ZÁPISNICA
z 5 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 17.6.2019 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 - dovoľte, aby som Vás všetkých srdečne privítal tu na rokovaní miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. Na dnešnom rokovaní sú prítomní podľa prezentácie
celkovo 11 poslanci. Prosím, aby ste sa prezentovali obvyklým spôsobom, pokiaľ ste prítomní, už
12, dobre. To znamená, ešte 1 nám poslanec chýba, p. Tobák predbežne. Takže konštatujem, že v
tejto chvíli uznášaniaschopnosť je celková prítomnosť 12 poslancov z celkového počtu 13, takže
môžeme rokovať. Za zapisovateľku dnešného rokovania určujem zamestnankyňu Mestskej časti
Juh pani Marcelu Zeleňákovú, za overovateľov zápisnice určujem poslancov pána zástupcu
starostu Tibora Bacsó a pána Petra Múdreho. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie dnešného
rokovania navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu komisie pani poslankyňu Soňu Ivančovú, za
členov návrhovej komisie pána poslanca Ladislava Breichu a pána poslanca Romana Nagya. Takže
sa opýtam, či má niekto nejaké iné návrhy k tejto návrhovej komisii ? Ak nie, tak dávam hlasovať
kto je za to, aby členmi návrhovej komisie boli mnou navrhnutí poslanci. Prosím odštartovať prvé
hlasovanie.
Hlasovanie č. 1 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená všetkými
dvanástimi prítomnými a hlasujúcimi poslancami. Takže prosím, aby ste si sadli k stolu určenému
pre vašu prácu a aby ste podľa rokovacieho poriadku pripravovali a prednášali návrhy na uznesenia
k jednotlivým bodom rokovania zastupiteľstva.
p. Hlinka, starosta MČ - vážená pani poslankyňa, vážení páni 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 programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuly a na webovom
sídle MČ, teda podľa pozvánky.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa § 12 ods. 5 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje body zverejneného
programu 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.
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p. Hlinka, starosta MČ – prosím, dávam hlasovať za program dnešného zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 2 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že program bol schválený dvanástimi hlasmi poslancov.
Chcem sa ďalej opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu programu ? Ak sa nikto nehlási,
prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Keďže nikto taký návrh nepredložil,
máte nejaký návrh ? Nie ?
Návrhová komisia – nie.
K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pokračujeme bodom 2. dnešného rokovania a tým je Slovo pre
verejnosť. V tomto bode programu majú možnosť obyvatelia p. Sukeníková, Holubyho 2, Košice
a Lenka Freňáková, Krasinského, Košice. Takže dávam Vám slovo, nech sa páči.
p. Sukeníková - dobrý deň, bývam na Holubyho ul. a mňa trápi jeden rómsky problém, ktorý je
za malou stanicou. Bohužiaľ tento problém riešime už druhý rok, druhé leto. Asi v priebehu
predchádzajúcich dvoch týždňov vzniká tam nová bunka. Robia sa tam nové stany pri
koľajniciach, nikto sa o to nestará, bojíme sa chodiť po uliciach, chodia tam nafetovaní rómovia,
máme s tým proste problémy. Malé rómske deti chodia cez koľajnice, ohrozujú ich vlaky, pália
tam drôty na trati, je tam špina, neporiadok, potkany, žltačka. Proste je s tým dosť veľký problém.
Chcela by som poprosiť miestne zastupiteľstvo, aby riešilo tento problém a aby už konečne bol
vyriešený. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - nech sa páči ďalší, p. Lenka Freňáková.
p. Freňáková - dobrý deň, v prvom rade by som sa chcela poďakovať za príležitosť a teda začnem.
Prvou takou najväčšou problematikou v našej oblasti, ktorá je za Rybou rodinné domy, do ktorej
spadá aj časť za malou stanicou, kde sa momentálne ilegálne vytvorilo nejaké rómske alebo teda,
resp. vytvorený ilegálny tábor s rómskymi občanmi, ktorý nás momentálne veľmi trápi. A všetky
tieto veci, ktoré sme Vám predniesli už minule ste ignorovali alebo ako. Ústrednou témou niekedy
od minulého leta bol ilegálne vytvorený tábor na pozemkoch za malou stanicou. V predvolebnom
období bolo poskytnutých od kandidujúcich poslancov toľko sľubov a riešení na dočasné zalepenie
očí všetkých ľudí, ktorí bývajú v tejto lokalite. A absolútne po voľbách sa nič nerieši. Absolútne
sa nič nedeje, čakáme na nejakú žltačku alebo nejakú epidémiu, ktorá sa tam vyskytne a potom,
kto to bude riešiť alebo čo sa bude diať ? Keď rozmýšľam ako normálne zmýšľajúci človek, tí
ľudia nemajú absolútne žiadne záchody, kam idú tie výkaly ? Keď v celej oblasti vzadu za malou
stanicou nie je žiadna kanalizácia, pýtam sa, kam chodia títo ľudia na malú a veľkú potrebu ?
V druhom rade, kde ide celý ten odpad, my normálni občania si ročne platíme odpad. Títo ľudia
si tento odpad neplatia, vyhadzujú ho všade po našej štvrti. Tak ako hovorila moja suseda,
vznikajú tam obytné bunky a bojíme sa týchto ľudí. Títo ľudia sú vkuse v podnapitom stave,
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predpokladám, že sú aj sfetovaní a všetko možné dokopy a pre nás je to dosť životu ohrozujúca
situácia. Chcela by som poprosiť ten odpad, žiadame, aby sa konečne časť za Rybou začala pratať.
Pri poslednom telefonáte mi pani povedala, že nie je možné tam poslať aktivačných pracovníkov,
pretože všetci aktivační sa teraz momentálne sústreďujú v oblasti Steel arény, kde boli
majstrovstvá v hokeji, čiže žiadni aktivační pracovníci tam neboli. Raz ráno som niesla dieťa do
škôlky a videla som aktivačného pracovníka, paličku mal pod pazuchou, ruky vo vreckách a išiel
si smerom k Holubyho. Majú nejaký dozor ? A kde bol ten dozor ? Ďalej od 9.3.2019 urgujem
stav ulíc, ani do 1.5.2019 sa tam nič neudialo. Začala rásť zeleň, tráva a všetky tie odpadky
zarástli. Čiže nič tam teraz nie je, ale odpadky sú tam stále. Začiatkom mája som ohlásila na ulici
Rumunskej elektrický stĺp, z ktorého visel kábel. Žiadala som o preverenie, či nie je živý a či
neohrozuje ďalej ľudí, pani mi povedala, že tam urgentne pošle ľudí, ktorí to skontrolujú. Ten
kábel nebol ani pohnutý. Mám fotky, môžem Vám ich ukázať. Ďalej pozemné komunikácie. Pán
Hlinka mám otázku. Boli ste niekedy vo štvrti ako je Ryba ? Videli ste v ako stave sú pozemné
komunikácie ? Videli ste hlavnú cestu po Omskej ulici ? Je to záplata na záplate. Nedá sa tam
takto žiť. Je to strašné. Minule doniesli kontajner, ktorý mal robiť zber všetkých týchto vecí, ten
kontajner položili na ulicu ako je Omská a roh Domčekovej a celý komplet obrubník zničili s tým
kontajnerom. Je to totálne v dezolátnom stave. Nehovoriac o ľuďoch, čo tam chodia vypratávať
ten kontajner a rozhadzujú to po celom okolí ďalej. Je to katastrofálny stav, vôbec sa tam nedá žiť
odkedy sú tam títo ľudia, chodíme, bojíme sa ich, proste je to strašné. Neviem, kedy to chcete
začať riešiť. Strašne veľa sľubov som počula od každého a zatiaľ nič a ešte by som mala dotaz, ak
môžem ešte, ak môžem pán Hlinka ? Môžem ? Ďakujem pekne. Tak pán Pavol Hlinka ma uzemnil
na facebooku, neviem či sa pamätáte, že neviete o čom píšem ja, pretože za posledné dva mesiace
ste mali vy tri upratovacie akcie v rámci rôznych lokalít juhu. Chcem sa opýtať, kde zistím, kde
boli tie tri rôzne akcie v rôznych lokalitách juhu? Máte to niekde poznačené ? Pre verejnosť je to
niekde poznačené ?
