ZÁPISNICA
zo 7 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 8.8.2019 v zasadačke Miestneho úradu MČ
Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so začiatkom
o 16.30 hod.
K bodu 1 : Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie, schválenie programu
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - otváram 7. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Juh, ktoré bolo riadne a včas zvolané. Na dnešnom rokovaní Vás všetkých srdečne vítam. Svoju
neúčasť na dnešnom rokovaní vopred ospravedlnili poslanci Stanislav Tkáč, Soňa Ivančová, Peter
Múdry a Ladislav Breicha. Prv, ako začneme rokovať žiadam Vás, aby ste sa prezentovali
zasunutím identifikačnej karty do otvoru hlasovacej jednotky a stlačením ľubovoľného tlačidla
potvrdili prítomnosť. Konštatujem, že v tejto chvíli je podľa prezentácie na rokovaní prítomných
8 poslancov, takže miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Vážení poslanci, za
zapisovateľku z dnešného rokovania určujem zamestnankyňu Mestskej časti Juh pani Marcelu
Zeleňákovú. Za overovateľov zápisnice určujem poslancov pána Romana Nagya a pána Ericha
Blanára. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesení z dnešného rokovania
navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu návrhovej komisie pána poslanca Jozefa Bernáta a za
členov návrhovej komisie pána poslanca Radovana Sušilu a pána poslanca Rastislava Majerníčka.
Má niekto nejaké iné návrhy k zloženiu návrhovej komisie ? Pokiaľ nie je tomu tak, tak dávam
hlasovať, kto je za, aby členmi návrhovej komisie boli mnou navrhnutí poslanci.
Hlasovanie č. 1 : za 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že návrhová komisia bola
zvolená ôsmimi hlasmi za, jednomyseľne. Nech sa páči prosím presadnite si k stolu pre návrhovú
komisiu. Vážení poslanci, návrh dnešného programu rokovania je uvedený v pozvánke, ktorá
Vám bola zaslaná elektronicky spolu s informáciou o tom, že materiál na rokovanie dnešného
zastupiteľstva je zverejnený na elektronickom úložisku vytvorenom pre poslancov Miestneho
zastupiteľstva Juh. Teraz žiadam návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k návrhu
programu dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa programu, ktorý bol zverejnený
na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti, teda podľa pozvánky.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 12 ods. 5 zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje body zverejneného programu siedmeho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice-Juh.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, dávam hlasovať za program dnešného zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 2 : za 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, za 8, to znamená, program bol schválený. Ďalej sa chcem
opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu programu. Ak nie je tomu tak, tak môžeme
pokračovať ďalej.
K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - druhým bodom programu malo by byť slovo pre verejnosť. Nakoľko
v tomto bode programu pred rokovaním zastupiteľstva žiaden z občanov nepožiadal o túto
možnosť postupujeme potom k 3. bodu programu.

