Bilancia činnosti za rok 2019
Skončila sa kniha ďalšieho roka, roka 2019, do ktorej sa zapísali aj udalosti, aktivity a práce vykonané
v našej Mestskej časti Košice-Juh.
Rád by som sa s Vami pri zhodnotení roka podelil s tým, čo sme skutočne pre obyvateľov našej mestskej
časti, aj mesta Košice urobili.
Začal by som aktivitami v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Našou najväčšou tohtoročnou akciou
bola prestavba Zariadenia sociálnych služieb na Mlynárskej ul., ktorá sa vykonávala v mesiacoch júl
až september. Stavebné práce súviseli s celkovou modernizáciou zariadenia podľa súčasne platných
technických a legislatívnych podmienok, vytvorením zázemia pre zamestnancov, zriadením nových
hygienických zariadení, spoločnej kúpeľne a čo je najdôležitejšie zmodernizovalo sa zariadenie izieb pre
klientov. Od októbra sa zariadenie prevádzkuje v neporovnateľne vyššej kvalite ako tomu bolo doteraz.
Finančné prostriedky boli poskytnuté na túto stavbu z rozpočtu mesta Košice vo výške 119 433,79 eur.

Na rozvoz obedov pre klientov, ktorým je táto služba poskytovaná v rámci terénnej opatrovateľskej služby
sme zakúpili nové špeciálne upravené úžitkové motorové vozidlo vhodné na tento druh služby. Na
kúpu auta sme dostali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11 000 eur
a z rozpočtu mestskej časti sme zaplatili spoluúčasť v sume 8 800 eur. Doplnením vozového parku na
rozvoz obedov sa zvýši kvalita a rýchlosť donášky obedov pre klientov.

Vybudovali sme tzv. fit zónu Fibichova – Krivá, kde sme vytvorili miesto na trávenie voľného času
všetkým generáciám. Tí najmenší sa tešia z detského ihriska, tínedžeri zase z workoutovej zostavy
a najstaršia generácia z vonkajších fitnes strojov. Okrem toho pribudli aj nové lavičky, smetný kôš
a rozšíril sa aj prístupový chodník, čo veľmi oceňujú mamičky s kočiarmi. Toto všetko sa podarilo vďaka
dotácií z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 934,40 eur so spoluúčasťou mestskej časti v sume 1 983,60
eur.

Po roku sa nám podarilo opraviť poškodený gumený povrch plochy viacúčelového športového ihriska
na Užhorodskej ulici a vymeniť basketbalové koše. Pôvodný povrch plochy ihriska bol vyspravený a
realizovala sa pokládka nového športového povrchu z umelej trávy . Cieľom opravy ihriska bolo zvýšiť
kvalitu a bezpečnosť ihriska, ktoré je využívané na rôzne druhy športov. Celkové náklady na opravu
ihriska činili 11 746, 80 € a sú hradené z rozpočtu mesta Košice.

Na Lomonosovovej ulici bolo vybudované nové detské ihrisko s bezpečnostnými dopadovými plochami,
nerezovými bez údržbovými workoutovými zostavami a novými lavičkami. Plocha ihriska bola rozdelená
pre deti predškolského veku a priestor vyhradený pre deti do 14 rokov. Vybudované ihrisko bude slúžiť
deťom rôznych vekových kategórii na rozvoj ich pohybových aktivít v bezpečnom a atraktívnom
prostredí. Celkové náklady na výstavbu nového ihriska činili 39 571,92 eur, ktoré budú uhradené
z rozpočtu mesta Košice.

V spolupráci so ŽSR a TEKO, a.s. sa nám podarilo zlikvidovať skládky pozdĺž koľajových tratí od
Krivej ulice po Holubyho ulici v mesiacoch máj – jún. V rámci tejto aktivity boli likvidované i náletové
dreviny a vykonané úpravy terénu.

Plánovali sme zriadiť uzamykateľné kontajneroviská na Jantárovej a Fibichovej ulici, čím by sa zamedzilo
vyberaniu odpadkov a znečisťovaniu prostredia okolo kontajnerov. Z dôvodu, že sa mestom Košice
pripravuje celomestská koncepcia budovania polopodzemných a podzemných kontajnerovísk, nedostali
sme od mesta súhlas na realizáciu tohto nášho zámeru.

V rámci partnerských vzťahov s XIII. obvodom mesta Budapešť na podnet starostu tohto obvodu Dr.
Tótha Józsefa zastupiteľstvo hlavného mesta Budapešť schválilo pomenovanie verejného priestranstva
„Kassa-Délváros park“ („Park Košice – Juh“). Ako jedna z mála samospráv sa môžeme tešiť z parku
s vlastným menom v inej krajine.