p. Hlinka, starosta MČ - je to zverejnené na webovej stránke MČ.
p. Freňáková - mala som v úmysle urobiť nejakú akciu, kde sa zúčastnime všetci tam čo bývame,
aby že nebolo tak, že proste máme nejaké požiadavky a nič sa nedeje, tak si to sami upraceme.
Vôbec žiaden sused nemal vzťah k ničomu a teda my dve ženy bohužiaľ nezvládneme popratať
celú lokalitu. Pán Pavol Hlinka mi prisľúbil, že nemá problém so zverejnením a urobením nejakej
takejto akcie, teda, že mi s niečím pomôže, bolo to niekedy na začiatku mája. Dnes je koniec júna
chce sa spýtať, pomohol ste mi s niečím. Ako poslanec Mestskej časti Juh bola z vašej strany
nejaká iniciatíva na to, aby sa niečo začalo ?
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujeme, ste prečerpali rečnícky čas, ktorý je 5 minút, dal som
Vám ešte navyše 2 minúty, tak, aby to bolo tak ako sa v našich regulách hovorí. Ďakujem Vám
za vystúpenie. To je všetko, kto sa prihlásil dnes do Slova pre verejnosť, takže vypočuli sme si tie
jednotlivé požiadavky, námety, sťažnosti. Ja Vás chcem informovať, že na mestskom
zastupiteľstve v tomto týždni v stredu je v programe okrem iného aj návrh na nájomnú zmluvu
medzi mestom Košice Arcidiecéznou charitou, charitatívnym domom, ktorý by sa mal zriadiť a
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vybudovať pri Jarmočnej ulici. My sme ako Mestská časť Juh neboli do toho vložení, to znamená,
že bolo by dobré, keby ste využili túto možnosť slovo pre verejnosť uplatniť, ak Vám vyjde čas
napr. v stredu na mestské zastupiteľstvo, pretože tam sa chce na 40 rokov urobiť nájom mestského
pozemku pre zriadenie takéhoto azylového domu v rámci Arcidiecéznej charity, namiesto
Bosákovej ulice. My nezdieľame ten názor, aj keď podľa územného plánu daná lokalita je určená
na polyfunkčnosť, vrátanie aj na dočasné ubytovanie. Tak ani ÚHA nebolo oslovené, ani Mestská
časť Juh, ja k tomu hodlám pri rokovaní tohto bodu sa ohradiť, pretože by sa tá situácia tam ešte
skomplikovala viac a zároveň by sa znehodnotila tá lokalita z pohľadu teda aj budúcich záujmov
rozvoja mesta, keďže tá lokalita je navrhovaná v novom územnom pláne v jeho návrhu na ďalšie
rozšírenie aj bytovej výstavby, aj služieb obchodu a takýchto vecí. Takže, chcem Vám teda
povedať, že takáto je vec, čakáme, čo sa týka tejto témy, keďže ste počuli prísľuby, tak trebalo by
vedieť, že kto vám také prísľuby dal v minulom roku, ale chcem Vás informovať, že my sme túto
tému nedali nejak do stratena, ale s mestom Košice, ktoré podľa Štatútu mesta je zodpovedné za
poskytovanie aj sociálneho bývania sme v komunikácii boli. Vyvolal som jednanie s mestom na
túto tému, tá lokalita je kontrolovaná z pohľadu pohybu ľudí, ktorí sú tam. Keď som sa pýtal
mestskej polícii, štátnej polícii aká je tam situácia s bezpečnostnou situáciou, či majú nahlásené
nejaké ataky, nejaké proste prepady alebo nejaké, lúpeže, kradnutia alebo znásilnenia ako aj iné
protispoločenské činnosti, bolo mi hovorené opakovane, že nemajú. To znamená, že to je síce
pravdou určite, čo vy hovoríte, Vás chápem, ale treba vidieť aj tieto veci, ktoré sú evidované a
ktoré sú oficiálne v materiáloch. Takže mesto Košice my sme opakovane žiadali, aby sa táto
situácia tu poriešila. Ako viete, sú to záhradkárske kolónie, niektorí obyvatelia majú nájomné
zmluvy, niektorí majú dokonca kúpno-predajnú zmluvu na ten pozemok alebo na tú záhradu, ktorú
majú, tie pozemky nie sú majetkom mesta ani Mestskej časti Juh, ale boli alebo ešte aj sú majetku
železníc. Čiže nie je to náš majetok a my nemôžeme do majetku vkladať, keď prostriedky z nášho
rozpočtu iba do nášho vlastného, ale ako kooperácia a iniciatíva z mojej strany aj zo strany úradu
tu bola a aj bude. Nie sú to jednoduché veci a čo sa týka tých kontajnerov na odpady, to mi ľúto,
že ho tak podložili na Omskej ulici ste hovorili, že Vám obrubník zničili, ten obrubník je treba
samozrejme dať do pôvodného stavu, čo vlastne aj vy, keď ste to tu dnes uviedli, tak bude zápisnici
a bude v správe komunikácii, aby sa s tým zaoberali, aby to bolo dané tak, ako to má byť. Dobre,
toľko. Chcete sa Vy vyjadriť niektorí ? Nie ? Niektorí poslanci ? A tie dobrovoľnícke akcie máte
na webe. Nech sa páči pán Knap, ešte chce.
p. Knap, poslanec MZ - vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia. Túto situáciu
monitorujeme od minulej jesene, túto problematiku, kde tam aj vznikla jedna obrovská skládka,
my sme aj upozorňovali na zastupiteľstve, že sú ohrozené deti zo Základnej školy Staničná.
Sťažnosti boli z ulíc Rosná a v okolí Ryby od minulého roku. Ľudia skutočne sa boja prechádzať,
podnikatelia, ktorí majú firmy v okolí Jarmočnej v podvečerných hodinách takisto majú strach,
pretože tam prechádzajú tlupy v počte 30-40 ľudí v tejto lokalite. Myslím si, že ako mestská časť
musíme vyzvať mesto a prijať riešenie nielen na vypratanie, aj na zabezpečenie bezpečnosti tejto
lokality, lebo sa výrazne znížila. To, že neboli udané dôvody, ktoré ste dali, že nikoho neprepadli,
je tam strach žiť v tejto lokalite, to je realita.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, ešte odovzdávam slovo tu prítomnému šéfovi mestskej polície
stanice Juh, keby ma mohol doplniť alebo povedať ako to vidia oni.
p. Pusta, mestská polícia - dobrý deň prajem, vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo,
v krátkosti informácia o našej kontrolnej činnosti. V záhradkárskej lokalite malá stanica - my tam
v priebehu mesiaca vykonávame kontroly zhruba 8 až 10 kontrol spolu s pracovníkmi sociálneho
oddelenia či Magistrátu mesta Košice, či mestskej časti. Je pravda, že je tam odpadu hojne, čiže
treba sa tým zaoberať, to je samozrejmá vec, naše kontroly samozrejme nepomôžu tomu, že ten
odpad sa tam ďalej nebude vytvárať a tí, ktorí tam prebývajú, že odídu, že ich budeme vyháňať.
Nie je to v našej kompetencii, keďže sa jedná o pozemky v správe železníc alebo iných
súkromných osôb. Čiže z našej strany toľko.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre ďakujem, k dobrovoľníckym aktivitám ešte, aby ste to nemuseli
hľadať, tak jedna bola urobená na vyčistenie zvrška železničnej trate ako je malá stanica. Ďalej
bolo robené vyčistenie smetia, lístia a iných odpadoch, ktoré boli v jednej garážovej lokalite na
Turgenevovej ulici medzi Turgenevovou a Lomonosovou ulicou. Potom sa uskutočňovali ďalšie
akcie pri maľovaní oplotení, napr. Univerzitnej nemocnice LP na dve etapy, detské ihrisko na
Turgenevovej ulici, ale aj na Žižkovej ulici, čiže tieto boli zatiaľ aktivity dobrovoľníkmi. Je treba
ich nájsť, osloviť, je to dobrovoľnícka akcia, čiže oni za to nemajú zaplatené, čiže hľadáme v rámci
mesta dobrovoľníctva v rámci Európy dobrovoľníctva mesta Košice partnerov a v tejto aktivite
budeme pokračovať. Pravdepodobne, že tá skládka je tam veľká, keď si dobre spomínam pred
rokom bola odnesená, odprataná mestom Košice niekoľkými nákladnými autami, teraz
momentálne budeme žiadať od mesta, aby sa k tejto téme znovu vrátili, aby odpady boli odnesené,
pretože tie dobrovoľnícke akcie sú iba doplnkové samozrejme, to nie sú rozhodujúce veci, keď
tých odpadov je veľa. Chce ešte niekto k tomu ? Nie ? Tak vám ďakujem, týmto tento bod
programu končíme.
A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 3/2019
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2019
______________________________________________________________________________
K bodu 3 :