K bodu 3 : Návrh účelu použitia finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta
Košice v roku 2019 v Mestskej časti Košice – Juh
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - tretím bodom programu je Návrh účelu použitia finančných
prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice v roku 2019 Mestskej časti Košice - Juh.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 06. 2019 uznesením č. 129 použitie
Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie kapitálových
výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestských častí a uznesením
č. 131 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. V rámci uznesenia č. 129
boli Mestskej časti Košice – Juh schválené finančné prostriedky vo výške 80 000 Eur a v rámci
uznesenia č. 131 boli Mestskej časti Košice – Juh schválené finančné prostriedky s účelovým
použitím na kapitálové a bežné výdavky (rozvojové projekty, ostatné kapitálové výdavky a
verejnoprospešné služby) vo výške 25 000 Eur s tým, že v zmysle schválených uznesení budú
finančné prostriedky prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu
použitia a po ich akceptácii a poukazované priebežne v rozpočtovom roku 2019 po predložení
vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov. Na základe vyššie uvedených skutočností
MÚ MČ Košice – Juh navrhuje, aby MZ MČ Košice – Juh schválilo účel použitia: za 1.
finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Košice v celkovej výške 80 000 Eur v zmysle
uznesenia mesta č. 129 na po A) vybudovanie 8 uzamykateľných kontajnerovísk na uliciach
Jantárová 6-12, Rosnej 1-3-5, Rosnej 2-16 a 1 uzamykateľného kontajneroviska podľa pilotného
projektu spoločnosti KOSIT, a. s. ( parčík J. Psotku a Fejova ) v tomto prípade by to malo byť na
ulici Fibichovej vo dvore, po B) zakúpenie repasovanej rolby pre T-Systems Športovo-zábavný
areál na Alejovej ulici a po C) zakúpenie a osadenie nových herných prvkov na detských
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ihriskách v lokalite Lomonosovova, Palárikova, Krakovská zo zvyšku financií. Po 2. účel použitia
finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice v roku 2019 v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 zo dňa 19. 6. 2019 v celkovej výške 25 000 Eur na
A) dobudovanie klimatizácie do Jedálne pre dôchodcov ako kapitálový výdavok, B) opravu
športového ihriska Užhorodská ako bežný výdavok a C) dofinancovanie prevádzkových nákladov
administratívnej budovy MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4 ako bežný výdavok. Tento materiál
prerokovali na svojom zasadnutí komisia finančná a komisia výstavby, životného prostredia,
dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja a odporúčali ho bez pripomienok predložiť
a schváliť na zasadnutie k dnešnému Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Juh. To,
čo som prečítal vlastne je uvedené čiastočne alebo ešte v širšom rozsahu v dôvodovej správe,
ktorú ste obdržali, tak ako som spomínal obvyklým spôsobom pred rokovaním zastupiteľstva a
mali ste sa možnosť s ňou oboznámiť. Takže otváram teraz k predloženému materiálu prípadnú
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, tak končím túto možnosť a v takom prípade prosím o hlasovanie,
tzn. predloženie, prednesie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvom 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, 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 po 1. účel
použitia finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice v roku 2019 v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129 zo dňa 19. 6. 2019 v celkovej výške 80 000
Eur na: vybudovanie 8 uzamykateľných kontajnerovísk na uliciach Jantárová 6-12, Rosnej 1-3-5,
Rosnej 2-16 a 1 uzamykateľného kontajneroviska podľa pilotného projektu spoločnosti KOSIT, a.
s. ( parčík J. Psotku a Fejova ) na ulici Fibichovej vo dvore, zakúpenie repasovanej rolby pre TSystems Športovo-zábavný areál, Alejová 2, zakúpenie a osadenie nových herných prvkov
detských ihrísk v lokalite Lomonosovova, Palárikova, Krakovská. Po 2. účel použitia finančných
prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice v roku 2019 v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 131 zo dňa 19. 6. 2019 v celkovej výške 25 000 Eur na dobudovanie
klimatizácie do Jedálne pre dôchodcov ako kapitálový výdavok, opravu športového ihriska
Užhorodská ako bežný výdavok, dofinancovanie prevádzkových nákladov administratívnej
budovy MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4 ako bežný výdavok.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 3 : za 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené ôsmimi hlasmi
prítomných a hlasujúcich poslancov.
K bodu 4 : Diskusia
______________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ - v poradí 4. bodom je diskusia. Chcem Vás informovať o zmene termínu
rokovania miestnej rady tých, ktorých sa to týka alebo bude týkať, pôvodný termín 9. septembra
sa mení na 2. septembra v pondelok. toľko, nech sa páči, ak chce ešte niekto niečo povedať. tá
zmena je zdôvodnená tým, aby sme vedeli, že chceme na základe podnetu z komisie kultúry a
propagácie samosprávy uverejniť, teda spracovať a uverejniť, vytlačiť a doručiť občanom Južan
informačný spravodaj nie koncom mesiaca september ako to s bývavalo zvykom predtým ale skôr,
počítam do 15. septembra, 17teho najneskôr asi skôr. 15 - 12 september už aj vzhľadom na termín
plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré by malo byť 19. 9. takže to
je vysvetlivka, že prečo posúvame o týždeň skôr, a by sme mali termín a možnosť spracovať tlače
atď. a vytlačiť a doručiť. môžem ukončiť ? Dobre, ďakujem.
K bodu 5 : Záver
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže vážení poslanci, program dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva sme týmto vyčerpali ďakujem vám všetkým za účinnosť na dnešnom zasadnutí a
tým to rokovanie končím žiadam vás ako obvykle, aby ste svoje hlasovacie karty pred odchodom
odovzdali nášmu informatikovi p. Lapčákovi.

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

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

Overovatelia :
Ing. Roman Nagy,v.r. poslanec MZ:

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

Ing. Erich Blanár,v.r. poslanec MZ:

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

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková .............................................................................

V Košiciach, dňa 21.8.2019
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