ZÁPISNICA
z 10 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 17.12.2019 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 - čas sa naplnil, takže dovoľte, aby som týmto otvoril 10. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam.
Vítam aj ostatných prítomných, ktorí sú dnes tu účastní tohto zastupiteľstva. Prv, ako začneme
rokovať žiadam Vás, aby ste sa prezentovali zasunutím identifikačnej karty do otvoru hlasovacej
jednotky a stlačením ľubovoľného tlačidla potvrdili svoju prítomnosť, Takže konštatujem, že
nateraz je prítomných celkove 9 poslancov z celkového počtu 13, takže dnešné miestne
zastupiteľstvo je uznášania schopné nadpolovičnou väčšinou. Za zapisovateľku z dnešného
rokovania určujem ako obvykle zamestnankyňu Mestskej časti - Juh pani Marcelu Zeleňákovú.
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov - poslankyňu pani Ivančovú a pána poslanca
Breichu. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesení z dnešného rokovania
navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu návrhovej komisie pána poslanca Tkáča a za členov
návrhovej komisie - pána poslanca Hlinku a pána poslanca Nagya. Chcem sa opýtať, či sú nejaké
iné prípadné návrhy na kreovanie tejto návrhovej komisie, pokiaľ tomu nie je tak, takže prosím,
aby ste pripravili a odštartovali 1. hlasovanie ohľadne schválenia členov návrhovej komisie v
zložení, tak ako som predniesol. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 1 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že za, bolo 9 poslancov, čiže návrhová komisia
bola jednomyseľne zvolená všetkými prítomnými a hlasujúcimi, nech sa páči prosím, aby ste si
presadli k stolu určenom pre prácu návrhovej komisie. Takže 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 dnešného miestneho
zastupiteľstva k jednotlivým bodom sú zverejnené na elektronickom úložisku vytvorenom pre
poslancov miestneho zastupiteľstva juh. Takže teraz požiadam 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 - Juh, teda
podľa písomnej pozvánky. Prosím o prednesenie návrhu uznesenia.
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
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schvaľuje body zverejneného programu 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh.
1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie a schválenie programu zasadnutia
2. Slovo pre verejnosť
3. Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, stanice Juh a o bezpečnostnej situácii za
obdobie od 01.01.2019 do 30.09.2019 na území MČ Košice – Juh
4. A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 5/2019
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2020
5. Výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s porovnaním plánovaných a skutočných
výdavkov spojených s ich organizáciou za rok 2019
6. Informácia o 6., 7. a 8. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku
2019
7. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2020 – 2022
8. Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky
Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu
9. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže - pozemok na prac. č. 501/323 o výmere
1 240 m2, Alejová ul., Košice, k. ú. Južné mesto
10. Návrh na odpis pohľadávok MČ Košice – Juh voči dlžníkom :
1.HALA – STAV s.r.o., IČO: 36 192 147
2.Art SR, s.r.o., IČO: 35 757 493
11. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019-2021
12. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk
Mestskej časti Košice – Juh
13. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 2/2008 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh
14. Návrh na doplnenie poverenia poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
k výkonu sobášiaceho
15. Návrh na personálne zmeny v sociálnej komisii Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Juh
16. Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2019
17. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného
dňa 16.9.2019
18. Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
19. Diskusia
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20. Záver
p. Hlinka, starosta MČ - áno, prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 2 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, deviati boli za, jednomyseľne to bolo schválené. Chcem sa
teraz opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu, resp. doplnenie programu.
Návrhová komisia - podala poslankyňa Soňa Ivančová pozmeňovací návrh. Bude to bod 14/1
Návrh na zmenu a doplnenie vnútorného predpisu na poskytovanie príspevku pre sobášiacich a
úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku.
p. Hlinka, starosta – áno, dobre, všetko, čo sa týka návrhov na doplnenie alebo zmenu programu
? Ak áno, dobre, takže prosím teraz o vaše hlasovanie k tomu, čo bolo tu prednesené už
predsedom návrhovej komisie, aby sa tu zaradil bod 14/1, tak ako predniesol, takže vieme o čo
ide, nech sa páči, kto je za zaradenie ?
Hlasovanie č. 3 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta - ďakujem 11 za, konštatujem, že bolo to samozrejme schválené, zaradenie
do programu ako 14/1.
K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta - postúpime ďalej k bodu číslo 2, ktorým je Slovo pre verejnosť. Nemám
vedomosť o tom, že by pred rokovaním miestneho zastupiteľstva bola doručená nejaká
požiadavka zo strany občanov mestskej časti o slovo, pokiaľ sa nemýlim, áno je to tak.
K bodu 3 : Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, stanice Juh a o bezpečnostnej
situácii za obdobie od 01.01.2019 do 30.09.2019 na území MČ Košice – Juh
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta - takže budeme pokračovať ďalším bodom programu a to je 3. bod, ktorým
je Informácia o činnosti Mestskej polície Košice stanica Juh a o bezpečnostnej situácii za obdobie
od 1. januára 2019 do 30. septembra 2019 na území MČ Košice-Juh. Poukazujem na obsah
materiálu, súčasťou ktorého je správa o činnosti Mestskej polície Košice stanica Juh a správa o
bezpečnostnej situácii v roku 2019 na území našej mestskej časti, ako aj správu Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Juh. Táto
informácia bola prerokovaná na rokovaní miestnej rady s odporúčaním predložiť túto informáciu
na prerokovanie na dnešné zasadnutie zastupiteľstva. V tejto súvislosti vítam medzi nami
prítomného Ing. Stanislava Pustu - veliteľa stanice Mestskej polície Košice - Juh, bol pozvaný aj
riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Juh pán mjr. Mgr. Milan Šeňo, ale ten
sa dnes ospravedlnil, že nemôže prísť z naliehavých pracovných dôvodov, takže ho týmto chcem
ospravedlniť, nebude tu prítomný. Takže nech sa páči, ak máte nejaké otázky, názory, prosím
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otváram k tomuto bodu rozpravu a môžeme prípadne samozrejme aj na pána Pustu alebo aj na
situáciu ohľadne verejného poriadku. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči.
p. Hlinka, poslanec MZ - ďakujem za slovo, ja by som sa rád opýtal na fenomén, ktorý nám tu
vznikol, bolo zaznamenané aj počas dňa užívanie drogových látok na území mestskej časti, že
ako sa plánuje polícia s týmto fenoménom vysporiadať a či vie, kde sú tie ohniská vzniku a prečo
nám toto vzniká na našej mestskej časti, keďže je to dosť traumatizujúca téma a obyvatelia sú
tým rušení. Ďakujem za zodpovedanie.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja za otázku, prosím ďalší diskutér, ak nie je, tak prosím o
reakciu zo strany vedúceho policajnej stanice p. Pustu.
p. Pusta -veliteľ stanice Mestskej polície Košice - Juh - dobrý deň prajem, vážený pán starosta,
vážené miestne zastupiteľstvo, dovoľte mi v krátkosti reagovať. Narkománia v Mestskej časti
Košice-Juh - bol to jeden prípad, máme takúto známosť, bolo to na Južnej triede, kde bolo aj na
facebookovej stránke aj Ministerstva vnútra publikovaná udalosť, ktorá sa stala. Z našej strany
sme naplánovali od tejto udalosti zvýšené kontroly v lokalite - okolie Fejovej ulice, Južná trieda
1 až 9, samozrejme Astória a aj inkriminované lokality, čiže OC Klas a rôzne miesta, kde sa
nachádza viac ľudí. Od tejto udalosti nemáme žiadnu inú vedomosť, že by bola narkománia v
tejto mestskej časti, bol to ojedinelý prípad a viem, že PZ v tejto súvislosti aj šetril a myslím, že
sa vypátrala príslušná osoba, ktorá vykonávala tento problém, narkomániu v tej mestskej časti.
p. Hlinka, starosta MČ - na Skladnej ulici máme Centrum pre liečbu drogovo závislých ako
zdravotnícke a preventívne zariadenie, to už je tu dlhodobo a niektorí, ktorí sú zase klientmi tohto
strediska a tu tým pádom dochádzajú na juh, tu je to zhodou okolností etablované. Dobre, tak
ďakujem za informácie, som rád, že sa ďalšie prípady nepotvrdili a neobjavili. Nech sa páči pán
poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, ja by som mal ešte takýto dotaz na
pána Pustu, keďže minulý týždeň sme ako mestskí poslanci v meste odsúhlasili nového náčelníka
Mestskej polície a som mu položil otázku, aká je jeho predstava s počtom mestských policajtov,
aký je súčasný stav a aký je stav taký, aby vlastne bolo vedenie Mestskej polície spokojné s týmto
stavom a následne, aby sme boli spokojní ako my občania. To by som chcel počuť od p. Pustu.