p. Hlinka, starosta MČ - ideme k bodu, ktorým je Správa o výsledkoch kontroly poradové číslo
3 z roku 2019 a po b) Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2019, ktoré obe
predkladá kontrolór Mestskej časti Juh. Otváram k tomuto materiálu prípadnú rozpravu. Pokiaľ
nikto nehlási, končím túto možnosť, prosím o návrh uznesenia k bodu číslo 3.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovenia §18f
ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie
na vedomie za A/ Správu o výsledkoch kontroly č. 3/2019 a B/ Návrh plánu kontrolnej
činnosti na obdobie II. polroka 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 3 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľným hlasovaním
trinástich poslancov.
K bodu 4 : Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2018
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod 4 a tým je Záverečný účet Mestskej časti Košice-Juh
za rok 2018. Čiže veľmi stručne, v materiáli máte pred sebou ako v textovej tak aj v tabuľkovej
časti, na celkový výsledok hospodárenia bol zaznamenaný prebytok vo výške 11 112.064 EUR,
z toho, ale musíme odrátať sumy 8000 Ministerstva vnútra, ktoré zatiaľ prostriedky sme
nevyčerpali na fitnes ihrisko, potom 2.810 EUR za opatrovateľskú službu, ktorú sme nevyčerpali
v celom rozsahu, čiže sme museli vrátiť ten transfer mestu Košice tzn., že nám zostalo netto a po
týchto mínusoch 302,64 EUR ako prebytok. Toľko s tým, že materiál pozrel a sa k nemu vyjadril
aj kontrolór mestskej časti, ktorý ho odporúča schváliť dnes bez výhrad a zaoberala sa s tým aj
komisia naša finančná, tiež odporúčala v plnom rozsahu schváliť dnes. Otváram k tomuto
materiálu prípadnú poslaneckú rozpravu. Ak nie je nikto, tak prosím predniesť návrh na uznesenie
k tomuto bodu záverečný účet.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 14 ods.
3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovenia §
16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 1. záverečný účet a celoročné
hospodárenie Mestskej časti Košice - Juh za rok 2018 bez výhrad. Príjmy (bežné a kapitálové
bez finančných operácií) 2 194 014,91 €, Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných
operácií) 2 261 938,01 €, Rozdiel – schodok -67 923,10 €, Príjmy vrátane finančných operácií2
273 050,65 €; Výdavky vrátane finančných operácií 2 261 938,01 €, celkový výsledok
hospodárenia - prebytok 11 112,64 €, za 2. prídel do rezervného fondu Mestskej časti Košice –
Juh vo výške 302,64 €.
p. Hlinka, starosta MČ - áno, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 4 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľným hlasovaním
trinástich prítomných poslancov.
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku
2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod, ktorým je Návrh na úpravu Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Juh v roku 2019. Navrhovaná úprava programového rozpočtu v roku
2019 vyplynula hlavne z požiadaviek a odporúčaní jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva,
ako aj zo schváleného uznesenia č. 30 zo dňa 26. 03. 2019 ohľadom zmeny výšky ročného nájmu
za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v Košiciach pre nájomcu Dom techniky
K bodu 5 :
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ZSVTS KE, s.r.o., na základe ktorej bol podpísaný dodatok k nájomnej zmluve. Na príjmovej časti
na strane bežných výdavkov vzniklo navýšenie bežného príjmu na položke Príjem z prenájmu vo
výške 6 000 eur, na položke Administratívne poplatky vo výške 3 000 eur, na položke Príjem ŠZA
vo výške 5 000 eur a na položke Prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v
celkovej výške 12 500 eur. Vo výdavkovej časti nastalo navýšenie bežných výdavkov na prevádzku
a údržbu externých budov vo výške 6 000 eur, v rámci kultúrnych služieb vo výške 3 000 eur za
účelom zabezpečenia svadobných obradov v MČ Košice – Juh, ktoré boli krátené z dôvodu
zabezpečenia vyrovnanosti Programového rozpočtu a sú kryté navýšením bežných príjmov.
Navýšenie kapitálových výdavkov na položke Stroje, prístroje a zariadenia (PC) vo výške 500 eur,
ktoré sú kryté navýšením príjmových finančných operácií na položke Prevod z rezervného fondu,
na položke ŠZA skákací hrad vo výške 10 000 eur podmienený získaním min. 50 % z iných zdrojov
ako rezervný fond (na základe návrhu finančnej komisie a komisie kultúry, športu, mládeže
a propagácie samosprávy) a navýšenie kapitálových výdavkov na položke Auto na rozvoz stravy
ako spoluúčasť MČ Košice –Juh, ktorou sme požiadali o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych
služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančná komisia na svojom zasadnutí
prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice Juh v roku 2019 a odporúča ho
bez pripomienok predložiť na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu. V miestnej rade dňa 4.6.2019
bolo odporúčané predložiť tento materiál na schválenie na najbližšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva.
p. Hlinka, starosta MČ - otváram teda k tomuto materiálu prípadnú rozpravu, ak sa nikto nehlási
prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 3
písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 1. úpravu Programového
rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2019 v zmysle predloženého návrhu, 2. zmenu
ukazovateľa výkonnosti „Počet novozakúpených počítačov“ v plánovanej hodnote pre rok 2019 v
rámci Programu 2 Interné služby, podprogramu 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika z
počtu 4 na počet 3.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 5 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že za 12, 1 sa zdržal, čiže uznesenie bolo
schválené.
K bodu 6:
Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
______________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ - ďalej je tu bod Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Juh
v roku 2019. Poukazujem na dôvodovú správu, ktorá je obsahom materiálu. Pri I. úprave
programového rozpočtu nastalo : za 1. navýšenie bežných príjmov v celkovej výške 5 308 eur,
navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu Šport vo výške 4 098 eur a Programu Bývanie
Agenda ŠFRB vo výške 1 210 eur a za 2. presun vo výške 1 500 eur z Programu Plánovanie,
manažment a kontrola do Programu Administratíva v rámci položky - Materiál. Ide iba o formálny
presun bez vplyvu na celkový výšku príjmov a výdavkov. V mesiaci marec boli MČ Košice – Juh
schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné prostriedky z iného rozpočtu:
Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky súvisiace
s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2019 v celkovej
výške za 1. kolo volieb 12 939,77 eur a za 2. kolo volieb 11 339,77 eur. V súvislosti s voľbami do
Európskeho parlamentu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 141 eur v rámci poštovného.
Spol. Elektrofinál Košice s.r.o. poskytla MČ Košice – Juh finančný dar vo výške 200 eur na
zabezpečenie podujatia Mini Winter Classic na T-Systems Športovo-zábavnom areáli. Materiál
bol prerokovaný v stálych komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré odporúčali materiál bez
pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Materiál bol prerokovaný aj na zasadnutí Miestnej rady MČ Košice – Juh dňa 4.6.2019, ktorá
odporučila materiál prerokovať na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Otváram
rozpravu k tomuto materiálu. ak sa nikto nehlási prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia -Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Juh v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14
ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie Informáciu o 1.
úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 6 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené trinástimi hlasmi
poslancov.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Juh č. 1/2019, ktorým sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o čistote a poriadku
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod číslo 7 a to je Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej
časti Juh poradové číslo 1 z roku 2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej
časti - Juh poradové číslo 1 z roku 2007 o čistote a poriadku. Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2007 o čistote a poriadku bolo schválené na 6. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh dňa 30.10.2007 a novelizované uznesením na 13. zasadnutí MZ MČ Košice – Juh
dňa 16.12.2008. Dňa 20.5.2019 bol proti uvedenému VZN podaný protest prokurátora, ktorý
navrhol protestom toto VZN zrušiť. Protest prokurátora je odôvodnený tým, že mestskej časti
K bodu 7 :
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chýba aktívna legitimácia na úpravu ťažiskových oblastí obsiahnutých vo VZN č.1/2007. Uvedené
VZN upravuje takmer totožné oblasti samosprávneho záujmu ako VZN mesta Košice č. 78
o čistote a o verejnom poriadku. Štatút mesta Košice v platnom znení prenáša len na niektoré
mestské časti výkon pôsobností v oblastiach správy, údržby a čistoty verejnej zelene a verejných
priestranstiev. MČ Košice – Juh nie je medzi vymenovanými mestskými časťami, teda na ňu neboli
prenesené samosprávne pôsobnosti vo vyššie uvedených oblastiach. Z uvedeného vyplýva, že pri
riešení otázok údržby a čistoty verejnej zelene a verejných priestranstiev v mestskej časti je
potrebné riadiť sa v budúcnosti ustanoveniami VZN mesta Košice č.78 o čistote a verejnom
poriadku, prípadne VZN mesta Košice č.168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Košice. Vzhľadom na uvedené skutočnosti VZN č.1/2007
o čistote a poriadku v MČ Košice - Juh nemá zákonné opodstatnenie, preto je potrebné predmetné
VZN zrušiť formou prijatia VZN o jeho zrušení. Tento návrh na zrušenie VZN bol prerokovaný na
zasadnutí miestnej rady 4.6.2019. Miestna rada odporučila návrh na zrušenie uvedeného VZN
predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Na schválenie uznesenia je potrebná
3/5 väčšina prítomných poslancov, keďže ide o nariadenie MČ. Otváram k tomuto materiálu
prípadnú rozpravu. Nech sa páči dávam slovo návrhovej komisii.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm. g/
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 3
písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších zmien a doplnkov uznáša
sa na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Košice – Juh č. 1/2019, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o čistote a poriadku.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 7 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené trinástimi hlasmi poslancov.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Juh č. 2/2019, ktorým sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1999 o zimnej údržbe na území
Mestskej časti Košice – Juh
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - ďalším bodom je Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti KošiceJuh poradové číslo 2, , ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1999 o zimnej údržbe
na území Mestskej časti Košice – Juh. Podobne ako predošlé VZN aj toto Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/1999 o zimnej údržbe na území mestskej časti Košice – Juh bolo schválené
uznesením na 5. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 24.8.1999 a novelizované uznesením č.74
dňa 31.10.2000. Toto VZN upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb pri
výkone zimnej údržby ciest, komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev, vstupných
a priľahlých chodníkov k nehnuteľnostiam a stanovíšť pre zberné nádoby v Mestskej časti Košice
– Juh podľa v tom čase platných právnych predpisov. Podľa novely zákona o pozemných
komunikáciách platí, že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo
v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
K bodu 8 :
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Podľa Štatútu mesta Košice v platnom znení v oblasti rozdelenia kompetencií medzi mestom
a mestskými časťami bola určená správa a údržba pozemných komunikácií iba malým mestským
častiam, na MČ Košice – Juh nebola delimitovaná pôsobnosť vykonávať správu a údržbu
miestnych komunikácii vo vlastníctve mesta Košice. V zimnom období je jednou z hlavných
činností správcov vykonávať zimnú údržbu na prieťahoch ciest a mestských komunikáciách
s cieľom zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy. Dispečerskú a spravodajskú
službu pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje dispečing referátu dopravy
Magistrátu mesta Košice. Vzhľadom na uvedené skutočnosti VZN č.5/1999 o zimnej údržbe na
území Mestskej časti Košice – Juh nie je už aktuálne a jeho ustanovenia stratili opodstatnenosť,
preto je potrebné predmetné VZN zrušiť formou prijatia VZN o jeho zrušení. Komisia výstavby,
životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja prerokovala Návrh na
zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.5/1999 o zimnej údržbe na území Mestskej časti
Košice – Juh a odporučila ho predložiť na rokovanie miestnej rady a MZ MČ Košice – Juh. Tento
materiál prerokovala aj miestna rada na svojom zasadnutí dňa 4.6.2019 a odporučila materiál
prerokovať na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh . Na schválenie
uznesenia je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, keďže ide o nariadenie MČ. Otváram
rozpravu k tomuto materiálu.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, milá kolegynka,
kolegovia, vážení prítomní, len možno na pripomenutie, ktoré možno vo VZN nebolo tak presne
špecifikované a možno nie je ani v mestskom, napadlo mi teraz napr. s parkoviskom Mudroňova,
ktoré sme postavili za financie mestskej časti, ale neodovzdali následne z titulu rozširovania EEI
mestu, tak, aby sme nezabudli na takéto anomálie, možno ich máme viac na juhu, ale teraz mi toto
napadlo, aby naozaj v zime nedoplatili občania na to,ô aj keď je tam možno 10 stojísk, ale je to
dosť frekventované, tak prosím pozrieť sa na toto, ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za poznámku, toto parkovisko konkrétne, o ktorom sa
zmieňujete je v našej správe, my sme ho teda ako postavili, že mi ho aj spravujeme a my ho ako
juh musíme čistiť v zime, napr. hovoríme o iných plochách verejnej komunikácie parkoviska na
meste a chodníkoch, ktoré mestská časť nemá vo vlastníctve a nemá zverené do správy alebo nemá
to v nájme. Čiže, o tom som sa bavil, toto tiež treba vedieť, ale tým sa toto nedotýka toto VZN,
keď ho zrušíme, že nezabudnime na to. Ďakujem, všetko ? Tak prosím o návrh uznesenia k tomuto
bodu číslo 8.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm. g/
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 3
písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších zmien a doplnkov uznáša
sa na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Košice - Juh č. 2/2019, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1999 o zimnej údržbe na území Mestskej časti Košice – Juh.
p. Hlinka, starosta MČ - nech sa páči hlasujeme.
Hlasovanie č. 8 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že za bolo 12 poslancov, návrh uznesenia bol
schválený.
Návrh zmeny regulatívu funkčného využitia územia v lokalite Podnikateľského
centra na Jantárovej ulici v Košiciach
_________________________________________________________________________________

