranstva
po Mestskej časti Košice – Juh. Ako
jedna z mála samospráv sa môžeme tešiť z parku s vlastným menom.
Pozvanie starostu XIII. obvodu mesta Budapešť J. Tótha prijal aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Slovenskej republiky v Maďarsku
Pavol Hamžík.
Popoludní starosta MČ Košice
– Juh J. Hlinka navštívil Materskú
školu, všeobecnú školu, gymnázium
a kolégium s vyučovacím jazykom

slovenským v Budapešti pri príležitosti 70-teho
výročia založenia inštitúcie. Študenti školy si
pripravili krásny program, zložený zo slovenských ľudových piesní a básni od významných
slovenských básnikov.
Medzinárodné partnerstvo upevňuje priateľstvo, spoluprácu, rozvíja poznanie. Potvrdzuje to aj medzinárodný anglický tábor Velence
v Maďarsku, v rámci ktorého sa 27 žiakov zo
ZŠ Staničná 13 zúčastnilo júnového tábora.
Ten bol ďalším podujatím v rámci spolupráce
s XIII. Obvodom mesta Budapešť.
OKMaŠ
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SPOMIENKA NA ·TEFÁNIKA
Aj seniori Denného centra KošiceJuh si pripomenuli 100. výročie tragickej
smrti generála M.R. Štefánika a uctili si
jeho pamiatku. Stalo sa tak na sviatočnom
popoludní 25.4.2019, keď sa pásmom o živote a diele významného Slováka predstavili

≈
PORAD

A

OTÁZKA
Z MEDIAâNEJ PORADNE

členky literárneho krúžku DCS Košice-Juh.
Zaujímavé rozprávanie doplnili verše o Štefánikovi, Bradle a Slovensku. Podujatie sa
Exekútor odo mňa vymáha dlh vo výšstretlo s veľkým záujmom prítomných, ktorí
ke
185 Eur, ktorý mi vznikol z kupónovej
ocenili jeho vysokú úroveň.
Mgr. Marta Dulovičová, DCS Košice-Juh privatizácie. Kupónovú knižku mám, ale
tá je už bezcenná a neviem čo s ňou
mám robiť. Ako sa mám zbaviť dlhu? Vraj
som povinný platiť poplatky za vedenie
účtu kde je vedená kupónová knižka aj
napriek tomu, že moja kupónová knižka
nemá žiadnu hodnotu. Ignoroval som
tieto výzvy na zaplatenie banke, pretože
som si myslel, že je to zrušené štátom.
Odpoveď:
Ak vlastníte kupónovú knižku, tak
účet k nej bol zriadený v Centrálnom
depozitári cenných papierov v čase
kupónovej privatizácie alebo už po nej.
Ak sú vaše cenné papiere, resp. Kupónová knižka bezcenná, bolo by vhodné ju
previesť na štát, aby ste nemuseli ďalej
platiť poplatky za vedenie účtu v centrálnom depozitári. Cenné papiere bez

hodnoty bolo možné bezplatne previesť
na štát do roku 2016. Dnes je prevod
možný iba cez obchodníkov s cennými
papiermi a to za poplatok cca 35 Eur.
Aby došlo k prevodu, musíte však najskôr zaplatiť dlh za vedenie účtu, ktorý
vám vznikol. Vo vašom prípade mediácia nie je vhodná a najrýchlejšia cesta
ako vyriešiť túto situáciu je, aby ste sa
obrátili na Centrálny depozitár cenných
papierov s vyriešením vášho dlhu, kde
vám zároveň overia aj súčasnú hodnotu
kupónovej knižky.
Mediátori vám ochotne bezplatne poradia v Mediačnej poradni vždy druhú stredu v mesiaci
od 15,00 hod. – 17,00 hod. na
MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, č. dv. 8., alebo si
dohodnite stretnutie na tel. č.
0948 220 389.

DE≈ MATIEK S POTLESKOM
Druhú májovú nedeľu tradične oslavujeme Deň matiek. Byť matkou je najkrajšia a zároveň najnáročnejšia úloha
na svete. Veľké poďakovanie sme preto aj
v našej mestskej časti venovali všetkým
mamičkám, ktoré sú svojim deťom vždy
nablízku. Ako povedal írsky spisovateľ
a básnik Oscar Wilde: „Matka je to najlepšie na svete, o čo sa môžeš oprieť.“
Pre južanské mamičky si pripravili program deti zo ZŠ Gemerská pod vedením

p. učiteľky Ľudmily Lénart Pavlulíkovej,
Angely Štefaníkovej a choreografke programu Viktórii Kiktovej. Prítomným matkám sa prihovoril starosta MČ Košice
– Juh Jaroslav Hlinka a vystupujúce deti
prišiel podporiť aj p. riaditeľ ZŠ Gemerská
Štefan Koľ. Nádherný emotívny program
si vyslúžil neutíchajúci potlesk a niekde
aj slzy na tvári.
Ďakujeme.
OKMaŠ

