Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 28.8.2019
Číslo: 8/19
Zapísal: PhDr. Andrea Tragalová
Tel: 055/ 720 80 36
e- mail: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 28.8.2019
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o 5. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019
3. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Juh k 30.6.2019
4. Návrh na zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ KošiceJuh
5. Obsahová náplň Občasníka Južan
6. Kultúrne a športové podujatia
7. Diskusia
8. Záver

K bodu č.1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Radovan Sušila. Pán predseda privítal prítomných
a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Následne dal predseda komisie hlasovať o
predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne schválený.
K bodu č.2
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o 5. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Informáciu o 5. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál bez pripomienok predložiť
na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 3
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o Monitorovacej
správe Programového rozpočtu MČ Košice – Juh k 30.6.2019.
Členovia komisie nemali doplňujúce otázky, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh k 30.6.2019
a odporúča materiál predložiť na prerokovanie a schváliť bez výhrad na najbližšie zasadnutie
MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 4
JUDr. Ľudmila Bernátová oboznámila členov komisie s navrhovanými zmenami materiálu:
Návrh na zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ KošiceJuh. Pani poslankyňa Ivančová mala výhrady najmä k návrhu zrušenia diskusie a slova pre
verejnosť na zasadnutiach mimoriadneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.
Pani Bernátová ako spracovateľ návrhu je toho názoru, že požiadavky obyvateľov je možné
bezodkladne riešiť priamo na odborných útvaroch MČ, alebo na poslaneckých dňoch. MZ
zasadá každé 3 mesiace a žiadosti občanov neznesú tak dlhý odklad, aby sa o nich diskutovalo
až na zastupiteľstve.
Pán poslanec Sušila upozorňuje na skutočnosť, že mimoriadne zastupiteľstvo je zvolané kvôli
riešeniu konkrétnej problematiky, ku ktorej sa občania môžu vyjadriť. Nie je potrebná
všeobecná diskusia. Pani Horňáková a pán Kyjovský poukazujú na fakt, že zasadnutia MZ sú
verejné a je možné požiadať o slovo v zmysle rokovacieho poriadku.
Keďže členovia komisie nemali žiadne ďalšie doplňujúce návrhy, dal predseda komisie
hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Návrh na zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ KošiceJuh. a odporúča materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR MČ Košice
– Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 4 Proti: 1 Zdržali sa: 0
K bodu č. 5
Predseda komisie navrhuje na titulnú stranu umiestniť článok k výstavbe Charitného domu na
Jarmočnej ul. a informovať tak obyvateľov juhu o pripravovanom pláne mesta Košice
umiestniť dom pre bezdomovcov v blízkosti osady. Podrobnosti vizuálu p. predseda dohodne
osobne s p. Bodnárovou, zodpovednou za vizuálne spracovanie Južanu. V prípade
nedostatočnej kapacity Južanu, členovia komisie navrhujú vynechať externé články č. 5 a č. 6
(príloha)

Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Obsahovú náplň spravodaja Južan a odporúča materiál predložiť na prerokovanie na
najbližšie zasadnutie MR MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 6
Vedúca OKMaŠ informovala o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach:
29.8.2019 DOD 2019, 30.8.2019 2. kolo Slovenského pohára vo Freestyle BMX, ktoré sa
uskutoční v spolupráci s MČ Košice – Juh, 30.8.2019 sa uskutoční priateľské stretnutie
južanských tenistov na tenisovom kurte na Šoltésovej ul., 31.8.2019 – Vítanie detí v obradnej
sieni.
K bodu č. 7
V rámci diskusie p. poslankyňa Ivančová navrhuje zaviesť na našom športovom areáli
možnosť platby kartou. Túto možnosť ved. OKMaŠ preverí u ved. OOEaM. Zároveň navrhuje
nájsť jednoduchší spôsob platenia za jednotlivé atrakcie.
K bodu č. 8
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie
zasadnutie komisie sa uskutoční 24.9.2019 /utorok/ o 16,00 hod. v zasadačke MÚ MČ Košice
– Juh, Smetanova 4, Košice, I. poschodie, č. dv. 8.

PhDr. Andrea Tragalová
vedúca OKMaŠ

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