K bodu 9 :

p. Hlinka, starosta MČ - deviatka podprogramu a tým je Návrh zmeny regulatívu funkčného
využitia územia v lokalite Podnikateľského centra na Jantárovej ulici v Košiciach. Návrh na zmenu
regulatívu funkčného využitia územia uvedeného v Územnom pláne HSA Košice v lokalite
Podnikateľského centra na Jantárovej ulici v Košiciach predložila spoločnosť EKOPRA s. r. o., so
sídlom na Jantárovej ul. č. 30 v Košiciach. V tomto území má spoločnosť záujem realizovať
investičný zámer so zachovaním existujúcej administratívnej budovy Podnikateľského centra
a vybudovaním bytových domov s nájomnými bytmi s občianskym vybavením a zabezpečením
statickej dopravy a dopravnej infraštruktúry. Urbanisticko – architektonická štúdia „Bytového
komplexu pri Podnikateľskom centre na Jantárovej ulici v Košiciach“ bola spracovaná na základe
požiadavky spoločnosti EKOPRA, s. r. o. Košice URBI Projektovou kanceláriou a bola
dopracovaná na základe záverov z rokovania Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja zo dňa 11.03.2019. Návrh zmeny regulatívu funkčného
využitia územia v lokalite Podnikateľského centra na Jantárovej ulici v Košiciach bol prerokovaný
na zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho
rozvoja pri MZ MČ Košice – Juh dňa 22.05.2019, ktorá odporučila materiál predložiť na
prerokovanie na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Juh a Miestneho zastupiteľstva MZ MČ
Košice – Juh. Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja prerokovala Urbanisticko – architektonická štúdiu bytového komplexu pri
Podnikateľskom centre na Jantárovej ulici, návrh zmeny regulatívov funkčného využitia územia
a odporučila predložiť materiál na prerokovanie na zasadnutie MR a MZ MČ Košice –Juh. Miestna
rada dňa 4.6.2019 tento návrh prerokovala a odporučila materiál predložiť na najbližšie rokovanie
miestneho zastupiteľstva. Otváram rozpravu k tomuto materiálu a keďže tu máme prítomných
architektov, ktorí túto vec forme štúdie maľovali, tak radi vám zodpovedia, ak bude treba na
otázky, nech sa páči. Pán poslanec Breicha.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, ja by som sa aj nie tak možno k
architektonickému prevedeniu chcel opýtať, alebo možno apelovať a je to možno skôr na investora
otázka, ale skôr z praktického hľadiska, zažil som jednu stavbu a zažívam tesne v mojej blízkosti
a toto je tiež zlé, či už s parkovaním, či už presunom ľudí skrz to, že je tam aj biznis centrum, aby
sa myslelo potom pri realizácii na to, že aj tí stavbári, aj stavebné stroje atď. musia niekde
zaparkovať, väčšinou električkami a autobusmi a tým pádom sa na to myslelo, aby nedoplácali
občania, tá lokalita od Oštepovej, atď. je veľmi preexponovaná skrz toho, že nestoja na platených
miestach, resp. rezidentských, aby aj toto v čase naozaj toho výkonu najnutnejšieho bolo nejakým
spôsobom zabezpečené. Poprosil by som toto zohľadniť a v ďalšom, čo mi napadá teraz
momentálne to, že tá zóna, ad 1 je tam Základná škola Staničná, je tam presun detí atď. v určitých
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časoch ráno a okolo poludnia a popoludnia, aby možno aj tá logistika, neviem, budú určite donášať
nejaké nosníky, aby to bolo možné načasovať. To už hovorím tú praktickú časť, to samozrejme
nemusí byť v štúdiách ale, aby sa prakticky trošku na to pamätalo, že je tam posun tých ľudí, majú
tam obydlia, ak to zoberiem smerom z pohľadu na Jantárovú 30, tak vedľa sú už aj obytné bloky
atď., domy, aby aj tí ľudia možno boli exponovaní čo najmenej, lebo teoreticky je jedno či sa bude
piliér nabíjať do zeme o šiestej alebo o ôsmej ale ľudia to ocenia, aby sa a toto tiež prizeralo, nie
vždy to tak vyjde, aj keď možno snaha je ale to prevedenie praktické je už potom niekde inde.
Tak, aby sa to dozrelo. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, ďalej nasleduje pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, najprv by som asi zhrnul, na komisii,
kde sme tento materiál mali dva krát sme ho odsúhlasili tak, ako to bolo povedané, mali sme v
druhom čítaní alebo v prvom kole zopár otázok a podmienok ako to bolo s jednou prístupovou
komunikáciou, takže požadovali sme, aby tam bolo to nádvorie otvorené na stranu južnej triedy,
čo bolo zahrnuté v materiáli, taktiež sme z našej strany komisie mali požiadavky na
kontajneroviská, aby sa už v danej lokalite stavali kontajneroviská podzemné alebo
polopodzemné, aby sme už išli, ak meníme územie a v priemyselnej časti tvoríme obytnú zónu,
takže zatiaľ nám v podstate páni vychádzajú v ústrety. Ja by som chcel na tomto fóre požiadať,
keďže sme sa o týchto veciach nebavili, aby zástupca vlastne investora aspoň orientačne povedal,
aký je návrh, do roka, do dvoch, do troch, kedy táto zóna reálne vyrastie, dnes je to naozaj
priemyselná zóna, s garážami, skladmi, servismi, čiže je to samozrejme živé, ale je to schované,
ale naozaj nie je to to, na čo by sme asi v našej mestskej časti boli pyšný. Čiže, ja by som chcel tu
takto verejne, aby bolo povedané, aký nejaký časový horizont, kedy by sme to, čo sme videli na
papieri ako na projekte, kedy by sme to videli reálne postavené, skolaudované a odovzdané.
Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďalej pán poslanec Majerníček.
p. Majerníček, poslanec MZ - ďakujem sa slovo pán starosta, ja by som sa chcel opýtať pánov
najmä na tú statickú dopravu, ktorá je kritická asi v celých Košiciach, koľko parkovacích miest je
rátaných na obytnú jednotku, aby tie parkoviská boli už aj podzemné a najmä, aby počas výstavby
nebola dotknutá tá bytová výstavba, resp. tá obytná výstavba samotnými pracovníkmi, aby bolo
im umožnené v samotnom areáli na stavbe vyčleniť miesto proporcionálne počas stavby na dané
parkovanie, čiže o tej statickej doprave, aby ste nás oboznámili. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi, nasleduje pani poslankyňa Ivančová.
p. Ivančová, poslankyňa MZ - ďakujem pekne, ja by som sa len opýtala, či v tom projekte sú
zahrnuté aj nejaké zelené plochy, napr. nejaká časť, ktorá by bola vyhradená nejakému parku,
možno nejakej takej oddychovej zóne a pod., keďže bude to obytná zóna, ktorá zmení tú časť, sa
mi celkom páči táto myšlienka, len tam bude aj dostatočná zelená plocha, taký priestor pre občanov
na oddych, nielen parkoviská alebo nejaké asfaltové plochy. Ďakujem pekne.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pekne, takže všetci poslanci, ktorí chceli vystúpiť vystúpili,
tak nech sa páči páni máte teraz vy slovo, aby ste reagovali na tie otázky a podnety.
p. Póša, konateľ Ekopra, s. r. o. - dobrý deň, ja som majiteľom našej rodinnej spoločnosti a tým
pádom aj toho územia. Vážený pán starosta, vážená poslankyňa, poslanci, my sme radi, že sme
mali možnosť sa zúčastniť vašich predchádzajúcich sedení aj dnešného sedenia a tento bod
prejednať. Tým, že Jantárová ulica 30 podstate je širšie centrum mesta, by sme, my tu už
podnikáme vyše 20 rokov urobili sme, čo sa dalo bez zmeny regulatív tzn., že sme zateplili budovu,
vymenili okná, urobili sme novú kotolňu, vyčistili sme ten areál, ale narazili sme na problém, že
v podstate podľa platných pravidiel to územie je priemyselného charakteru ďalej ísť nemôžeme.
Preto sme sa obrátili na Vás , aby ste nám pomohli a podporili na magistráte práve zmenu
regulatívu funkčného využitia tohto územia. Bez tohto kroku my nemôžme ísť ďalej a tým pádom
všetky veci aj, čo ste plánovali sú v etape len plánu, pokiaľ táto zmena nie je urobená. Žiaľ, tento
proces je pomerne dlhý, my už o to sa snažíme zhruba dva roky. Teraz nám bolo odporúčané, aby
sme predložili tento návrh aj na mestskú časť, čo sme spravili, ale rozhodnutie je v rukách
magistrátu, to lepšie viete ako ja, že pripravuje sa v podstate nový územný plán. Mám informácie,
že sú dve verzie, ktoré by malo prejednať zastupiteľstvo, teda miesta a mala by sa urobiť nejaká
tretia verzia a urobiť konečné znenie. Lenže tento proces môže trvať od jedného do piatich rokov,
je to záležitosť odborno-politická, neviem to posúdiť, preto Vás úctivo prosím, že pokiaľ by bolo
možné urobiť čiastkovú zmenu tzn., aby bola zmenená regulatíva funkčného využitia len na toto
územie, aby sme mohli začať vôbec niečo robiť. My by sme boli najradšej, keby sme to mohli
začať robiť, ale pokiaľ nemáme zmenu regulatívu, nemôžeme nič robiť. Potom príde spracovanie
návrhu na územné rozhodnutie, potom návrh na stavebné povolenie. Naša firma je technicky a
finančne pripravená, máme strediská v Bratislave, dve v Senci máme a v Košiciach je takisto. Radi
by sme postúpili ďalej, ale pokiaľ nie je urobená tá zmena regulatívu nemôžme postupovať.
Samozrejme to, čo ste sa pýtali - organizácia výstavy, statická doprava, v materiáli je zahrnuté, že
máme tým, že v podstate máme dokopy 200 plánovaných 263 parkovacích miest tým, že pre
existujúce podnikateľské centrum je 100 miest a nových je 43, resp. 30 a 80 tak isto časť nad
zemou a časť akože pod zemou. Takisto spolupracujeme už vyše 10 - 15 rokov zo školou vedľa,
nemám obavu o to, že by sme to nezvládli. Tá plocha je takmer hektárová. Je v strede mesta, centra
a nie je to dobrá vizitka ani pre mestskú časť ani pre mesto. Lenže my bez vašej pomoci nemôžme
ísť ďalej. Ešte raz by som Vás úctivo prosil, aby ste skúsili presadiť na magistráte čiastku zmenu
regulatívu a potom veľmi radi Vás budeme o každom kroku vrátane organizácia a ďalších
podrobností informovať, ale táto diskusia dneska je zdá sa, že predčasná, lebo mi musíme poznať
znenie zmeny regulatívu aj normy, čo nám stanoví. Pýtali ste sa, nakoľko tam bude zelenej plochy,
závisí od zmeny regulatívu, koľko tam bude. My zatiaľ v predložených materiáloch s tým
počítame, so zelenou plochou, ale to zatiaľ sú naše predstavy, lebo presné znenie regulatívu na
toto územie ešte neexistuje, my sme vychádzali zatiaľ z platných na ostatné časti mestskej časti.
Počítame s nejakou zeleňou. Výhodu toto územie má, že v podstate má z dvoch strán prístup. Jedna
strana je z Jantárovej a druhá strana je aj z Južnej triedy a dokonca je tam možnosť, o tom sme už
uvažovali dopravu riešiť dookola, lebo ako je dneska vedľa policajná akadémia, tak v tej časti je
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možné dostať prístup takisto na Jantárovú ulicu. To je otázka budúcnosti, otázka aj na Vás, čo
navrhujete, aké zmeny sme v stave v podstate presadiť. Čo sa týka výstavby, organizácie, zelenej
plochy, parkovania, domnievam sa, že aj existujúci materiál deklaruje, že to vieme spraviť . Máme
ochotu to spraviť, máme aj chuť spraviť, ale pokiaľ nezmeníme, resp. nepomôžete nám zmeniť
regulatív, tak budeme stáť a ja na otázku, že kedy to bude, neviem odpovedať. Takže pán starosta,
úctivo Vás prosím, aby vy ste skúsili i z pozície mestskej časti, teda prednostu na magistráte túto
otázku riešiť pokiaľ sa dá per partés, lebo keď budeme čakať na komplexnú zmenu domnievam
sa, že ešte budete mať hektárovú plochu v strede mesta naďalej extenzívne využívanú a nie z našej
viny. Ďakujem pekne za možnosť prehovoriť.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, takže vysvetlenia, ktoré boli možné boli dané, toto, keď mi tu
dnes kladne odporučíme mestu Košice, mesto Košice bude mať podklad, aby to schválilo. Čiže
definitívne slovo v tejto oblasti má mesto Košice, ale bez Mestskej časti - Juh, bez nášho pohľadu
a stanoviska nemôžu tú vec oni uzavrieť. Tak to znamená, že u nás je to prvý krok, druhý a
záverečný krok by mal byť na úrovni mesta, mestského zastupiteľstva, potom. Takže, ak to dnes
takto schválime, tak teda odporúčame, tak určite sa to z našej strany dostane pomerne veľmi rýchlo
do mestského zastupiteľstva, resp. nie k primátorovi a ten ďalej rozhodne o organizačnotechnickom. Sledovať budeme aký je vývoj. Toľko, môžeme ukončiť diskusiu ? Prosím o
uznesenie k bodu číslo 9.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm. c/
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 3
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších zmien a doplnkov odporúča 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.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 9 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené trinástimi
prítomnými a hlasujúcimi poslancami a Vám držím palce spolu s nami ostatnými, aby to dobre
dopadlo. Dovidenia.