Aký máme stav dnes policajtov Mestskej polície, tabuľkový stav, čiže aký máme podstav a aký
je ideálny stav z jeho pohľadu tak, aby bol spokojný on ako on ako veliteľ a následne ako my,
ako občania a poslanci. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem pekne, konštatujeme to, čo už povedal pán poslanec
Blanár, že minulý týždeň vo štvrtok bol vymenovaný nový náčelník Mestskej polície, takže nech
sa páči.
p. Pusta -veliteľ stanice Mestskej polície Košice - Juh - Mestská polície Košice stanica Juh má
30 zamestnancov, z toho traja sú civilní zamestnanci, to sú vodiči odťahovej služby, čiže nie sú
príslušníci Mestskej polície, súčasný stav je 29, čiže máme 1 podstav, troch civilných
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zamestnancov si treba ubrať tzn., že máme 26 príslušníkov Mestskej polície z toho je veliteľ
stanice zástupca, ktorý riadi aj činnosť odťahovej služby a ostatní sú piati koordinátori, dvaja
priestupkári a zvyšných 17 pre priamy výkon služby, čiže samozrejme doplniť stav na tých 30
ľudí a počítame, že dvoch policajtov budeme potrebovať, aby sme mohli zabezpečiť takýto výkon
služby, či už v letných mesiacoch alebo zimných. Čiže asi dvoch policajtov by sme mohli dostať,
pokiaľ to bude možné samozrejme. Požiadavka je doplniť dvoch. Taká je požiadavka.
p. Hlinka, starosta MČ - ja som tam hovoril v tej diskusii, keď sme ako mali ten program v bode
rokovania, že tie motorizované hliadky sú veľmi dobré, ale, že trebalo by viacej chodiť aj pešo
po obvode, hlavne v tých kritických inkriminovaných miestach, kde je nejaký problém opakujúci
sa, aby občania videli vás ako mestských policajtov, že ste na po ruke a že vlastne aj tým, že ste
niekde viditeľní, tak ide to potom k tomu, že prípadní ľudia, ktorí by robili nejaký problém sa
pacifikujú, že sa proste dajú do úzadia, neodvážia sa robiť niečo zlé, poškodzovať verejný
majetok, lavičky, alebo robiť proste špinu alebo proste aj hulákať neprimerane, kopať do vecí,
takže viem, že máte tie problémy z pohľadu veľkosti obvodu, ale určite v tom letnom, jarnom
období, najmä keď je vonku viacej ľudí, by to bolo potrebné a tak isto som sa pýtal na tie zmiešané
hliadky spolu so štátnou políciou, čiže obvodným oddelením PZ Juh a stanicou polície mestskej
tu na juhu, že ako to vidíte do budúcna, keď môžete doplniť, ešte povedzte.
p. Pusta - veliteľ stanice Mestskej polície Košice - Juh - tieto spojené hliadky, tak to je spoločný
výkon mestská polícia, štátna polícia samozrejme aj v tieto správe som uvádzal, že sa väčšinou
pri takýchto veľkých udalostiach ako spomíname tohto roku, napr. majstrovstvá sveta v ľadom
hokeji 2019, ktoré je samozrejme za nami a dopadlo to dobre, čiže tam to bolo samozrejme v
spolupráci so štátnou políciou, ináč by to nevedeli zvládnuť ani oni, ani my, väčšie akcie, čo sa
týka na alkohol atď., čiže všeobecne, plánovať takéto združené hliadky, tak isto aj tento výkon
bol v mesiacoch júl až august 2019 práve v týchto lokalitách, kde boli aj prázdniny a stav
príslušníkov Policajného zboru bol trošku nižší tabuľkovo ako máme my, čiže robili sme také
spoločné hliadky, t. j. zmiešaná hliadka, motorizovaná hliadka, jednak príslušník Mestskej
polície a jeden príslušník Obvodného oddelenia. Čiže, vykonávali sa práve v týchto lokalitách
zamerané na neprispôsobivé osoby, čistotu, samozrejme vandalizmus, obťažovanie osôb a ostatné
veci. Čiže takéto väčšie akcie takéhoto rozsahu alebo v podstate pokiaľ je nejaký podstav alebo
nie je možné zvládnuť situáciu, tak vtedy pristupujeme k tomu, k spoločným hliadkam po dohode
s príslušným riaditeľom obvodného oddelenia.
p. Hlinka, starosta MČ-čiže je predpoklad, že aj v novom roku budete pokračovať v tejto práci?
p. Pusta - veliteľ stanice Mestskej polície Košice - Juh - určite.
p. Hlinka, starosta MČ - nech sa páči, ešte niečo ? Ak nie, tak poďakujeme pánovi Pustovi, že
prišiel a že riadi stanicu Mestskej polície Košice - Juh a ďakujem za dobrú prácu a samozrejme
aj ostatným vašim príslušníkom ďakujeme v mene aj zastupiteľstva aj v svojom. Takže, prosím
o návrh uznesenia k tomuto bodu číslo 3.
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Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh na základe ustanovenia
§ 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informáciu o činnosti Mestskej polície Košice, stanice Juh a o bezpečnostnej situácii
za obdobie od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 na území Mestskej časti Košice-Juh.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 4 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že 13 poslancov bolo za, uznesenie prijaté
jednomyseľným hlasovaním, vďaka.
A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 5/2019
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2020
______________________________________________________________________________
K bodu 4 :

p. Hlinka, starosta MČ - ideme ďalej k bodu číslo 4 a tým je Správa o výsledkoch kontroly číslo
5 z roku 2019, ktorú predkladá kontrolór mestskej časti. Otváram k predloženému materiálu
prípadnú rozpravu. Nech sa páči. Plus je tam po B) aj Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie
1. polroka 2020, takže, ak má niekto k tomu niečo, môžete. Takže, prosím návrhovú komisiu o
návrh uznesenia k bodu číslo 4.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovenia
paragrafu 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 výsledku kontroly číslo 5/2019, za B) Návrh plánu
kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2020.
p. Hlinka, starosta MČ – prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 5 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že všetci prítomní 13 boli za poslanci.
K bodu 5 : Výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s porovnaním plánovaných
a skutočných výdavkov spojených s ich organizáciou za rok 2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - 5. bodom je Výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s
porovnaním plánovaných a skutočných výdavkov spojených s ich organizáciou za rok 2019.
Tento materiál sa predkladá na základe schváleného uznesenia ešte z 22. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva Košice - Juh, čiže z predošlého volebného obdobia, ale platí to aj teraz, ktoré
odporúčalo miestnemu úradu, aby predložil na posledné zastupiteľstvo v roku výsledný zoznam
realizovaných podujatí spolu s porovnaním plánovaných a skutočných výdavkov spojených s
organizáciou, čiže ide o akcie v oblasti pôsobnosti kultúra, mládež, šport a propagácia
samosprávy. Táto naša komisia vzala na vedomie tento výsledný zoznam a tak aj miestna rada
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odporučila materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie s tým, že vlastne to je
informácia, čiže malo by sa to vziať iba na vedomie, ale aby ste mali prehľad, čo sa deje a ako sa
niektoré akcie zabezpečovali. Toľko. Pán poslanec Tobák, nech sa Vám páči.
p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, chcel by som poprosiť, že či v budúcnosti by
bolo možné tie odchýlky, ktoré tam sú aj vysvetliť, lebo v podstate vidím, že sú tam odchýlky,
niekde tie rozpočty boli prekročené, predpokladám, že samozrejme bol na to dôvod, možno by
bolo možno dobré doplniť ešte jeden stĺpec, aby bolo jasné, aby sme sa nemuseli pýtať na
jednotlivé akcie, že prečo sú tam tie rozdiely, pre budúcnosť by možno bolo lepšie, keby tam bolo
aj zdôvodnenie krátke, keď budú väčšie rozdiely - je tam 200 a 1600 EUR, tak takéto.
p. Hlinka, starosta MČ - takže ešte chce niekto ? Nie. Prosím o návrh uznesenia k bodu 5.
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
podľa § 14 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov berie na vedomie Výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s
porovnaním plánovaných a skutočných výdavkov spojených s ich organizáciou za rok 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za návrh uznesenia, dávam hlasovať o ňom.
Hlasovanie č. 6 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, 13, všetci prítomní hlasovali za, uznesenie prijaté.