OTVORILI SME NOVÉ IHRISKO
Slnečnú nedeľu (19. mája 2019) sme
spríjemnili v našom Centre pre rodinu
Košice - Juh našim južanským rodinám.
Medzi nás prišli aj rodiny z iných mestských časti. Deti si užili rôzne atrakcie,
ale hlavným lákadlom tohtoročného DŇA
RODINY bolo otvorenie nového certifikovaného detského ihriska. Časť tohto ihriska sme mohli financovať vďaka 2% z daní
pre naše občianske združenie. Druhú časť
plánujeme dofinancovať z darov a príspevta Košice, ale ani v inom meste na Sloven- kov našich podporovateľov, ale aj sponsku neorganizuje. Ocenila ústretovosť samo- zorov.
správy pri zapájaní svojich občanov a najmä
seniorov do veci verejných. Poďakovala ZO
02 Jednote dôchodcov Slovenska Košice
– Juh a taktiež našej mestskej časti za
aktívnu spoluprácu pri plnení cieľov tohto
projektu. Vyústením tejto dlhoročnej spolupráce bolo podpísanie Spoločného vyhlásenia o partnerstve a spolupráci medzi ZO
Únie žien Slovenska Košice IV, ZO 02 Jednoty dôchodcov Slovenska Košice – Juh a MČ
Košice – Juh. Cieľom Spoločného vyhlásenia o partnerstve a spolupráci je rozvíjanie
vzájomných vzťahov a spolupráce, ktorá bude prebiehať na princípe vzájomnej prospešnosti a ústretovosti, v záujme skvalitňovania
života občanov MČ Košice – Juh a ich zapájania do verejného života. Mgr. E. Kurčák

JUBILEJN¯ PARLAMENT SENIOROV
Dňa 21.5.2019 sa v obradnej sieni MÚ
MČ Košice – Juh konal jubilejný 40. Parlament seniorov a občanov MČ Košice – Juh.
Po jeho otvorení predsedníčkou Jednoty
dôchodcov Slovenska ZO 02 Košice – Juh
Jarmilou Havlíkovou nasledoval kultúrny
program. Ako prvé nám zatancovali, zaspievali a zarecitovali detičky z Materskej škôlky
zo Smetanovej ul. č. 11. Po ich programe
nám zaspievali členovia folklórneho súboru Hrabina z Myslavy a laureátka Vansovej
Lomničky pani Viera Adamcová.
Po kultúrnom programe vystúpila predsedníčka Krajskej organizácie Košice – Únie
žien Slovenska pani Mária Huštatyová, ktorá prítomným pripomenula poslanie Parlamentu seniorov a občanov MČ Košice –
Juh. Vydvihla najmä skutočnosť, že takýto
projekt sa v žiadnej inej mestskej časti mes-

Ako nás podporiť, môžete nájsť na našej novej webovej stránke www.cprjuh.sk.
Sledujte nás hlavne na našom FB: https:
//www.facebook.com/centrumprerodinukosicejuh/ a dozviete sa, v akých dňoch
a časoch môžete navštíviť Centrum, a aké
novinky a akcie pripravujeme.
Už teraz sa na vás všetkých tešíme.
Najbližší DEŇ RODINY bude v nedeľu
25. augusta, spojený s odpustovou slávnosťou kostola Kráľovnej pokoja.
Roman Nagy
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JUBILANT ATLÉT JOZEF PLACH¯
Múzeum Vojtecha Löfflera pripravilo
pre Košičanov novú akciu a to „Rozhovory pri umení“ s významnými Košičanmi. Na prvý rozhovor dňa 5.3.2019
prijala pozvanie významná športová
atletická osobnosť olympionik Jozef
Plachý, ktorý vo februári oslávil krásne
životné jubileum 70 rokov.
Bolo to nezvyčajné stretnutie, lebo
múzeum je predurčené predovšetkým
na konanie vernisáží maliarov a výtvarníkov. Vedľa umeleckých diel sa konala zaujímavá beseda s Košičanom,
nezabudnuteľným športovcom a aj
členom ZO SZPB Košice-Juh.
Jeho športová činnosť je veľmi bohatá. Jozef Plachý si zaspomínal na
hviezdne časy, legendárne víťazstvá,
drinu a pot, ale i slávu, s ktorou sa
musel popasovať. Ako jediný československý bežec v histórii na stredných
tratiach sa zúčastnil na štyroch olympiádach.
Pochváliť sa môže tým, že jeho česko-slovenský rekord v behu na 800
metrov z interkontinentálneho stretnutia Amerika - Európa v Stuttgarte
v roku 1969 časom 1:45,4 min. bol
platným slovenským národným rekordom takmer štyri desaťročia.
Jozef Plachý je právom hrdý na skutočnosť, že všetky úspechy dosiahol
vlastnou prácou a úsilím. Popri úspešnej športovej kariére stihol vyštudovať
dve vysoké školy. Ako hovorí, keď je