K bodu 10 : Návrh na doplnenie poverenia poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice-Juh výkonu sobášiacieho
_____________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ - máme tu bod 10 Návrh na doplnenie poverenia poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh výkonu sobášiacieho. Na ustanovujúcom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh dňa 7.12.2018 uznesením č. 10 bolo schválené
poverenie na výkon sobášiaceho pre poslancov JUDr. Tibora Bacsóa a Ing. Pavla Hlinku. Na
pracovnom stretnutí poslancov a starostu mestskej časti bolo dohodnuté, že funkciu sobášiaceho
budú vykonávať poslanci: JUDr. Soňa Ivančová, PhD., PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD, MPA,
MPH, Ing. Roman Nagy, Ing. Radovan Sušila, Ing. Stanislav Tkáč a Ing. Jozef Bernát. Požiadavky
vznesené poslancami, týkajúce sa možnosti výkonu sobášiaceho v mesiacoch júl – august 2019,
budú zohľadnené pri stanovení rozpisu sobášiacich na jednotlivé sobášne dni. Miestna rada na
svojom zasadnutí dňa 4. 6. 2019 prerokovala tento materiál a odporučila predložiť na schválenie
na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Otváram rozpravu, prihlásený je pán poslanec
Tobák.
p. Tobák, poslanec MZ - rád by som predložil pozmeňujúci návrh na zmenu uznesenia, na ktorej
sme sa uzniesli na včerajšom zasadnutí poslaneckých klubov. Hromadne vznikla požiadavka, aby
tam boli doplnené dátumy, pri každom mene je doplnený dátum. Všetci poslanci od 1.9.2019 a
pán poslanec Tkáč od 18.6.2019.
p. Hlinka, starosta MČ - takže nech sa páči, dávam Vám slovo. Najprv predneste pozmeňujúci
návrh od p. Tobáka. Ešte sa hlási pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ - s potešením som prijal informáciu, že ten počet sobášiacich sa zvýšil,
na minulom zastupiteľstve sme túto tému preberali, tam bol povedaný dôvod, prečo sa to nedá,
tak som rád, že sme našli spoločnú reč a v tomto som sa snažil hľadať nejakú rolu možno že
nejakého mediátora a povzbudiť kolegov, ktorí možno že o tom uvažovali, aby ten počet dosiahol
aktuálne navrhované čísla. Som úprimne rád, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem poslancovi Hlinkovi, ešte sa niekto hlási ? Nie, takže môžete
teraz návrhová komisia predniesť návrh na uznesenie.
Návrhová komisia - pozmeňujúci návrh p. Tobáka - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov v
znení neskorších predpisov schvaľuje poverenie (doplnenie) poslancov: Ing. Jozefa Bernáta od
1.9.2019, JUDr. Soňu Ivančovú, PhD. od 1.9.2019, PhDr. Mgr. Viliama Knapa, PhD, MPA, MPH
od 1.9.2019, Ing. Romana Nagya od 1.9.2019, Ing. Radovana Sušilu od 1.9.2019, Ing. Stanislava
Tkáča od 18.6.2019 k výkonu sobášiaceho.
p. Hlinka, starosta MČ - áno, ďakujem, prosím o vaše hlasovanie. Ďakujem.
Hlasovanie č. 10 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyseľným hlasovaním.
Ďakujem aj ja za hlasovanie, aj za ústretovosť vzájomnú.
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K bodu 11 : Návrh na zmenu a doplnenie Vnútorného predpisu na poskytovanie príspevku
pre sobášiacich na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pokračujeme bodom 11 a to je Návrh na zmenu a doplnenia vnútorného
predpisu na poskytovanie príspevku pre sobášiacich na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a
úpravu zovňajšku. Vnútorný predpis na poskytovanie príspevku pre sobášiacich na úhradu
zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku bol schválený uznesením MZ MČ KošiceJuh dňa 23.6.2009 a účinnosť nadobudol dňa 1.7.2009. Vnútorný predpis sa vzťahuje na starostu
a sobášiacich poslancov. Na stretnutí poslancov pravicového klubu so starostom mestskej časti
vznikla požiadavka na úpravu tohto predpisu v tom zmysle, že v článku 2 sa zmení výška príspevku
na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku so zohľadnením počtu sobášnych
dní. Ak sobášiaci bude vykonávať funkciu sobášiaceho 2 sobášne dni v kalendárnom roku,
príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku bude 200 €. Pri výkone
sobášiaceho 3 a viac sobášnych dni v kalendárnom roku výška príspevku zostane zachovaná (300
€). Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 4.6.2019 prerokovala tento materiál a odporučila ho
predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Toľko na vysvetlenie,
nech sa páči, otváram teraz rozpravu, nech sa páči pán poslanec Tobák.
p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, v podstate sme teda tiež po včerajšom
zasadnutí poslaneckých klubov došli k záveru a preto predkladáme obidva poslanecké kluby
doplňujúci návrh na uznesenie, v ktorom meníme teda návrh na zmenu a doplnenie vnútorného
predpisu na poskytovanie príspevku pre sobášiacich na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a
úpravu zovňajšku. V podstate v bode 1 dopĺňame príspevok sobášiacim okrem starostu zástupcu
starostu, v bode 2 vzniká nárok sobášiacim okrem starostu a zástupcu starostu a to je všetko tieto
zmeny, nakoľko po komplexnej diskusii sme došli k záveru, že v podstate z funkcie zástupcu
starostu a starostu vlastne táto náhrada by nemala byť potrebná, lebo už obsahuje ju odmena.
p. Hlinka, starosta MČ - on je poslanec tiež zástupca starostu, zo zákona on nie je oprávnený
sobášiť iba ja.
p. Tobák, poslanec MZ - ale vy ste oprávnený mu delegovať svoje činnosti a vy ste mu delegovali
aj sobáše.
p. Hlinka, starosta MČ - uznesením zastupiteľstva bolo delegované, nie mnou.
p. Tobák, poslanec MZ - vy ste ho poverili.
p. Hlinka, starosta MČ - nie je odmeňovaný tu mimoriadnou činnosťou, pretože má iba 100 €
na mesiac za túto činnosť, nič iné. Nie je to za sobášenie.
p. Tobák, poslanec MZ - predkladám tento doplňujúci návrh za oba poslanecké kluby.
p. Bacsó, poslanec MZ - páni kolegovia, vidím, že ste vtipní, ja viem, že by ste ma veľmi radi
vymazali z funkcie poslanca, ale to sa myslím, že nedá. Som zároveň zástupca starostu ale aj
poslanec.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, tak nech sa páči, máte slovo návrhová komisia predneste, čo
vám tam dali z poslaneckého klubu jedného aj druhého.
p. Bacsó, poslanec MZ - len taká poznámka k Vám, vážení kolegovia, kto Vám pripravuje tieto
uznesenia po právnej stránke ? Lebo proste toto je nezmysel. A keď si toto odsúhlasíte , podľa
môjho názoru to je nevykonateľné. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - chcete reagovať ? Takže nič, prosím prečítajte návrh na uznesenie.
Návrhová komisia – pozmeňujúci návrh p. Tobáka - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh
podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 14 ods. 3 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje
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.
p. Hlinka, starosta MČ - takže prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 11 : za 9 poslancov, proti: 2, zdržal sa hlasovania: 2
p. Hlinka, starosta MČ - za 9, proti dvaja, zdržali sa dvaja, to znamená, že uznesenie bolo
schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných a hlasujúcich poslancov.
K bodu 12 : Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 4. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 26.3.2019
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pokračujeme v poradí bodom 12 a to je Správa o činnosti Miestnej
rady za obdobie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 26. marca 2019.
Poukazujem na obsah v predloženej správe. Má niekto pripomienky alebo otázky k predloženej
správe ? Nie ? Nech sa páči, prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa ust. § 11 ods. 4 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 14 ods. 3 zák. č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje Správu o činnosti Miestnej
rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného
dňa 26.3.2019.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 12 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - trinástimi hlasmi za, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 13 : Správa 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
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ je tu správa pod bodom číslo 13 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z
uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady za obdobie od 4. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 26. marca 2019, predkladá kontrolór mestskej časti. Je to tu stručne
uvedené, takže prosím, chce sa niekto niečo ešte k tomu opýtať ? Nie je, takže dávam slovo
návrhovej komisie opäť, nech sa páči .
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 14 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov berie na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva a Miestne rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 4. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 26.3.2019.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie
Hlasovanie č. 13 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - za 13 zdržal sa 0, takže konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
K bodu 19 : Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 3 písm. b) zákona o obecnom zriadení
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – nasleduje bod Interpelácie poslancov ako bod číslo 19. Rád by som
pripomenul, že podľa uvedeného ustanovenia sú poslanci oprávnení interpelovať starostu a členov
miestnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Dodávam, že podľa článku XIII. odseku
1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh - poslanec na zastupiteľstve
prednáša svoju interpeláciu ústne alebo podáva písomne. Pri písomnom podaní informuje o obsahu
zastupiteľstvo. V nadväznosti na vyššie uvedené si Vás dovoľujem upozorniť, že zadávanie