K bodu 6 : Informácia o 6., 7. a 8. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice Juh v roku 2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - 6. bodom dnešného rokovania je Informácia o 6., 7. a 8. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v tomto roku. V 6. úprave v mesiaci júl boli
Mestskej časti Juh schválené, respektíve poukázané tieto účelovo určené finančné prostriedky z
iného rozpočtu. S Mestskou časťou Košice-Juh boli uzatvorené darovacie zmluvy za účelom
poskytnutia finančného daru na nákup nafukovacieho hradu a propagáciu T-Systém Športovo
zábavného areálu so spoločnosťou Racing Team Remeniny v sume 200 eur. 2. MŠVVaŠ SR
oznámilo MČ Košice – Juh poskytnutie dotácie na prevádzku stáleho detského dopravného ihriska
vo výške 5 778 eur. V 7. úprave v mesiaci august boli MČ Košice – Juh schválené, resp. poukázané
účelovo určené finančné prostriedky z mesta Košice vo výške 80 000 eur, ktoré Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 06. 2019 uznesením č. 129. Pri 8. úprave došlo
k navýšeniu bežných príjmov a presunu na strane bežných a kapitálových výdavkov na položkách
uvedených v materiáli.
Jednotlivé úpravy rozpočtu boli prerokované v stálych komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré
predložený materiál odporúčali predložiť bez výhrad na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
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Aj na zasadnutí miestnej rady dňa 2.12.2019 bolo odporúčané Informáciu o 6., 7. a 8. úprave
Programového rozpočtu predložiť na prerokovanie na najbližšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Toľko na úvod, otváram k tomuto materiálu prípadnú rozpravu. Nikto sa nehlási,
prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh v súlade s § 11 ods. 4
písm. b) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie Informáciu o 6., 7. a 8. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie, nech sa páči.
Hlasovanie č. 7 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, všetci 13-ti boli za, čiže uznesenie je prijaté,
schválené.
K bodu 7 : Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2020 – 2022
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - tak môžeme pokračovať ďalej bodom číslo 7 a to je Návrh
Programového rozpočtu Mestskej časti Juh na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet na rok 2020
je zostavený ako vyrovnaný na úrovni celkových príjmov a výdavkov 2.540.836 EUR, k návrhu
rozpočtu je priložené aj stanovisko kontrolóra mestskej časti a materiál bol prerokovaný vo
všetkých stálych komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade bez pripomienok. To
znamená na ešte doplnenie, že rozpočet vychádza z predpokladaných súm, ktoré Mestská časť
Juh minimálne by mala obdržať v nasledujúcom roku a ako viete, Programový rozpočet mesta
Košice mal byť v piatok schválený, bol zaradený v programe Mestského zastupiteľstva ale tento
bod bol prerušený a bol posunutý na uzavretie, prerokovanie a hlasovanie až na najbližšie
zastupiteľstvo mesta, ktoré by malo byť asi zrejme vo februári, ale ak nám bude odklepnutých
viac finančných prostriedkov, tak my samozrejme budeme na to aktuálne reagovať a zabezpečíme
to, aby sme pri úprave rozpočtu to zamontovali v najbližšom termíne, keď sa budeme schádzať,
ak to bude teda aktuálne. Pevne verím, že to nie je posledné slovo, ktoré je tu dnes napočítané,
pretože my potrebujeme mimo použitia prostriedkov z toho scvrkajúceho z rezervného fondu
použiť na rozvojové projekty, ktorých máme dostatok, prostriedky jednak z mestského rozpočtu,
ktoré by nám mali byť dané ako kapitálové, ale samozrejme aj sa snažiť získať z externých
zdrojov nejaké ďalšie financie, ako tomu bolo napr. v tomto alebo v minulom roku. Tak, ako
každý rozpočet ani tento nie je dogmou a pravdepodobne ho budeme modelovať v najbližšom
potom období, počítam zrejme niekedy začiatkom marca. Na úvod toľko, otváram teraz rozpravu,
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keďže sa nikto nehlási do rozpravy, končím túto možnosť a prosím predsedu návrhovej komisie
o uznesenie.
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, s § 14 ods. 3
písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
1.
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2020
v€
Príjmy celkom
2 540 836
Výdavky celkom
2 540 836
Rozdiel
0
Bežný rozpočet
Príjmy
2 451 836
Výdavky
2 447 836
Rozdiel – prebytok
4 000
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

55 000
93 000
-38 000

Finančné operácie
Príjmové
34 000
Výdavkové
0
Rozdiel – prebytok
34 000
2. Použitie Rezervného fondu vo výške 34 000 € v súlade s § 15 zákona č. 583/2004. Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B) poveruje
starostu 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, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade
so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh aktualizovať
Programový rozpočet o všetky nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými
opatreniami v časti bežného rozpočtu do výšky 10% a v časti kapitálového rozpočtu do výšky 2%
schváleného rozpočtu na rok 2020. Do tejto výšky sa nezapočítavajú účelovo určené prostriedky
podľa § 14 ods. 1 zákona č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré neschvaľuje orgán obce.
C) berie na vedomie
Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2021 a 2022.
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Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu Mestskej časti Košice –
Juh na roky 2020 - 2022.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, nech sa páči, prosím o vaše
hlasovanie.
Hlasovanie č. 8 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že uznesenie bolo schválené, za hlasovalo 13 poslancov.
K bodu 8 : Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima
banky Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - ôsmym bodom je Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov
financovania od Prima banky Slovensko a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpočtu. Mestská časť Košice Juh vzhľadom na vývoj toku finančných
prostriedkov v posledných mesiacov roka 2019 a vzhľadom na výšku rezervného fondu bude
pravdepodobne čeliť časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku
2020. Keďže výška rezervného fondu už nebude postačovať na krytie tohto časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, preto Mestská časť Košice-Juh začala rokovania
s Prima bankou o podmienkach poskytnutia bezúčelového úveru vo forme kontokorentného
úveru, ktorý predstavuje typ krátkodobého prekleňovacieho úveru. Tento materiál bol
prerokovaný v stálych komisiách miestneho zastupiteľstva a na zasadnutí miestnej rady.
Predložený materiál bol odporúčaný predložiť bez výhrad na schválenie dnešnému miestnemu
zastupiteľstvu. Podrobnosti sú uvedené v dôvodovej správe, takže, mali ste možnosť si to pozorne
prečítať a ste aj oboznámení, keďže ste to mali predrokovávané v komisiách. Všetko, nech sa
páči, otváram prípadnú diskusiu. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, prosím predsedu návrhovej
komisie o prednesenie návrhu uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh v súlade s § 11 ods. 4
písm. b) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje prijatie krátkodobých i návratných
zdrojov financovania od Prima banky Slovensko a. s. do výšky 100 000 EUR na obdobie 12
mesiacov odo dňa podpísania úverovej dokumentácie na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 9 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že za, bolo 13 poslancov, uznesenie bolo
prijaté.
K bodu 9 : Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže - pozemok na prac. č. 501/323
o výmere 1 240 m2, Alejová ul., Košice, k. ú. Južné mesto
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje ďalší bod v poradí 9 a tým je Informácia o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na pozemok parc. č. 501/323 o výmere 1240 m² na Alejovej ulici v
Košiciach, katastrálne územie južné mesto. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh
schválilo svojim uznesením číslo 31 zo dňa 26. marca 2019 prevod nehnuteľnosti na Alejovej
ulici v Košiciach formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou výškou ponúknutej ceny
248.000 EUR a podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže. Termín podávania návrhov bol
stanovený na 5. máj 2019 a do tohto termínu nebol Mestskej časti Juh doručený ani jeden návrh.
Finančná komisia túto informáciu prerokovala následne 22. mája a odporučila verejnú obchodnú
súťaž s minimálnou výškou ponúknutej ceny 248.000 EUR zopakovať opäť v mesiaci august
2019. Mestská časť Košice-Juh opätovne dňa 3. septembra 2019 zverejnila podmienky obchodnej
verejnej súťaže na predaj tejto nehnuteľnosti. Termín podávania návrhov bol stanovený na
18. október. Do tohto termínu nebol mestskej časti Košice-Juh opätovne doručený ani 1 návrh.