Mesto Košice sa tento rok pýšilo titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva, čím sme naše
dobrovoľnícke akcie ešte viac rozšírili. Hneď z jari sme sa pustili do akcie „Kosit jarné upratovanie“,
kde sme vyčistili lokalitu Lomonosovova – Turgenevova. Pokračovali sme hneď v máji za pomoci
dobrovoľníckych centier, študentov stredných škôl a ochotných dobrovoľníkov v maľovaní oplotenia
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura pozdĺž celej Gemerskej ulice.

Zapojili sme sa aj do projektu spoločnosti dm drogerie markt s.r.o., „Vymaľujme deťom ihriská“, čím
sa nám podarilo vymaľovať športové ihriská na Turgenevovej ul., ako aj Mudroňovej ul. a tiež oplotenie,
zábradlie či lavičky v T- Systems Športovo-zábavnom areáli.

Mestská časť Košice – Juh pravidelne organizuje dobrovoľnícke akcie a sme radi, že sa nám dostalo pocty
získať „dobrovoľníka“ menom KREDO (Košický regionálny dobrovoľník), ktorého nám darovalo
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Patrí pravdaže všetkým, ktorí pomáhali, a ktorí sa chystajú
pomôcť skrášľovať našu mestskú časť nezištne vo svojom voľnom čase.

Mestská časť každoročne organizuje pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami zbierku potravín pre
občanov v hmotnej a sociálnej núdzi „Daruj Kilečko“. Pred Veľkou nocou sa vyzbieralo 749 kg potravín,
pred Vianocami to bolo 1 017 kg. Veríme, že aj touto cestou prispievame k spríjemňovaniu sviatkov týmto
občanom a rodinám, ktorí takúto pomoc od iných dobrodincov potrebujú.

Teší nás nárast počtu stravníkov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej ulici. Od minulého roku ich
počet vzrástol o viac ako 100. Snažíme sa vylepšovať a skvalitňovať prostredie v tejto jedálni a tak sme
pristúpili v tomto roku k zakúpeniu nových stoličiek za 5 058 eur.
Každú druhú stredu v mesiaci majú obyvatelia mestskej možnosť využiť bezplatné služby mediačnej
(právnej) poradne, ktorú organizujeme v spolupráci s Mediačným centrom Košice, pobočka MC Poprad.
Túto službu poskytujeme ako jediná mestská časť v Košiciach.

Darí sa nám neustále rozširovať služby v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej ulici.
V letných mesiacoch sme vďaka sponzorom zakúpili jedinečnú atrakciu - skákaciu prekážkovú
dráhu dlhú 18 m a postavili nové petangové ihrisko, ktoré prispejú k spestreniu doteraz poskytovaných
služieb v areáli.

Na skvalitnenie úpravy ľadovej plochy v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej ulici sme
zakúpili rolbu na úpravu ľadovej plochy. Finančné prostriedky na jej kúpu boli hradené z rozpočtu
mesta Košice. Milovníci ľadového hokeja a korčuľovania sa tak môžu tešiť na kvalitnejšie upravenú
ľadovú plochu a nás teší, že sme mohli zlepšiť podmienky aj tejto poskytovanej služby.

V závere roka sme v T-Systems Športovo - zábavnom areáli na Alejovej ul. pripravili veľké športové
podujatie NON STOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE, na ktorom sa nám podarilo prekonať
slovenský rekord v počte nakorčuľovaných kilometrov 8 986 km. Potešilo nás aj získanie slovenského
rekordu za najviac športovísk a aktivít na jednom mieste. Športovo – zábavný areál má ako jediný na
Slovensku 45 možností športovania, k dispozícii je ešte 13 ďalších podporných aktivít.

Rozhodne to nie je výpočet všetkých našich aktivít, akcií a podujatí, ktoré sme pripravili, resp.
zrealizovali v roku 2019 pre obyvateľov mestskej časti a v rozšírenom pohľade aj pre obyvateľov celého
mesta, keďže prevádzkujeme aj strediska s celomestskou pôsobnosťou. Tieto som považoval za také
dôležité a niečím výnimočné. Iste sa nám nepodarilo urobiť všetko to, čo ste žiadali, aj keď vaše
požiadavky vo väčšine prípadov boli oprávnené. Môžem len vyjadriť ochotu a snahu, že do budúcnosti
sa aj naďalej budeme snažiť v úzkej spolupráci s vami a poslancami miestneho zastupiteľstva vytvárať
lepšie podmienky na pokojný život v mestskej časti, počúvať vaše názory i kritické pripomienky a podľa
finančných možnosti a Štatútu mesta Košice uskutočňovať vaše požiadavky. Samospráva a jej starosta
môžu hodnotiť pozitívne svoju činnosť vtedy, ak sú spokojní jej obyvatelia.

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta MČ KE – Juh