požiadavky, resp. úlohy v rámci bodu zasadnutia miestneho zastupiteľstva „Interpelácie“ nebude
možné v budúcnosti posudzovať ako interpeláciu, takže nech sa páči máte slovo poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ - vážený pán starosta, vážené, kolegyne, kolegovia. Na základe
požiadavky občanov by som predniesol niekoľko bodov, cez ktorých ma občania požiadali, aby
som ich predniesol na tomto zastupiteľstve. V bode číslo 1 je to situácia v okolí malej stanice,
neporiadku a bezpečnosti. Teraz ma požiadala aj Rada školy Základnej školy Staničná. Situácia
bezpečnostná v okolí základnej školy sa zhoršuje v dôsledku prítomnosti neprispôsobivých
občanov v oblasti Jarmočnej ulice a za malou stanicou a tak isto aj ľudia z rodinných domov, ktorí
bývajú v blízkosti malej stanice, skutočne vo večerných hodinách sa boja chodiť domov ak nejdú
autom. Takže tu v súčinnosti aj s mestskou políciou, poprosíme o zlepšenie bezpečnosti a požiadať
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mesto Košice, aby bezodkladne riešilo túto situáciu nielen z dôvodu bezpečnosti, ale aj hygieny,
aby tam neprepukla epidémia. V ďalšom prípade nachádza sa tam 160 - 180 ľudí, či môžu deti žiť
v takýchto podmienkach, kde nie je ani tečúca voda. Nemôžme odkladať tento problém ako horúci
zemiak, lebo sa už to nabaľuje, ako ste mali možnosť dnes vidieť aj z oblasti Holubyho ulice, atď.
Ďalej ma požiadali ľudia opýtať sa na situáciu okolo kúpaliska Triton. Kúpalisko Triton či bude
otvorené tohto roku, či vôbec bude otvorené, lebo keď sme ho odovzdávali, boli sme ubezpečení
mestskou časťou a mestom Košice, že ďalšiu sezónu kúpalisko Triton bude otvorené. Ja Vás
všetkých pozývam ako vyzerá v súčasnosti kúpalisko Triton, aká je výška trávy. Vyzerá to ako
zanedbaná časť Mestskej časti Košice - Juh, ktorá mohla byť využívaná na rekreačné účely. Podľa
doterajších informácií, ak by sme chceli späť spojazdniť kúpalisko Triton, tá investícia bude nad
2 až 3 milióny eur, aby bolo možné vôbec ísť do prevádzky. Mesto Košice má len bohužiaľ dve
kúpaliská, MČ Juh žiadne. Zo strany rodičov Rady školy Základnej školy Staničná je tu
požiadavka na riešenie opakované, v poradí už desiate, problematiky parkovania na Jantárovej
ulici, v akom štádiu je riešenie príjazdovej komunikácie krátkodobého parkovania pri ZŠ Staničná,
je to z dôvodu bezpečnosti našich detí, pretože to, čo bolo doporučené pánom Cichanským z mesta
Košice je nehoráznosť, aby rodičia vchádzali do zákazu vjazdu, aby 800 áut ráno parkovalo na
dvore ZŠ. Je to dopravne nemožné v danej lokalite. Ďalej ma občania požiadali, aby som sa opýtal
na situáciu budovy pri Auparku medzi Duetom a ČSOB, kde je ruiny budovy, z ktorej malo byť
obchodné centrum, v súčasnosti sa tam viac zdržiavajú narkomani z celých Košíc. Opäť
nebezpečná zóna v blízkosti aj hotela Centrum a v centre mesta v lokalite Auparku je nebezpečnou
večer, keď sa tam prejdete nie autom, ale pešo, no pocit bezpečia určite nenájdete. Je to v lokalite
aj mestskej časti. Občania z ulice Ludmanská sa ma pýtajú, ako bude prebiehať do budúcna
kosenie v okolí zábran budúceho parkoviska, pretože tam rastie tráva do výšky nad 2 m a v okolí
bloku Ludmanskej kde sme merali, tráva mala výšku 2,30 m. Či sa použili sankcie voči pánovi
Drozdovi, ktorý je majiteľom týchto pozemkov. Ako ? To už je tiež jeden veľký otáznik sa k tým
pozemkom dostal. Keď vchádzate do bloku z druhej strany od detského ihriska bola tráva a buriny
vo výške 2,30 m. Ďalej sa ma občania z ulice Vojvodská - Fejová pýtali, ako je možné, že Mestská
časť - Juh vydala súhlasné stanovisko 16.10.2018 ku výstavbe bloku na tejto ulici, v blízkosti ulice
Davida Feju bez toho, aby o tom boli bližšie informovaní, bez toho, aby o tom vedela komisia
výstavby. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďalej nech sa páči, pán poslanec Breicha.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo. V prvom bode by som chcel vyjadriť
poďakovanie obyvateľov hlavne zhrnutie Palárikovej 11-9, chodník vyzerá oveľa lepšie, resp.
práce pokročili. Interpeloval som to možno tri roky. Aj keď to mestská časť priamo nerieši, nemá
to v kompetencii, tak isto by som sa chcel poďakovať pani Horákovej, ktorá znášala moje otázky
a dotazy na túto tému, tak isto pribudlo aj osvetlenie z tej strany od Jantárovej a bloku od
Fibichovej. V ďalšom by som chcel poprosiť aj mestskú časť. MPS už v podstate neexistuje,
občania ma pred nejakým časom upozornili a aj ja som pred nejakým časom spozoroval, v podstate
rezervačky na priľahlej ulici pred bodouvou, ktorú pred tým MPS spravovala na Rastislavovej sú
tam dve voľné miesta na parkovanie, v podstate to už málokto dodržiava a nikto už nerieši papuče,
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odťah a pod. špatí to tam je tam tabuľa, pevne verím, že nikto za to neplatí za nájom týchto
parkovacích miest, by som poprosil ak by sa dalo v tejto veci niečo, celá tá oblasť skrz tých
reštaurácií a obchodov, teraz tam pribudlo tiež nejaké nové biznis centrom menšie alebo niečo
podobné, tak je relatívne dosť exponovaná, tak určite by sa hodili dve parkovacie miesta bez
nejakého ostychu alebo že by niekto očakával pokutu a pod., tak poprosil by som konať v tomto.
V ďalšom zopakujem požiadavku obyvateľov hlavne Turgenevovej ulice, určite sa to dá aplikovať
aj inde ale oni ma oslovili z titulu nečistoty, neporiadku pri kontajneroviskách, kde neprispôsobiví
občania to väčšinou rozhadzujú a chceli by nejaký spôsobom uzamykania týchto, v minulosti sme
si to prechádzali na komisii, ale aby sme v budúcnosti vedeli nejakú alternatívu predložiť, resp. aj
skrz Kosit možno nájsť nejaké riešenie, tak som poprosil aj tento bod zohľadniť. V ďalšom by som
bol veľmi rád ja osobne, teda občania, ktorých téma sobášenia až tak netrápila, pretože sú už dávno
oddaní, alebo to v podstate riešili iným spôsobom alebo nebudú to riešiť v blízkej budúcnosti a
narážam hlavne na to, že by som bol rád, aby také stretnutia tu boli a boli sme volaní ako v
minulosti k témam ako parkovanie, zeleň, kontajneroviská. Sú určité pracovné skupiny, ktoré
prídu a samozrejme za Vami pán starosta samozrejme, aby sme boli prizvaní. Žijeme v rôznych
rozloženiach na juhu, jedna osoba všetko nepostrehne, možno by sme boli prínosom. Bol by som
rád, ak by sa také niečo mohlo zaviesť aj v tomto volebnom období. V ďalšom by som chcel
požiadať o odborné spracovanie uznesenia, ktoré by napĺňalo skutkovú podstatu toho, čo vlastne
funguje aj v mestskom zastupiteľstve, pokiaľ mám správne informácie, pokiaľ ja som to správne
odsledoval, hlavne keď dochádza k zmenám, keď dochádza k požiadavke vyjadrenia MČ k
územným a stavebným konaniam, aby tieto prechádzali cez mestské zastupiteľstvo, pretože veľa
ľudí sa potom pýta, prečo, a nedozvie sa to od svojich volených zástupcov, lebo nevieme o tom
oficiálne, či už došlo rozhodnutie, v akom je to štádiu a takto by sme vedeli jednoducho odpovedať.
Vedeli by sme sa veľmi jednoducho vyjadriť a každý za seba. Ešte na záver by som chcel poprosiť,
pretože týka sa to aj mestskej časti, narážam na požičiavanie bicyklov, čo rozbehol Antik v našich
končinách a tiež elektroautíčok. Nikto nerátal s tým, že natlačia zopár desiatok desiatok áut do
lokality aj do juhu a tým pádom prídeme ešte o nejaké parkovacie miesta, je to pokrok nejakým
smerom, ale aj tie bicykle, pre mňa je to dosť dehonestujúce také nové pekné bicykle, keď to
Antiku nevadí, je to ich majetok, sú porozhadzované veľa krát a nie sú nejaké zberné miesta, viem,
že je to oveľa ľahšie veľakrát, nemusia si prenajať nejakú časť, ale v podstate to trošku špatí na
juhu. Poprosil bol som, ak by bolo možné v tomto smere tiež konať. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči pán poslanec Tkáč.
p. Tkáč, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, pani kolegyňa, pani kolegovia, chcel by
som ako obyvatelia sa ma pýtajú, z akého dôvodu a či sa to nedá zmeniť ako nezmyselný zákaz
odbočenia z ulice milosrdenstva na Rastislavovu ulicu, ktoré je tam osadené cca dva roky ten zákaz
odbočenia vľavo. Autá riešia situáciu, tak, že prejdú križovatkou na druhú stranu ulice prejdú
okolo Onkologického centra a znovu vychádzajú na ulicu alebo väčšina prechádza cez Šoltésovú
ulicu smerom ku nemocnici potom bočia doľava. A tým pádom aj na Šoltésovej ulici vznikol
pretlak vozidiel a vieme, že tá ulica je veľmi úzka, čiže, keď sa tam autá míňajú, musí vychádzať
protiidúce auto cez obrubník na chodník a druhá vec, je tam aj detské ihrisko a hrozí nebezpečie
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zrazenia detí, tak toto by chceli vedieť a potom by som pracoval aj poďakovať pracovníkom
miestneho úradu, že zabezpečili opravu osvetlenia na Paulínyho ulici, ktoré im nesvietilo od
septembra a sú radi, že ho majú. Tak to je všetko asi, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem a ja, nasleduje pán poslanec Majerníček.
p. Majerníčkek, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, takže ja by som chcel interpelovať
od občanov požiadavku v okolí Ludmanskej, chodník Ludmanská - Cottbus je v dezolátnom
stave. Občania žiadajú, aby Mestská časť Juh požiadala mesto o náležitú opravu. Tak isto ľudia z
juhu, ktorí chodia na úrad na Mestskú časť na Smetanovej ulici - chodník tiež žiadajú, aby predsa
len je to reprezentatívne miesto mestskej časti, tak to bolo opravené ten chodník, tiež žiadajú na
uliciach Rosná a Jantárová, je to problém odpadkových košov, aby bol vyriešený v spolupráci buď
s Kositom alebo s mestom uzamykateľné nejaké kontajneroviská, ktoré títo občania, ktorí putujú
zo stanice do oblasti malej stanice tak rabujú a robia bordel. Tiež občania ma oslovili ohľadom
osvetlenia chodníka na železníkoch v smere zo zastávky na cintorín, je tam osvetlenie len z jednej