Finančná komisia túto informáciu prerokovala 29. októbra a vzala ju na vedomie. Podobne
miestna rada na svojom zasadnutí 2. decembra odporúčala informáciu o výsledku obchodnej
verejnej súťaže predložiť na prerokovanie najbližšiemu rokovaniu miestneho zastupiteľstva, čiže
dnes. Otváram k tomuto prípadu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, ja by som aspoň dvoma, troma vetami
k danej problematike. Tak, ako sme sa počas tohto roku pokúsili tento pozemok v určitej cene
predať, ja si myslím, že dnes na zastupiteľstve by sme mali tento materiál tak ako je navrhnutý
zobrať na vedomie a preto sme aj v predchádzajúcom bode zvolili jednohlasne kontokorent,
pretože vieme, že kapitálové peniaze potrebujeme, ale na komisiách, kde sme túto romantiku
preberali, sme došli k záveru, že ešte stále je čas na to, aby sme tento pozemok predali v cene,
ktorú navrhuje finančná komisia, čiže ja by som navrhoval, aby sme sa o tejto problematike bavili
niekedy začiatkom budúceho roka a aby sme prehodnotili cenu a vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú
ceny v meste z pohľadu stavieb, nehnuteľností, náš názor, tak ako sme to rozprávali na komisii
výstavby je zatiaľ vyčkať, takže zatiaľ toľko, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - áno, súhlasím, viem, tak ako bolo povedané pánom poslancom,
potvrdzujem tento názor, je mi to známe, samozrejme, ak sa chceme vyhnúť napr. v roku
2021 znovu braniu kontokorentného prekleňovacieho úveru, tak by bolo veľmi užitočné, aby sa
v budúcom roku podarilo ten pozemok predať obchodnou verejnou súťažou, bude treba vedieť
dobre si všímať, aké sú pomery na trhu s nehnuteľnosťami a v konkrétnej inkriminovanej lokalite
zvlášť, lebo zatiaľ to je tak, že teda tá súťaž bola neúspešná, čiže pravdepodobne niet záujemcu
a potom ani nie je možné hovoriť o kúpe nehnuteľnosti, predávajúci by mal zvážiť svoju ponuku
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tak, aby bola akceptovateľná a aby bola zaujímavá pre podnikateľský sektor, takže bude sa treba
k tomu vrátiť, keď uvidíme. Poprosím Vás z komisie výstavby, komisie finančnej a prípadne
ostatných, aby ste sa venovali tej téme po tom, po novom roku niekedy, aby sme vedeli niečo z
toho vygenerovať a do zastupiteľstva dať prípadne nejaký nový návrh na schválenie podmienok
súťaže novej, môžeme to opakovať, nevylučuje sa to, ale nám je ten pozemok momentálne aj z
výhľadového pohľadu prebytočný, neupotrebyteľný, takže máme ho síce vo vlastníctve, ale dobre
by bolo, aby sme za tú hodnotu, keď sa nám podarí nám predať mohli niečo potom v obvode v
rámci rozvojových projektov niečo vybudovať, zriadiť v rámci kapitálových výdavkov. Takže
končím tento bod, čo sa týka diskusie, nech sa páči poprosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh v súlade s § 9 ods. 2 písm.
a), b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. a) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. c) zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a čl. 8 bod 1 písm. c) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Juh a s majetkom zvereným do
správy Mestskej časti Košice-Juh berie na vedomie Informáciu o výsledku obchodnej verejnej
súťaže - pozemok na parcelnom čísle 501/323 o výmere 1240 m², Alejová ulica Košice,
katastrálne územie Južné mesto.
p. Hlinka, starosta MČ - nech sa páči, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 10 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že za prijatie uznesenia bolo 13 poslancov, čiže
schválené.
K bodu 10 : Návrh na odpis pohľadávok MČ Košice – Juh voči dlžníkom :
1.HALA – STAV s.r.o., IČO: 36 192 147
2.Art SR, s.r.o., IČO: 35 757 493
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - 10. bodom je Návrh na odpis pohľadávok Mestskej časti - JUH voči
dlžníkom Hala Stav s.r.o. a Art SR, s. r. o. Nevymožiteľné pohľadávky Mestskej časti Juh sa
odpisujú z evidencie pohľadávok podľa platných zásad hospodárenia nakladania s majetkom
Mestskej časti Košice-Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice-Juh. Dnes
predkladáme dva návrhy na odpisy nevymožiteľných pohľadávok, ktoré vznikli na dani
z nehnuteľnosti, respektíve na miestnom poplatku za reklamy v roku 2003. Uvedené pohľadávky
boli neúspešne vymáhané súdnou exekúciou niekoľko rokov a obidve dlžné spoločnosti už boli
vymazané z Obchodného registra, takže z týchto dôvodov je ďalšie vymáhanie pohľadávok
nerealizovateľné, takže sa kvalifikujú ako nevymožiteľné, žiaľ. Návrh na odpis pohľadávky bol
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie, komisia prijala uznesenie, ktorým odporúčala
predložený návrh na odpis pohľadávok predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Podobne tento návrh prešiel aj posúdením v miestnej rade 2. decembra tiež s
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kladným odporúčaním, aby to dnes bolo prerokované a schválené zastupiteľstvom. Otváram k
materiálu rozpravu, keďže sa nikto do rozpravy nehlási, prosím o návrh uznesenia k bodu číslo
10.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh v súlade s ustanoveniami
§ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, čl. 6
bod 8 b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Juh a s majetkom
zverejneným do správy Mestskej časti Košice-Juh schvaľuje odpis pohľadávok Mestskej časti
Košice-Juh voči dlžníkom za 1. HALA-STAV s.r.o. IČO 36192147 vo výške 1.726,75 EUR po
2. Art, s.r.o. IČO 35757493 vo výške 1859,39 €.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za návrh uznesenia, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 11 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že za, bolo 13 poslancov, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
K bodu 11 : Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019-2021
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - v poradí je 11 bod rokovania a tým je Akčný plán rozvoja Mestskej
časti Košice-Juh na roky 2019 až 2021. Na úvod chcem povedať, že mesto Košice naše
požiadavky zapracovalo do svojho Akčného plánu na roky 2019 - 2021, ktorý dňa 6. novembra
schválilo na svojom 10. mimoriadnom zastupiteľstve. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Juh na
roky 2019 až 2021 je pripravený ako súbor vybraných projektových zámerov a bol vypracovaný
v kooperácii všetkých dotknutých oddelení Miestneho úradu Mestskej časti Juh. Je zároveň
vypracovaný na základe cieľov a opatrení ako súbor investičných a neinvestičných projektových
zámerov na najbližšie 3 roky. Súčasťou materiálu je aj príloha, ktorá hovorí o projektových
zámeroch. Finančná komisia prerokovala tento Akčný plán rozvoja Mestskej časti Juh a
odporúčala tento materiál bez pripomienok predložiť na rokovanie najbližšiemu zasadnutiu
miestneho zastupiteľstva. Podobne tomu bolo aj na rokovaní miestnej rady, kde bolo odporúčané
predložiť materiál na prerokovanie a schválenie na najbližšie zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Poukazujem na tú prílohu - projektové zámery a otváram teraz k tomu prípadnú
poslaneckú rozpravu. Pán poslanec Bernát, nech sa páči.
p. Bernát, poslanec MZ - ďakujem pán starosta za slovo, vážený pán starosta, milá kolegyňa,
kolegovia, ctení hostia, ja by som sa chcel pri tomto bode spýtať, je tam vytvorenie nových
parkovacích miest. Veľmi vrelo vítam konečne túto problematiku, že sa otvorila, nie sú tam síce
naše zdroje vôbec spomínané, čo je chvályhodné, ale sú tam národné zdroje, resp. iné zdroje za
50.000 EUR, preto by som sa chcel spýtať, ako je to plánované. Mesto Košice nám dá tie zdroje,
budeme žiadať cez nejakú výzvu o tieto zdroje a kde a ako asi tie parkovacie miesta by mali
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vzniknúť, či už je nejaká predstava, ďakujem veľmi pekne. A to sa týka aj v roku 2021, dokopy
je to 100.000 EUR.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, niekto sa hlási ešte ďalší ? Nie, takže čo sa týka vystúpenia
pána poslanca Bernáta, tak to vytvorenie nových parkovacích miest, áno, máme takéto lokalizácie
predbežné, kde by sa ešte takéto miesta mohli vytvoriť. Samozrejme my ich nebudeme robiť v
zónach teraz, čo sú ako rezidenčné a platené parkovanie, ale v posune ďalej, do tých zón, kde je
to bezplatné. My teraz tu nemôžme povedať záväzne, že bude to na tej a tej ulici, alebo tom a tom
sídlisku, pri bráne číslo to a to, pretože to by muselo prejsť územným konaním a samozrejme aj
diskusie napr. s útvarom hlavného architekta a pod.. Ale máme z pohľadu jednak pripomienok
občanov, ale aj z pohľadu nášho vlastného poznania aj vášho, že kde sú tie lokality, kde by sa
ešte nejaké ďalšie ešte enklávy parkovacích miest mohli zrealizovať a tie prostriedky sa myslia
vlastne tu je MMK, čiže mesto Košice sa to mysleli a keď bude nejaká výzva, my budeme sa,
práve preto to máme, musíme mať spracované, nie je to vôbec záväzné v takom zmysle, že to,
musí sa to splniť do bodky, ale ak nemáme urobený Akčný plán rozvoja, ktorý je progresívny,
nie je možné potom následne aj by bola napr. nejaká projektová výzva vyhlásená sa uchádzať o
peniaze, lebo jedna z prvých bodov otázok je, že či je to v pláne hospodárskeho sociálneho
rozvoja sa to volalo, teraz akčný plán rozvoja mesta, mestskej časti alebo obce, čiže my to robíme
z toho dôvodu, až do roku 2021 budeme sa uchádzať, ak bude možnosť, či už cez mesto hlavne,
lebo mesto je vlastníkom, správcom komunikácií verejných alebo aj odinakiaľ napr. je fond na
prevenciu kriminality pri Úrade vlády, kde sa tiež niekedy riešia takéto záležitosti, záleží vždy od
toho, aké výzvy sú nastavené a kto je oprávnený sa prípadne do nich prihlásiť, aby sme sa trafili
do toho. Podobne je tu, keď už hovoríme o tých veciach, oprava cyklistického chodníka na Južnej
triede, je to myslené tak, že dlhodobo sa to žiada, pretože ten cyklistický chodník je popraskaný,
nie je v dobrom stave, ja som ako poslanec niekoľkokrát v rámci interpelácií na mestskom
zastupiteľstve žiadal, aby sa pristúpilo konečne k jeho lepšiemu stavu, čiže nie iba nevyhnutné
vysprávky, ale, aby sa urobila ucelená úprava, takže aj z toho dôvodu sme si napr. aj túto tému
tam dali, potom ďalej opatrenie 5.3 a tak sú tu aj niektoré iní zaujímavé veci. Prosím o návrh
uznesenia k tomuto bodu 11.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh na základe § 14 ods. 3
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje Akčný plán
rozvoja Mestskej časti Košice-Juh na roky 2019 až 2021.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 12 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že za, bolo 13 poslancov, uznesenie bolo schválené.