človek ctižiadostivý a poctivou prácou
niečo dosiahne, vtedy je to dobré:
„Mama bola žena v domácnosti a otec
murár, ktorý ani poriadne nevedel, čo
je šport, rovnako mi nemal ako vybaviť
školu. Všetko som si musel postupne
zadovážiť sám. Prebíjal som sa životom,
urobil som dve vysoké školy - Právnickú
fakultu na Karlovej univerzite a Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského“.
Po skončení aktívnej činnosti trénoval športové talenty a neskôr pôsobil
na ministerstve obrany v Prahe. Po
odchode do dôchodku sa aj naďalej
venuje mládeži a v Košiciach organizuje už 13. ročník „Plachého míľu“,
určenú pre mladú bežeckú generáciu.
Jeho skúsenosti a úspechy sú veľkým
príkladom pre mládež od škôlkarov až
po juniorov.
Ako člen ZO SZPB Košice - Juh je
ochotný v rámci našich aktivít absolvovať besedy so študentmi na propagáciu športu a osobnou účasťou na voľnočasových akciách organizovaných
našou ZO.
Jozef Plachý je osobnosť, ktorú
nám závidia aj za hranicami našej
republiky. K jeho sedemdesiatinám
mu blahoželali športoví priatelia, predstavitelia mesta Košice ako aj predseda ZO SZPB Košice-Juh pán Dušan
Rybanský a členka výboru pani Mária
Tomášová.

Veľmi ho potešil blahoprajný list
z Ministerstva obrany Českej republiky,
ako aj ďakovný list Ministra vnútra ČR
pána Jána Hamáčka.
Je smutné, že naši štátnici, aj napriek podaným návrhom, nepovažovali

za potrebné oceniť túto našu športovú
legendu.
Mária Tomášová,
členka výboru ZO SZPB Košice -Juh

PRIPRAVUJEME REKON·TRUKCIU
Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s mestom Košice pripravuje na
mesiace júl a august rozsiahlu rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1 v Košiciach. Celkové
náklady budú na úrovni cca 110.000 €.
Účelom rekonštrukcie je zmodernizovať interiér zariadenia so zameraním
na skvalitnenie poskytovaných sociál-

nych služieb. Upravovať sa budú sociálne a hygienické zariadenia, spoločenské priestory, izby klientov, technické zázemie a priestory pre zamestnancov. Po rekonštrukcii bude zariadenie
spĺňať najnovšie legislatívne normy pre
daný druh zariadenia z pohľadu hygieny
a požiarnej ochrany.
Mgr. E. Kurčák
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DOBROVOªNÍCTVO JE PRÍNOSOM
Zapájame sa do rôznych dobrovoľníckych akcií. Tento rok už máme za sebou aprílové „Kosit jarné upratovanie“,
kde sme vyčistili lokalitu Lomonosovova – Turgenevova. Za pomoci dobrovoľníckych centier, študentov stredných škôl a ochotných dobrovoľníkov
sme v máji vymaľovali oplotenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Mesto
Košice je tento rok nositeľom titulu
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva, ale naša mestská časť sa zapájala do dobrovoľníckych akcií aj počas
minulých rokov a plánuje v tom pokračovať. Ďalšiu dobrovoľnícku akciu
chystáme spoločne so spoločnosťou