strany na cestu, stromy, tam teraz vytvorili taký tmavý tunel, tak v podvečerných hodinách je to
tam úplne tmavé a ľudia, ktorí navštevujú cintorín a prechádzajú zo zastávky na ten cintorín tak
idú po tme. Taktiež chcem vysloviť poďakovanie za osvetlenie priechodu pre chodcov na
Železníkoch z Gemerskej na Železníky, dúfam, že aj do budúcnosti sa podarí v meste niečo
presadiť aj ďalšie priechody pre chodcov, ktoré boli spomínané v minulosti. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi Majerníčkovi, pán poslanec Sušila.
p. Sušila, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, ja budem najprv pokračovať v poďakovaniach.
Zhodou okolností to bolo na mojom poslaneckom dni, keď bola požiadavka na odpratanie koša
spred Južnej triedy 41, takže touto cestou tlmočím poďakovanie občanov, že ten neporiadok spred
ich vchodu zmizol. Je tu požiadavka od tých istých občanov, ako viete kolegovia kolegynka, tam
pri Južnej triede 45 boli kedysi malé potraviny, taká malá búdka to nazvem, dlho bola teraz
nefunkčná, zrazu tam prišiel nejaký podnikateľ, ktorý to celé opravuje. Podľa informácií jedna
pani povedala, vraj tam má zriadiť nejaké pohostinstvo, ľudia sa boja, že tam bude situácia s
vyššou koncentráciou neprispôsobivých ľudí a prípadne či môže mestská časť do určitej miery
regulovať podnikateľskú činnosť, aby tam nevzniklo nejaké ďalšie "doupie." Rád by som dal do
pozornosti opäť priechod pre chodcov Rastislavova - Skladná, je to veľmi biedne osvetlené,
vysoká hustota ľudí, ktorí chodia do Kulturparku a dôchodcov. Je to jedna z najfrekventovanejších
ulíc, čo sa týka sanitiek, ktoré tam máme rádovo každé 3-4 minúty nejaká sanitka s majákmi nám
tam chodí z nemocnice a vznikajú tam kolízne situácie. Poprosil by som, aby sa prihliadalo na túto
skutočnosť. Dostal som znepokojivé informácie, bol som aj na zasadnutí domových rád
Rastislavova 10 až 14, údajne nejakí traja páni kúpili pozemok, kde je zeleň za tou krčmou
záhradka ako to voláme my tam miestni, že u Ďura, s tým, že plánujú tam a sú vraj už nejaké
súhlasné stanoviská vydané netuším na akej úrovni, že tam to parkovisko môže byť a už chodili a
pýtali sa miestnych ľudí, že sú ochotní im predať jednotlivé parkovacie miesta. Neviem, čo je na
tom pravdy, ja som sa týmto nezaoberal, je to pomerne čerstvá informácia pre mňa, chcel by som
potom, či vieme zistiť nejakú informáciu o tom, že sa tam bude rušiť tá zeleň, tie vysoké stromy,
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ktoré tam sú. Bola požiadavka od psíčkarov, máme veľmi málo venčovísk na juhu o zriadení
venčoviska v lokalite Kulturparku na tej veľkej zeleň. Už teraz sa tam venčia psy, dá sa povedať
hromadne najmä v jednej časti. Bohužiaľ väčšina z nich, keďže tam je dosť málo košov tie
exkrementy necháva, tak došlo aj zo strany ľudí, ktorí sa tam zdržujú o požiadavku vytvoriť tam
legálne venčovisko, ktoré by bolo oplotené, aby sa tí psíčkari tam aj vedeli zdržiavať, keďže je
tam aj veľa ľudí na bicykloch, na skejtoch, stretávajú sa s tými psami, každý pes reaguje trošku
inak, aby boli aj tie deti trošku v bezpečí. V blízkosti je aj Občianske združenie Psy ulice, keď som
ich oslovil povedali, že najmä z hľadiska údržby a tak trochu neoficiálneho spravovania sú ochotní
pridať pomocnú ruku, aby tam v budúcnosti mohli byť nejaké menšie výcviky alebo niečo
podobné. Rád by som zistil informáciu o pokroku chodníku na Dunajskej, my sme pán starosta aj
sedeli ešte niekedy vo februári, v marci, keď prišla aj obyvatelia, že tam je problém. Odznela
informácia, že niekedy v apríli sa malo SPP vyjadriť ako naloží s pozemkom a s ďalšími
parkoviskom, neviem, tak pokiaľ vieme dostať nejaké informácie a urobiť tam nejaký posun vo
vytvorení alebo parkoviska ďalšieho alebo na vytvorenie chodníka pre ľudí, ktorí chodia zatiaľ po
tráve. Neviem, v akom stave je prekládka trhoviska na Železníkoch, pretože došlo k požiadavkám
presunúť to trhovisko, aby bolo na atraktívnejšom a lepšom mieste, či sa v tomto smere niečo
pohlo a či by sa to teoreticky v lete dalo zorganizovať. A aká je situácia s parkovaním v okolí
business centra Teslova 3, pretože už teraz je neúnosná situácia Turgenevova - Lomonosova.
Chodievam tamadiaľ takmer denne, nie je tam, kde už cez deň zaparkovať, nie to ešte večer a
podľa mojich informácií tam nebude dostatok parkovacích miest napriek tomu, že to deklarovali,
že vlastne trojka sa má stavať na mieste dvojky, ale nejaké pozemné parkovisko tam má byť.
Oslovovali nás pán Badanič a pán Tkáč za petičný výbor tak, či je v tomto nejaký posun, ďakujem
pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči pán poslanec Nagy.
p. Nagy, poslanec MZ - pán starosta, ďakujem pekne za slovo. V prvom rade chcem sa poďakovať
v mene občanov za namaľovanie čiar na ceste na Železníkoch pri obchodnom centre Fresh,
dopravná situácia sa tam zlepšila, môžem povedať, aj keď nie je to ideálne, ale tak isto aj v
spolupráci s mestskou políciou sa viackrát podarilo danú vec riešiť. Jednu interpeláciu od občanov,
tak isto ako spomínal kolega pán Knap, rómski občania začínajú sa presúvať alebo posúvať a už
aj na Železníky. Bol som svedkom viacerých incidentov, kedy už aj mamičky s deťmi počas dňa
museli zasahovať, tie rómske deti začínajú byť drzé, agresívnejšie a ja si myslím, že je len otázkou
času, keď sa osmelia a budú ešte horší k tým našim občanom. Takže tam vidím dosť potenciálny
problém a taktiež chcem povedať aj v nočných hodinách pravidelne chodím dosť neskoro domov
vo večerných hodinách, takže v okolí kontajnerov a pomedzi áut už je to nebezpečné a už je pojem
pravdu aj ja som mal taký incident, že proste vyhrážali sa, že urobím Ti toto, ale ja som sám a oni
sú ôsmi - desiati. Ďakujem pekne za slovo.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, pani poslankyňa Ivančová.
p. Ivančová, poslankyňa MZ - ďakujem, ja budem trošku z inej problematiky sa zaoberať
interpeláciami. Chcela by som v mene všetkých mamičiek a detičiek v okolí na juhu poprosiť, že
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ak sa bude v najbližšej dobe robiť detské ihrisko, aby sa myslelo na nejaké také iné herné prvky
napr. zvýšený počet pieskovísk pre detičky, lebo na niektorých ihriskách chýba, v týchto lokalitách
žiadne pieskovisko nemáme a napr. aj zeleň trošku zvýšiť v oblasti ihrísk, lebo v takejto horúčave
sa na ihriskách vôbec nedá ísť, lebo tam chýbajú stromy, chýbajú nejaké také oddychové miesta
pre deti. Od občanov na Turgenevovej, či by sa ten nadchod nad cestou nedal urobiť bezbariérovo,
aby sa tam vedeli mamičky s kočíkom cez ten nadchod dostať na sídlisko. Ďakujem.
p. Hlinka, poslanec MZ - ďakujem, nasleduje pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, začnem interpelácie poďakovaním, že
sa veľmi rýchlo doplnil piesok na detskom ihrisku Gaštanko. Taktiež sa podarilo osadiť druhé
dopravné panoramatické zrkadlo v tom 1., 2. štvrťroku ako je zadný vchod do starej nemocnice a
chcel by som apelovať na mestskú časť, aby požiadala správcu komunikácií mesto Košice v
súvislosti s rozširovaním cyklistiky a aby sa dali do poriadku existujúce cyklotrasy na Južnej triede
a Alejovej ul. v zmysle doplnenia vodorovného značenia, čiže pretretie tých pásov, ktoré označujú
tento cyklochodník, taktiež zrezali sa tie hrby, ktoré vznikli k protestu zrezal vysoké hradby, ktoré
vznikli, kde ten asfalt trošku nabopnal. Interpelácia číslo dva, tá je z Fejovej ul. č.2 , kde obyvatelia
požadujú presun kontajnera reštaurácie Stará Sypka do novovznuknutej klietky pred vchodom
Fejova č. 5, nakoľko sa sťažujú, že v noci tam sa vysypávajú sklené fľaše a odpad a vzniká z toho
hluk a je tam príliš veľa kontajnerov, ktoré zabraňujú prechodu áut cez túto ulicu.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujeme aj ja pánovi poslancovi, nasleduje ešte pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, v prvom rade by som chcel reagovať
reagovať na ten Triton, ako poslanec mesta som mal možnosť sa zúčastniť obhliadky Tritonu na
jar tohto roku, aby bolo jasné Triton je v žalostnom stave, v takomto stave sme ho pred dvoma
rokmi ako mestská časť odovzdali mestu. Mesto za tie dva roky v podstate zatiaľ neurobilo nič, čo
sa týka výkupov pozemkov alebo opravy alebo opravy daných technických zariadení, čiže v takom
stave ako to bolo odovzdané v takomto stave sa to nachádza s tým, že to za tie dva roky schátralo
ešte viac. Čiže je tam základný problém nevysporiadané pozemky a následne technický stav
bazénov a čerpacej techniky, čiže k tomu by som povedal len toľko ako poslanec mestskej časti,
ktorá toto kúpalisko postavila, spravovala niekoľko desiatkov rokov môžem povedať, že na mieste
som sa hanbil. Hanbil som sa za to, v akom stave sme to odovzdali a tu pred dvoma rokmi tí
poslanci, ktorí sme tu sedeli a tí, ktorí sme za to bojovali, aby to kúpalisko nebolo odovzdávané
mestu, takže môžem povedať boli sme zavedení do omylu s tým, že odovzdáme to mestu, mesto
je pripravené to prevádzkovať, má na to lepšie kapacity, lepší finančný balík peňazí, a Triton bude
otvorený. Prešli dva roky, Triton nie je otvorený a takto vyzerá, že možno ani na budúci rok, čiže
moja interpelácia spočíva v tom, že naozaj ako mestská časť, ktorá tento Triton vybudovala a
prevádzkovala niekoľko desiatok rokov, naďalej leží na našom území a mal by sme si myslím, že
podstatne aktívnejší a viac tlačiť na mesto aby naplánovalo v tom volebnom štvorročnom období
určitý balík peňazí na to, aby sme tento Triton sprevádzkovali, či už provizórne bez vysporiadania
pozemkov alebo investične tak, aby sme tie pozemky vysporiadali a kompletne celý areál
zmodernizovali. Jedna alebo druhá varianta, ja môžem povedať, z môjho pohľadu ako poslanca
Zápisnica z 5. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 17.6.2019