K bodu 12 : Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 3/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok
trhovísk Mestskej časti Košice – Juh
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_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje v programe 12 bod, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice-Juh poradové číslo 3 z roku 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie MČ Košice-Juh číslo 4 z roku 2015 Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti
Košice-Juh. Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice-Juh číslo 3 z roku 2019,
ktorým sa novelizuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2015 sa ruší trhovisko na
sídlisku Železníky, nakoľko jeho prevádzkovanie je pre mestskú časť dlhodobo neefektívne.
Návrh na zrušenie trhoviska bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby, životného
prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja pri miestnom zastupiteľstve dňa 19.
novembra. Komisia po prerokovaní predloženého návrhu odporučila pripraviť Všeobecne
záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Juh číslo 3 z roku 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Juh číslo 4 z roku 2015 Trhový poriadok
trhovísk Mestskej časti Juh, ktorým by bolo zrušené trhovisko na sídlisku Železníky. Súčasne
komisia navrhla premiestniť trhové stoly z trhoviska na sídlisku Železníky na trhovisko pred
verejným cintorínom, čo sa aj medzičasom reálne udialo. Návrh bol prerokovaný na zasadnutie
aj Miestnej rady Mestskej časti dňa 2. decembra a miestna rada odporučila návrh na zrušenie
uvedeného VZN predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, takže toľko na
vysvetlenie alebo na doplnok. Prosím, chce sa niekto k tomu vyjadriť ? Pokiaľ nie, prosím o návrh
uznesenia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa ust. § ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 3 písm. a) zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a) uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení MČ Košice – Juh č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk Mestskej
časti Košice – Juh, za b) splnomocňuje starostu na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Košice – Juh č. 4/2015 – Trhového poriadku trhovísk Mestskej časti
Košice - Juh, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov uvedeného nariadenia.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pekne, takže, keďže ide o nariadenie mestskej časti na
schválenie uznesenia je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov, takže prosím o
Vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 14 : za 11 poslancov, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 1
p. Hlinka, starosta MČ - za 11 poslancov, proti 1, zdržal sa 1 poslanec, konštatujem, že
uznesenie bolo schválené viac ako trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 13 : Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 4/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 2/2008 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje 13. bod, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej
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časti Juh poradové číslo 4 z roku 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice-Juh číslo 2 z roku 2008 o podmienkach predaja výrobkov a o poskytovaní
služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Juh. V nadväznosti na predchádzajúci bod
je potrebné novelizovať aj Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v Mestskej časti Juh. Návrh na zrušenie trhoviska bol
prerokovaný na zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku,
regionálneho rozvoja pri miestnom zastupiteľstve dňa 19. novembra. Komisia po prerokovaní
predloženého návrhu odporučila pripraviť Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Juh poradové
číslo 4 z roku 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti KošiceJuh číslo 2 z roku 2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových
miestach v Mestskej časti Košice Juh. Tento návrh prerokovala aj miestna rada na svojom zasadnutí
2. decembra a odporúčala tento materiál predložiť na schválenie dnešnému miestnemu
zastupiteľstvu. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keďže sa nikto nehlási, končím túto možnosť
a prosím o uznesenie.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa ust. § ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 3 písm. a) zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov za a) uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení MČ Košice – Juh č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č. 2/2008 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh, za b)
splnomocňuje starostu na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti
Košice – Juh č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v Mestskej časti Košice – Juh, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov uvedeného nariadenia.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, nech sa páči, prosím o
hlasovanie.
Hlasovanie č. 14 : za 10 poslancov, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 1
p. Hlinka, starosta MČ - za 10 poslancov, proti 1, zdržal sa 1, konštatujem, že uznesenie bolo
schválené potrebnou viac ako trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 14 : Návrh na doplnenie poverenia poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –
Juh k výkonu sobášiaceho
_______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje bod číslo 14 a to je Návrh na doplnenie a poverenie poslanca
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh k výkonu sobášiaceho. Dňa 18. novembra
mailom oznámil pán Ing. Ladislav Breicha svoj záujem vykonávať funkciu sobášiaceho poslanca
od roku 2020. Preto jeho návrh predkladám na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu, v ktorého
kompetencii je schváliť poverenie poslanca k výkonu sobášiaceho. Takže toľko. Pán poslanec
Breicha je prihlásený, nech sa páči.
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p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, možno ste povedali všetko pán starosta,
možno na doplnenie, takto pred rokom sme riešili kto, ako by mohol sobášiť, tvrdil som, že
nemôžem z časových dôvodov, tak pevne verím, že sa mi to už podarilo vyriešiť a v roku 2020
budem môcť to napĺňať, túto pre mňa stále milú službu a dávam na zváženie kolegynke, kolegom,
či teda zdieľajú tento môj názor. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem, tak odporúčam do pozornosti pozitívne poslancom
tento návrh prijať a schváliť. Môžeme pristúpiť k prednesenie návrhu na uznesenie ? Nech sa
Vám páči.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 4 ods. 1 zákona
č. 36/2005 Zb. zákonov o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov schvaľuje poverenie - doplnenie poslanca Ing. Ladislava Breichu k výkonu
sobášiaceho od 2.1.2020.
p. Hlinka, starosta MČ - áno, ďakujem, takže prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 15 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - za 12, nik nebol proti, nik sa nezdržal, tak konštatujem, že uznesenie
bolo schválené.
K bodu 14/1 : 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 - ďalej máme 14/1 vsunuté do programu, poprosím pani poslankyňa
Ivančová, dávam Vám slovo.
p. Ivančová, poslankyňa MZ - po pravde neviem, čo všetko mám čítať, ale pravicový klub a
klub nezávislých poslancov chceme predložiť návrh na zmenu a doplnenie vnútorného predpisu
na poskytovanie príspevku pre sobášiacich na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku. Nechám to na návrhovú komisiu.
p. Hlinka, starosta MČ - môžete prečítať dôvodovú správu, alebo nemusíte, je to písomne dané.
K tomuto bodu 14/1 otváram prípadnú rozpravu, ak je záujem. Nikto, prosím o návrh uznesenia.
Návrhová komisia - pozmeňovací návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 zákona
Slovenskej národnej rady č. 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 schvaľuje zmenu a doplnenie vnútorného predpisu na poskytovanie
príspevku pre sobášiacich na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku v
zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2020.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 16 : za 12 poslancov, proti: 1, zdržal sa hlasovania: 0
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p. Hlinka, starosta MČ - za 12 poslancov, proti 1 poslanec, nik sa nezdržal, konštatujem, že
uznesenie bolo schválené.
K bodu 15 : Návrh na personálne zmeny v sociálnej komisii Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - 15. bodom je Návrh na personálne zmeny v sociálnej komisii
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh. Návrh na personálne zmeny v sociálnej
komisii predkladá predseda tejto komisie poslanec Peter Múdry z toho dôvodu, že člen komisie
z radov neposlancov pán Ladislav Egry po dlhšiu dobu ako pol roka sa nezúčastňuje zasadnutí a
činnosti komisie a nemá záujem o túto funkciu. Zároveň predseda sociálnej komisie predložil
miestnemu zastupiteľstvu návrh na zvolenie pani inžinierky Horbajovej za členku tejto komisie.