dm drogerie markt s.r.o., s ktorou budeme tento rok maľovať detské a športové ihriská. Chceli by sme dobrovoľníctvo rozšíriť aj do iných oblastí ako je
sociálna, kultúrna, či environmentálna.
Dobrovoľníctvo je prínosom pre každého človeka. Pri vykonávaní rôznych
aktivít dobrovoľníci získavajú nové
zručnosti, zoznamujú sa s novými ľuďmi, získavajú pocit dôležitosti či zmysluplnosti. Začínajú si uvedomovať hodnoty vlastnej práce, darovaného času
a úsilia. Veríme, že sa k nám začnú pridávať aj obyvatelia našej mestskej časti
a spoločne sa budeme tešiť z nezištne
Mestská časť Košice – Juh v spolu- v porovnaní s obdobnými dopravnými ihrisvykonanej práce.
-re- práci s Ministerstvom školstva, vedy, kami v SR. Sú tu vybudované tri rôznorovýskumu a športu SR, už od roku 2006 dé semaforové križovatky a prechody pre
zabezpečuje bezplatnú dopravnú výcho- chodcov s tlačidlovým ovládaním. Taktiež
vu pre deti základných škôl prvého stupňa kruhový objazd, premostenie, či podjazd
litách. Veríme, že pravidelnou údržbou s pôsobnosťou v celom meste Košice. Do- umožňujú zoznámiť sa so všetkými možnýa kosením sa podarí udržiavať okolie pravná výchova na základných školách je mi situáciami, ktoré prináša každodenný
trate aj v budúcnosti. Všetkým veľmi v osnovách vyučovania na prvom stupni ZŠ. život na komunikáciách. Počas obdobia
pekne ďakujeme.
Hlavným cieľom organizovania doprav- od roku 2006 až 2018 sme na našom doZároveň by sme chceli požiadať nej výchovy je vzdelávať a preventívne pravnom ihrisku vyškolili takmer 38 tisíc
našich obyvateľov, aby boli všímavejší pôsobiť na deti I. stupňa základných škôl detí základných škôl.
k svojmu okoliu a zabránili tak vytvára- v oblasti dopravnej výchovy, zdravovedy
niu nelegálnych skládok odpadu.
Viliam Rác, OKMaŠ
a vlastnej bezpečnosti. Hravou formou sa
-re- naučia, ako sa
správať na cestách pod dozorom skutočných
trénera Pavla Blaška ale aj ostatným, príslušníkov poktorí bojovali v ďalších kategóriách, ďa- lície, čo je pre
kujeme a prajeme veľa športových aj deti zážitok.
Výučbu doosobných úspechov do ďalšej sezóny.
Ing. Roman Nagy pravnej výchoPánske, dámske a detské
vy zabezpečujekaderníctvo
me profesionálnymi inštruktormi z autoškôl
Možnosť objednania na tel.
a v spolupráci
s Krajským policajným zborom
v Košiciach. Je
rozdelená do
dvoch etáp,
a to teoretická
časť dopravnej
Čaká na Vás:
výchovy v učebParkovanie pri salóne
ni s audiovizuálPre všetkých milovníkov petanqu, ale nou technikou
Strihanie už od 3€
aj pre tých, ktorí si chcú túto hru ešte len a praktická časť
Farbenie, Spoločenské účesy
vyskúšať, sme v našom športovom areáli na dopravnom
Príjemné prostredie
jedno nové ihrisko postavili. Veríme, že ihrisku. Toto doGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
prinesie hru plnú zábavy, oddychu a dob- pravné ihrisko
rej nálady. Všetkých srdečne pozývame je jedinečné aj
na T Systems – Športovo zábavný areál,
Alejová 2, Košice.

DOPRAVNÁ V¯CHOVA HROU

VYâISTILI SME ëAL·IU LOKALITU
V mesiaci apríl naša mestská časť
v spolupráci so ŽSR, spoločnosťami
TEKO a. s. a KOSIT a. s., zabezpečila čistenie svahov od dlhodobo navozeného
odpadu a náletových drevín pozdĺž železničnej trate na Jantárovej a Jarmočnej ulici. Aktivační pracovníci Mestskej časti Košice – Juh pomohli vyčistiť
v tejto lokalite svahy v garážových loka-

FLORKO DOVIEZLO ZLATO
Počas druhého májového víkendu
sa v Bratislave konali majstrovstvá Slovenska vo Florbale, v kategórii starších
žiakov. Celkovo osem družstiev bojovalo o víťazstvo. V základnej skupine
vyhralo Florko /so sídlom Užhorodská
39/ všetky tri zápasy a do súbojov playoff postúpilo bez straty bodu. Aj finále
bolo jednoznačnou záležitosťou Florka,
ktoré vyhralo nad Snipers 9:3 a zaslúžene získalo zlaté medaily. Chlapci
obhajovali minuloročné zlato, ktoré im
právom patrí aj tento rok, vďaka veľmi
dobrým brankárom ako aj samotným
hráčom. Všetkým hráčom pod vedením

Krakovská 13

NOVÉ PETANQOVÉ IHRISKO
Tradičná francúzska hra pétanque si
našla fanúšikov aj v našej mestskej časti.
Zábavu si môžu užiť deti aj seniori, pretože petanq je fyzicky nenáročná hra. Podstatou je hodiť kovové gule čo najbližšie
k malej drevenej guličke, ktorá je terčom.
Petanq sa môže hrať kdekoľvek, či už
doma na záhrade alebo v parku, lebo vyhovujúci je každý povrch ako štrk, tráva,
hlina či piesok.
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