Strana 23 z 26

mesta robím všetko pre to, ale vidím, že je to príliš málo, zatiaľ má mesto stanovisko také, že sú
dve funkčné kúpaliská a nie je snaha robiť niečo ďalej pre Triton. Takže hovorím, je to v našom
areáli, je to jediné kúpalisko, kde bolo funkčné aj tobogány, jediná možnosť pre nás, aby táto hanba
neostala aj u nás to, pretože občania to nevnímajú, že je to mesto, alebo mestská časť, ale to
kúpalisko v našej mestskej časti a je druhé obdobie už zatvorené, takže to je jedna moja
interpelácia, aby sme vyvíjali podstatne viac iniciatívy ako vedenie mestskej časti na mesto, aby
sme v najbližších rokoch naplánovali finančné prostriedky pre Triton. Druhá interpelácia sa týka
hotela Centrum, mali sme tu už na zastupiteľstve, mali sme to na komisiách, je to parkovisko,
ktoré je môžem povedať nelegálne, priamo v centre Košíc, taktiež na našom území, resp. teritóriu
Mestskej časti Košice - Juh, aj keď pozemok nie je súkromný, nie je náš. Tu by som chcel
interpelovať na to, keďže na komisii sme sa dohodli, že budeme ako mestská časť vyyíjať
iniciatívu na ostatné inštancie, tzn. životné prostredie a kde všade sa ešte dá tlačiť na úradníkov a
upozorňovať na súčasný bez právny stav. V centre Košíc tam už niekoľko dlhých mesiacov
parkujú desiatky automobilov na nespevnej ploche nijako neupravenej, čiže toto nie je v súlade so
zákonom. Som veľmi rád, že sa dohodlo aj to zvýšené nájomné, že ten podnikateľ si uznal, že to,
čo nám platil doteraz bolo podhodnotená čiastka, ale parkovisko, ktoré mi mu prenajímame, nie je
využívané a autá parkujú na nespevnenej ploche, takže máme tu oddelenie životného prostredia a
ja by som poprosil informáciu, kde sa postúpilo, čo urobilo mesto, čo sme urobili my, čo urobili
ostatné úrady, aby tieto autá z danej plochy zmizli 3. interpelácia je kontajneroviská.
Polopodzemné, podzemné, v rámci kampane viacerí poslanci mali túto tému v programe, medzi
nich patrím aj ja. Robím z pohľadu mesta a taktiež na tom, aby tieto kontajneroviská na meste
mali zelenú, mali prioritu. Viem, že prebiehali rôzne rokovania medzi starostami, tu by som tiež
veľmi rád bol, aby mestská časť bola možno aktívna, tak ako sú ostatné mestské časti, aby sme
boli medzi tými mestskými časťami, ktoré začnú možno tohto roku, možno na budúci rok budovať
tieto kontajneroviská. Polopodzemné, podzemné, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, takže končím bod interpelácie, čo sa týka jednotlivých
vystúpení, tak niekoľko komentárov si dovolím povedať. Problematika neprispôsobivých
občanov, ktorá tuna sa opakuje už od začiatku dnešného zasadnutia alebo aj pred tým, tak treba si
uvedomiť, že táto téma je opakujem ešte raz v pôsobnostiach a kompetencii mesta, to znamená,
ten, kto sa pýta, mohol by sa pýtať na mestskom zastupiteľstve čo sa preto urobilo, aby sa ten stav
zmenil. Pretože to nie je vec tohoročná a ani minuloročná a my sme k tomu zvolali niekoľko
rokovaní, tak ako som na úvod povedal, ale my na to prostriedky nemôžme čerpať, lebo nie sme
majiteľom, nemáme v správe ten pozemok, kde sú tieto záležitosti a po b) vy viete, že mi na
rozpočtové možnosti na to vôbec nemáme tzn., že je to dôsledok toho, že sa na jednom zo sídlisk,
zrejme na Luníku IX postupne likvidovali tie obytné budovy, ktoré boli schátralé a títo ľudia sa tu
postupne prisťahovávali. Čiže očakávam, že pán poslanec Knap sa bude k tomu vyjadrovať a bude
o tom hovoriť aj na mestskom zastupiteľstve, aby ma podporil. Čiže môžeme to zopakovať znovu,
nič sa nestane, keď aj tri krát budeme o tom hovoriť, čo sa týka kúpaliska Triton, chcem Vám dať
do pozornosti, že my sme to kúpalisko v období, keď sme odovzdávali mestu Košice mali v letnej
prevádzke funkčné a bolo sprevádzkované a bolo odsúhlasené hygienou na prevádzku. Ináč keby
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to nebolo tak, my by sme si to nemohli dovoliť otvoriť. Po skončení sezóny spred dvoch rokov
kúpalisko bolo odovzdané mestu Košice, pretože kúpalisko je vo vlastníctve mesta Košice a boli
odpredané niektoré segmenty, ktoré tam boli napr. šmýkalka, tá krútiaca časť bola náš majetok a
ostatné, ktoré sme tam mali ešte zariadenia v rámci hygienických a sanitárnych objektov tieto
mesto Košice za zostatkovú cenu odkúpilo do svojho vlastníctva. Áno, bolo hovorené, že mesto
Košice bude hľadať riešenia v spolupráci napr. s tepelným hospodárstvom, aby sa to kúpalisko
dostalo do prevádzky schopnejšie stavu, pretože samozrejme, že tým, že dva roky nebolo
napustené vodou, bazény sa rozpadávajú, praskajú lamináty sú citlivé na zmeny teplôt a tým
pádom dochádza k jej deštrukcii toho kúpaliska. Negatívny vplyv má to, že majetko-právne tie
pozemky nie sú vysporiadané, že je to vlastne kúpalisko na pozemkoch súkromných osôb cudzích.
Že nie mesto Košice, ale cudzie osoby, s ktorými mesto Košice vedie už viac ako 10 ročné súdne
spory. Bez toho, aby si bol vysporiadaný vzťah k pozemkom, nie je možné investovať, pretože
zase je tu zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy a ten vás nepustí. Takže očakával som, že
mesto sa k tomu postaví tak, že dokáže z toho kúpaliska znovu pokračovať aspoň v tej minimálnej
fáze, tak ako sme my to robili pred dvoma, troma a ďalšími roky dozadu. Keďže my sme nemali
to v majetku, nemali sme tam majetko-právne vysporiadanie pozemkov, kúpalisko samo o sebe
bolo dané Mestskej časti Juh, konkrétne Miestnemu podniku služieb, s. r. o. nájomnou zmluvou.
Takže viac sa pre to nedalo urobiť, pretože nikto by nám na to prostriedky nedal. Čo sa týka
situácie ohľadne tých budov, ktoré ste tam spomínali niektorí z Vás v okolí Ludmanskej, v okolí
Auparku a iné veci a výstavby chodníka, tak viete, že my tam priamo ingerenciu nemáme, poznáte
naše kompetencie, naše možnosti, aj teraz sme museli na základe protestu prokurátora dve
všeobecne záväzné nariadenia mesta zrušiť, t.j. zimná údržba, čistota a poriadok a údržba verejnej
zelene, tak prosím, aby sme sa takto chápali, že tlaky sa vyvíjajú, vy o všetkom možno, že neviete,
ale je to tak a ak Vás pozvem, budem rád, ak moje pozvanie prijmete, pretože nie vždy tak bolo
opätovné, tak nech sa páči mne nie je problém, práve naopak, ak budete vy účastní, budete viacej
počuť, budete sa môcť do toho lepšie zapojiť. Ku kontajneroviskám, čo bolo hovorené pán
poslanec Blanár, tak nie je to tak, že Mestská časť Juh sa k tomu nestavala dostatočne aktívne,
neviem odkiaľ to beriete asi tendenčne, pretože my sme boli tí prví, ktorí sme tu mali v Košiciach
práve na juhu podzemné parkovacie kontajnery, povrchové na Južnej triede 33 a keď si spomínate
na Jantárovej ulici sme vybudovali v minulom roku niekoľko prístreškov uzamýkateľných
kontajnerovísk z našich vlastných finančných zdrojov a zdrojom mesta Košice. V tomto roku, keď
tu bol p. primátor som ho o tejto téme informoval, že by sme chceli pokračovať aspoň v bodovaní
povrchových uzamkýnateľných na Jantárovej a Fibichovej ulici. Bol daný prísľub, že táto naša
požiadavka sa eviduje. Zatiaľ sa mesto v tejto tému nerozhodlo. K ostatným témam budete
obvyklým spôsobom informovaní a budeme sa snažiť, aby sme aspoň niektoré z nich dostali do
lepšej fázy ako sú dnes.

K bodu 15 : Diskusia
____________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ – takže, keď dovolíte prikročíme k bodu diskusia. Chcem Vás informovať,
že Vám bol zaslaný na Vaše emailové adresy Časový plán poslaneckých dní v III. štvrťroku
2019 a Orientačný časový plán rokovaní miestneho zastupiteľstva a miestnej rady v II.
polroku 2019. Dňa 30.5.2019 sme sa 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
(Kassa – Délváros park). 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. Toľko z mojej strany, ešte chce
niekto niečo povedať v tomto bode ? Ak nie, takže končím aj tento bod tzv. všeobecná diskusia.
K bodu 16 : Záver
____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - týmto sme program dnešného miestneho zastupiteľstva vyčerpali,
ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí a týmto rokovanie končím. Žiadam Vás,
aby ste hlasovacie karty pred odchodom odovzdali ako vždy, nášmu informatikovi pánovi
Lapčákovi. Dovoľte mi, aby som Vám v svojom mene i v mene zamestnancov mestskej časti
poprial krásne leto, veľa pozitívnej energie v ďalšej poslaneckej práci a pozval Vás do obradnej
miestnosti na prízemí, kde sa stretneme s našimi ocenenými a verejnosťou. Dovidenia.

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

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

Overovatelia : JUDr. Tibor Bacsó, poslanec MZ

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

Mgr. Peter Múdry, poslanec MZ

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

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková

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

V Košiciach, dňa 16.7.2019
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