Chcem sa opýtať, či predseda komisie chce ešte doplniť uvedenie tohto materiálu.
p. Múdry, poslanec MZ - všetko je v dôvodovej správe.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, otváram rozpravu, nech sa páči pán poslanec Hlinka.
p Hlinka, poslanec MZ - ďakujem za slovo, ja by som sa chcel opýtať pána predsedu tejto
komisie, že akým štýlom prebiehal výber členov do komisie, keď niekto po polroku tvrdí, že už
nemá záujem participovať na tejto komisii. Tak potom ako sa ocitol ten, táto osoba tam. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi, môžete reagovať pán predseda komisie ?
p. Múdry, poslanec MZ dobrý deň prajem, v podstate táto osoba sa tam ocitla tak, že bola
oslovená, pretože bolo oslovených viacero ľudí, musí to byť obyvateľ z našej mestskej časti a
jedine ona mala záujem na tej práci.
p. Hlinka, starosta MČ - pýtame sa na pána Egryho.
p. Múdry, poslanec MZ - zúčastnil na jednom zasadnutí komisie a potom sa nezúčastňoval, bol
vyzvaný, aby sa zúčastňoval na práci, ale povedal, že nemá záujem. On v podstate chcel pracovať
v stavebnej oblasti.
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje pán poslanec Tobák.
p. Tobák, poslanec MZ - ja by som len doplnil, že vlastne poslanecké kluby nominovali
viacerých kandidátov do komisií, kde sme na poslaneckých stretnutiach si prešli viacerých
kandidátov, tento pán postúpil do užšieho výberu a mal záujem, ale zjavne si predstavoval, že
komisia funguje ináč, iba škola, keďže zistil po nejakej prvej, že má nejakú inú predstavu, tak
potom stratil záujem. Ale, čo sa týka nejakých jeho predpokladov mal najlepšie predpoklady z
tých všetkých kandidátov, ktorí tam boli predtým alebo ktorí boli nominovaní, takže tak prebiehal
výber.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, ešte niekto chce vystúpiť ? Nie, takže prosím o návrh
uznesenia.
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Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh podľa § 15 ods. zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
za a) odvoláva člena sociálnej komisie neposlanca Ladislava Egryho k 31. 12. 2019 za b) volí za
členku sociálnej komisie neposlanca Ing. Helenu Horbajovú od 1.1.2020.
p. Hlinka, starosta MČ - prosím o vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 17 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – ďakujem, za 13 poslancov, uznesenie schválené.
K bodu 16 : Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 8. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže pokračujeme bodom číslo 16 a tým je Správa o činnosti Miestnej
rady Mestskej časti Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 16.
septembra 2019. Poukazujem na obsah predloženej správy a pýtam sa, či má niekto nejakú otázku
k predloženému materiálu ? Pokiaľ nie, dávam slovo návrhovej komisii.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovenia § 11
ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov schvaľuje Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh
za obdobie od 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 16. 9. 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 18 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - konštatujem, že za bolo 13 poslancov.
K bodu 17 : Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva
a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pokračujeme 17. bodom programu rokovania a s tým je Správa o
plnení úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady Mestskej časti
Košice - Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 16. septembra
2019. Správu predkladá kontrolór mestskej časti, takže chcem sa opýtať, či chce niekto sa vyjadriť
k tomuto bodu ? Keďže sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia.
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
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neskorších predpisov berie na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho
zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 16. 9. 2019.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za návrh uznesenia a prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 19 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - za 13, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
K bodu 18 : Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pristúpime k bodu číslo 18, ktorým sú interpelácie poslancov podľa
ustanovenia príslušného paragrafu zákona o obecnom zriadení, takže nech sa páči, prihlásený je
pán poslanec Breicha ako prvý.
p. Breicha, poslanec MZ - ďakujem za slovo, chcel by som sa vrátiť k jednej problematike,
ktorú som si všimol nie len ja, ale samozrejme obyvatelia, či už Fibichovej, Jantárovej a
priľahlých ulíc. Včera mi tak udrelo do očí a myslel som, že to bude nejaký štandard, je tam
priechod, ktorý je relatívne tmavý, nie tá časť pri križovatke so Štúrovou alebo teda pri Au parku
ale hneď tá ďalšia, v podstate boli tam policajti, ktorí to riadili takými svetelnými majáčikmi.
Naivne som myslel, že to bude pokračovať, predpokladám, že asi nie, ale nie je to ani systémové,
práve preto by som chcel na to upozorniť, ľudia nevedia, či im autá zastanú, je tam tma a sú aj
kolízne situácie, keď bola hmla tento týždeň, viem, že sme tipovali miesta, spomínal som aj toto
miesto, ale možno tak pripomenúť, že toto najviac ľuďom utkvelo, čo sa týka dopravy a
bezpečnosti. V ďalšom by som chcel reflektovať požiadavku občanov, ktorú nadnášali aj na
jednom z mojich poslaneckých dní a to orezy stromov - vykonávali sa v danej lokalite Paláriková
nepárne čísla, však to sa pani pýtala, vykonali tie orezy ale nikto ich koordinoval, možno so
zástupcom vlastníkov týchto nehnuteľností, kde sú blízko tie stromy a či sa to nedá možno trošku
do budúcna zlepšiť, neviem, či mi vieme vlastne konkrétny dátum, deň, hodinu, kedy pôjdu do
nejakej lokality Správa mestskej zelene, predpokladám, že sa nám neunúvajú, až tak to nám dať
vedieť. Je indícia od ľudí, že by radi pomohli lepšie to skoordinovať, pretože, či už z pohľadu
parkujúcich ľudí by tam bolo ešte nejaké riešenie, čo zasahuje do cesty a môže ohroziť pri búrke,
spadnúť na niekoho konár. Tu by som poprosil, ak by sa dalo informácie získať, že kedy idú do
týchto lokalít, ktoré pripomienkujú naši občania. Začali sa ozývať hlasy z Turgenevovej ulice na
schody, ktoré sú k obchodnému centru Klas, sú už povolené jednotlivé stupienky a upozorňovali
ma tiež občania z okolitých bytoviek, že je to aj na ostatných tak zle, na túto lokalitu v budúcnosti
trošku by sme sa mali zamerať. Možno by sme vedeli v rámci možno ľudských zdrojov,
aktivačných atď., niektoré poškodenia nie sú až také devastačné, možno stačí to len upevniť
lepšie, zmeniť sklon jednotlivých kociek a pod. Čiže, chcel by som upriamiť pozornosť na túto
záležitosť. Na záver možno taká nepríjemnosť, ktorá zasiahne občanov v budúcom roku, viem,
že za to mestská časť nemôže, ale chcel by som možno Vás pán starosta požiadať ako autoritu
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mestskej časti, ide o tému daní z nehnuteľností, schválila sa na meste, to sme počuli všetci, ale
ako, žiaľ informácie prečo, načo, prečo 240 % atď., tie rozdelenia to to už nebolo komunikované,
resp. ani médiá možno do toho ešte nevidia. Takže, dovolím si Vás požiadať, ak máte možnosť,
alebo ak sú možno iné kanály komunikačné vyžiadať nejakú správu, odôvodnenie z magistrátu,
aby sme vedeli povedať občanom, lebo naozaj, je to markantný nárast. A zistiť na druhej strane,
aký bude prínos pre južanov a vidieť tieto dopady. Nemám ružové okuliare, že všetky parkovacie
miesta budú obsadené len tými, čo majú a budem mať kde zaparkovať. Takže toto určite nehrozí,
ale aby sme vedeli naozaj vysvetliť občanom, aj my tu miestni poslanci. Na záver chcem
poďakovať všetkým, samozrejme Vám pán starosta, pani prednostka, pán kontrolór, ale aj
všetkým kolegom, kolegynkám a zamestnancom úradu za veľmi plodné obdobie a popriať všetko
dobré do nového roka. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja pánovi poslancovi Breichovi, takže, čo sa týka dane z
nehnuteľností, pokiaľ viem, v médiách odznela informácia, ako sa to schválilo. Aký bude prínos
pre občanov tu na juhu, to budeme vedieť vysvetliť mestom, keď budeme mať schválený mestský
rozpočet, nakoľko nateraz nie je, takže nie je možné prepočítať, aký to bude mať pozitívny alebo
priemerný dopad aj na nás a v čom. To si už mi potom povieme, čiže ja som hovoril, že práve pri
úpravách rozpočtu, ktorú by sme mali urobiť v nadväznosti na Mestské zastupiteľstvo v priebehu
1. štvrťroka 2020 sa k tomu vrátime, uvidíme, ako sa to premietne do príjmov aj Mestskej časti
Juh a komunikačný odbor Magistrátu mesta bol už dnes zvlášť požiadaný, aby túto tému
vhodným spôsobom v komunikačných prostriedkoch vysvetľoval ľuďom. Takže nech sa páči,
pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ - vážený pán starosta, kolegyňa, kolegovia, mal by som niekoľko
interpelácií od občanov Mestskej časti Košice-Juh. Prvú, čo sa ma pýtali posledné dva týždne ako
bude prebiehať zimná údržba v Mestskej časti Košice-Juh, lebo pri napadnutí prvého snehu bola
situácia v Mestskej časti Juh katastrofálna. Prvé mechanizmy zaznamenali občania o 10.30, ako
mi oznámili, čo môžem aj potvrdiť, v nemocnici len v ten deň nám pribudlo o 70 pacientov
navyše, tzn., pri najbližšom snežení, ktoré postihne celé mesto, prioritne ma teraz zaujíma
samotná Mestská časť Juh, aby bola zabezpečená dostatočná údržba žiadosťou na mesto Košice
cez spoločnosť Kosit, pretože tak ako to fungovalo v prvých dňoch, to bolo jednou katastrofou.
Ďalej sa ma pýtali občania na situáciu na Jarmočnej ulici, z dostupných informácií sa pýtali, ako
bude pokračovať príprava karanténnej stanice, pretože vraj práce tam zastavili a ako bude
prebiehať situácia v dvoch osadách na Jarmočnej ulici, lebo okrem fotenia predstaviteľov mesta
Košice, sa tam nič iné neudialo. Občania sa pýtali, ako bude pokračovať riešenie
medzigarážových priestorov na sídlisku Železníky - ulice Krakovská - Užhorodská, keďže je tam
problém hlavne teraz v poslednom období ako bolo daždivé počasie, že prakticky cez blato sa
dostávajú ku garážam, je to dosť veľký problém aj pri cintoríne, keď im tam potom parkujú iné
autá, ktoré tam nemajú čo hľadať. A či mestská časť po zvýšení daní zabezpečí dôstojný prístup
ku garážam, za ktoré vlastne platia daň. Občan z Krakovskej 16 nás požiadal o osadenie značky
zákazu státia práve ku garážam v oblasti Krakovskej 14, 16, pretože každý deň tam parkuje auto
pri výjazde a vjazde do medzigarážových priestorov. Pokiaľ viem, denne tam chodí Mestská
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polícia, keď nasneží, tú čiaru vyblednutú tam nevidno, aj keď nenasneží, ten problém je
problematický, či vchádzať alebo vychádzať z týchto garážových priestorov. Ďalej sa občania
pýtajú, aká bude situácia alebo riešenie kúpaliska Triton na budúcu sezónu 2020, pretože jedná
sa o obrovský areál v Mestskej časti Košice-Juh a doteraz okrem toho, že sa neplánuje s Tritonom
nič riešiť sa pýtajú, čo vlastne s kúpaliskom, ako bude prebiehať vôbec situácia kúpania v ďalšej
sezóne. Občania v okolí Hotela Centrum a ulíc Paláriková-Ludmanská-Fibichova sa pýtajú a
žiadajú nás o riešenie budovy Citadela, pretože je dlhodobo uzavretá v rámci blízkeho centra
mesta, je v katastrofálnom stave, majiteľ ani po výzvach doteraz nič neriešil, raz bol predvolaný
na komisiu, tam len poslal zástupkyňu s nejakým investičným plánom alebo projektom, ktorý sa
dodnes nezrealizoval a poprosili ma, či by cestou poslancov alebo vedenia mestskej časti mohol
byť prizvaný na jednanie a rokovanie, čo s danou nehnuteľnosťou plánuje robiť, pretože špatí
určite z pohľadu centra mesta v blízkosti Auparku. Predtým sa tam schádzali ľudia drogovo
závislí, bolo to jedno z hniezdisk narkomanov v Mestskej časti Košice-Juh a druhá bola na
Železníkoch, ďalšia ako vyzerá parkovanie v Mestskej časti Košice-Juh - dve otázky tu padli od
občanov, že či budú platiť naďalej spoločnosti EEI a mestu Košice, či tento parkovací chaos bude
vyriešený aspoň v roku 2020, keďže prešiel rok a zatiaľ zaparkovať, aj keď prídu cudzí,
zaparkovať cez SMS - mestu Košice, alebo má si zakúpiť nejakú parkovaciu kartu ? Každodenne
to riešime, odpovedáme, tak ako vládzeme, my, aj vy, ale predpokladáme, že mesto Košice by sa
k tomu malo postaviť zodpovednejšie. Ďalej občania žiadajú opravu schodiska na Turgenevovej
28, kde sú už vypadané časti chodníka, hej a hrozí tam opätovne úraz, pretože dva úrazy sme
zaznamenali, nebudem to ďalej rozvádzať, ťažkých úrazov, dokonca jeden musel byť aj
operovaný, je to v blízkosti výjazdu smerom na Železníky - blok, ktorý sa nachádza po pravej
strane, keď je možné ho zaplánovať pre rok 2020. Budem už stručnejší, občania z ulíc Rosná Oštepová - Jantárová žiadajú o možnosť uzamkýnateľných kontajnerovísk cestou mestskej časti
a mesta Košice a nesúhlasia s názorom mesta Košice, že každý občan si môže vyhodiť odpad do
ktoréhokoľvek smetiaka v meste Košice, keďže, čo vidia ráno a večer, len nohy neprispôsobivých
občanov z kontajnerov v okolí. Posledná otázka, ktorú položili občania je, koľko financií malo
investovaných cestou EUROVELO 11 mestom Košice z jedného milióna EUR za rok 2019,
pretože to nezaznamenali, ďakujem pekne. V Mestskej časti Košice-Juh.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja, nech sa páči, ďalej pán poslanec Sušila.
p. Sušila, poslanec MZ - dobrý deň všetkým, ja by som mal tiež niekoľko otázok alebo
interpelácií, najprv problém, ktorý je už tak trochu aj bradatý, je to chodník na Dunajskej, ktorý
sme riešili už pred rokom, no pokiaľ si dobre pamätám, tak už niekedy v apríli mal dať Slovenský
plynárenský priemysel záväzné nejaké stanovisko ako to bude riešiť, lebo mal si stavať nejaké
ďalšie parkoviská, doteraz sa nič nestalo, viem, že sú tam síce dva priechody k Dunajskej, ale
začína byť umyvárka, ktorá je veľmi frekventovaná a vzniká tam veľký problém reálne pri
priechode, nehovoriac o tom, že tí ľudia stále si skracujú cestu aj popri plote s SPP, tak, či sa
vyjadrilo mesto na Útvar hlavného architekta alebo na úroveň mesta, ako sa s tým ďalej plánuje
pracovať s týmto problémom. Ďalej by som sa opýtal, pokiaľ mi je známe, mesto dalo ruky preč
od problému zo Steel arénou, ktorý je vypuklý v posledných dňoch, nemá nejako záujem, Steel
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aréna je na území mestskej časti viem, že my nemôžme prispieť Steel Aréne alebo nejako sa
aktívne podieľať na odstránení finančného problému, ale dovolím si povedať, že mesto je
tretinovým akcionárom v Steel Aréne, takže, ak sa dá, nejako zatlačiť na vedenie, aby riešilo tento
problém, pretože Steel Aréna je vizitkou Košíc a bolo by asi škoda, keby sa zavrela alebo výrazne
obmedzila jej činnosť. Ďalej by som sa chcel opýtať, podľa mojich vedomostí mesto vyčlenilo na
ďalší rok až 0 EUR na zabezpečenie priechodov pre chodcov a znovu dám do pozornosti dva
priechody Rastislavova - Skladná, je to v mojej blízkosti, ale tak isto najmä Rastislavova Kukučínova, kde je otvorená križovatka, navyše, teraz sa tam nachádza aj nová veľká stavba,
bola by dobré alebo zhora zabezpečiť lepšie osvetlenie, keďže najmä Rastislavova - Skladná je
tam blízko aj domov dôchodcov a prípadne riešiť aj alternatívu blikajúce ledky na ceste, aby tí
vodiči aspoň trošku si uvedomili, že nedá sa tam chodiť tak rýchlo, ako sa aj chodí. Je tam
častejšie polícia kvôli rýchlosti, ale stále je to problém a sú tam často plecháriny. keď to mám tak
nazvať - nehody. Dovolím si pripomenúť, že v novembri uplynulo 5-ročné záväzné obdobie pre
Kulturpark a začínajú sa ozývať opäť občania, lebo už pred rokom sme chceli riešiť výbeh pre
psov v okolí Kulturparku, dovtedy to nebolo možné, pretože päť rokov sa nesmelo nič robiť, tak
otázka je, či bude mesto náchylné spolupodieľať sa alebo aspoň povoliť, aby sa tam vyriešil
nejaký výbeh pre psov, bez ohľadu na to, či tam je, alebo nie je, chodí tam veľa psíčkarov a
privítali by takýto výbeh. Cyklotrasám sme sa už venovali a ešte by som sa chcel opýtať, resp.
upozorniť na problém parkoviska Astória, patrí to mestu, EEI, nevieme, posledné týždne je to
celý čas otvorené, ľudia tam parkujú na celý deň, čo kým aspoň bola rampa, bolo to akokoľvek
aspoň trošku voľné pre tých, čo chodia nakupovať, problém vidím aj v trhovníkoch, ktorý napriek
tomu, že majú pri pošte zo zadnej strany vyhradených niekoľko miest pre svoje dodávky
permanentne tam parkujú 2-3 dodávky s vecami pre trhovníkov. Ja to chápem, že je to pre nich
trošku bližšie, ale to parkovisko je tak exponované, že každé jedno miesto je tam dobré. Sám
som dokonca dva krát volal hliadku Mestskej polície, keď najmä majitelia áut orientačne od 5060.000 EUR vyššie nemali problém pri výjazde z parkoviska zaparkovať na drzovku komplet na
tráve s otázkou, kde mám zaparkovať. Tak jasné, to nie je argument, ale keď tam vidia tých
trhovníkov s dodávkami, že tam parkujú od rána od tej 7.00 – 7.30 až do tmy, neviem. Pokiaľ už
som tam pri trhovisku pri Astórii, tak by som poprosil, nestihol som pána z Mestskej polície, stále
sa nám tam motajú neprispôsobiví, vrátane slušne povedané výkalov a nerobí to dobrú vizitku pri
takomto nákupnom centre, takže, pokiaľ by sa dalo aj s tým niečo preventívne, možno, že jednu
kameru štandardne tam dať do okolia, lebo robia si tam vlastné „mecheche“ po večeroch. Takže,
nie je to bohviečo. Ďakujem pekne, pekné sviatky všetkým.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujeme, pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta, ja by som chcel niekoľko interpelácií,
tak prvá interpelácia, vzhľadom na to, že už rok som poslancom mesta a zistil som za ten rok aké
sú nastavené procesy v meste, ako to funguje, nefunguje, som presvedčený ako poslanec mestský
a miestny, že určité činnosti by Mestská časť Juh mohla zvládať podstatne lepšie, kvalitnejšie,
efektívnejšie a lacnejšie, ako to robí mesto. Čiže, tu by som sa snažil interpelovať, hovorím o
oblasti - zimná údržba, zeleň, osvetlenie, chodníky, komunikácie medzisídliskové, čiže ja som
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toho názoru, že pri najbližšom otvorení Štatútu mesta Košice, by sme ako Mestská časť Juh mali
prejaviť aktivitu a prejaviť záujem o prebratie týchto kompetencií, samozrejme následne aj s
finančným krytím, to je bez debaty, ale iniciatíva musí výjsť od nás ako z mestskej časti po vzore
malých mestských častí, prípadne mestskej časti KVP. Vidíme sami, ako určité procesy tu
fungujú, nefungujú, ako si dopisujeme s magistrátom, takže táto interpelácia je možno na
vedenie, na pána starostu, aby sme jednoducho prejavili záujem zobrať tieto kompetencie na seba.
Ja, ako poslanec mesta budem veľmi tomu nápomocný a budem podporovať túto iniciatívu. Ja si
myslím, že samozrejme mestská časť má na to aj kvantitatívne aj kvalitatívne personálne
predpoklady, že takéto kompetencie by sme v pohode zvládli. Drzhá interpelácia cyklochodníky, ja som tu pred časom interpeloval z pohľadu cyklochodníkov Južnej triedy, áno
pán starosta to dva krát na zastupiteľstve v meste túto interpeláciu predniesol smerom na mesto,
preto túto problematiku dnes vyťahujem znova, pretože poznám postoj mesta a to je pre nás slepá
ulička. Postoj mesta je, že tento cyklochodník, ktorý máme na Južnej triede je vybudovaný, je v
zlom stave, treba ho opraviť, ale to je všetko. Finančné prostriedky na opravu mesto nevyčlení,
nevyčlení predpokladám ani v roku 2020 a investičné prostriedky na tento cyklochodník
vynaložené nebudú, pretože je už postavený. Ja som presvedčený, že cyklochodníky by sme mali
budovať tam, kde sa dá po vzore vyspelých krajín. Ja som bol v Dánsku niekoľko týždňov a videl
som, bicykloval som po týchto chodníkoch, takže cyklochodník v týchto mestách v Dánsku je
súčasťou komunikácie a nie súčasťou chodníka. Je to plynulejšie, bezpečnejšie, aj pre chodcov,
aj pre cyklistov. U nás na Južnej triede je tento cyklochodník nezmyselný, pričom je tam na
dvojprúdovke sedemdesiatka. Viem si úplne predstaviť, že bude päťdesiatka pre autá, zúžia sa
aj jazdné pruhy dva a bude tam priestor meter pre cyklochodník tak, aby aj cyklista vedel plynule
ísť možno tridsiatkou, štyridsiatkou na bicykli počas pozdĺž celej Južnej triedy. A nie prekonávať
všetky tie výjazdy do dvorov, ktoré tam sú. Takže ak mestská časť bude jednoznačne presadzovať
názor, že potrebujeme nový cyklochodník, možno sa na tento cyklochodník nájdu investičné
granty, externé peniaze. Čiže, toľko k interpelácii k cyklochodníkom. A tretia interpelácia je
parkovisko pri pošte u nás Astória. Bol som upozornený občanmi, že viacerí už si poškodili
motorové vozidlá a to parkovisko je urobené z prefabrikátov betónových, je ten nájazd na to
parkovisko tak vysoký, že tie osobné motorové vozidlá, ktoré sú nižšie majú problém. Čiže, je to
parkovisko oficiálne, je to vyznačené parkovisko a aj tak je v takom zlom stave, že dochádza k
poškodzovaniu motorových vozidiel. Taktiež parkovisko na Turgenevovej za starou nemocnicou
pri plote nemocnice kolmo, bol som konkrétne svedkom, kde auto, je tam diera v strede
parkoviska pri kanáli prepadnutá a auto sadlo až na podvozok, celé koleso vošlo do tejto diery.
Takže, je teraz zima, samozrejme, nedá sa to asi zo stavebného pohľadu opravovať, minimálne
označiť tak, aby tam nedochádzalo k poškodzovaniu motorových vozidiel a na jar to zabezpečiť,
opraviť. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja pánovi poslancovi, nech sa páči ďalej pán Majerníček.
Ďakujem za slovo pán starosta, predniesol by som zopár interpelácií, najmä občania z ulíc
Palárikova a Ludmanská reklamujú výtlky na cestách, ktoré sú dostatočne veľké na pokrivenie
diskov a ich majetku. Požadujú od mestskej časti, aby oslovila mesto, aby v týchto teplých,
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zimných mesiacoch sa dali vykonať náležité opravy. Taktiež chcem nadviazať na problém
parkovania, kde bude vyčlenených 50.000 € v r. 2020 a 2021, je to radosť počúvať, ale veľa
parkovacích miest by sme vedeli ušetriť aj odstránením vrakov, ktoré sú na parkoviskách v našej
mestskej časti. V dôvodovej správe mestskej polície sú uvedené nejaké čísla 68 vrakov alebo
nejak tak, skôr si myslím, že to číslo je omnoho vyššie, čiže niekoľko desiatok, dokonca až k
stovkám parkovacích miest je obsadených vrakmi, kde treba poctivo nejako vyzývať osoby a
zamyslieť sa nad zefektívnením toho procesu odstraňovania týchto ležiakov na našich
parkoviskách. Taktiež chcem vyzvať poslancov, aby ľudia nahlasovali na mestskú políciu, ktorá
má kompetencie a právne úkony a môže vykonať odstránenie daných vrakov. Vraky nám začínajú
ležať v našej mestskej časti pri malej stanici, pri venčovisku za Krivou smerom na Pri bitúnku
tam pri garážach pri trávnatých plochách je odstavených minimálne 7 áut, ktoré sú tam dlhodobo
a je to pomaličky úložisko týchto vrakov. Taktiež občania reagujú na cestnú situáciu v lokalite
Möbelix - blšák križovatka a nový štadión, ktorý tam vzniká futbalový, je priestor na to, aby sa
tam vybudoval malý kruhový objazd, je to v rámci nejakého pomýšľania hlavného architekta
mesta Košice a navrhujú tam nejaký malý kruhový objazd ako je pri Optime. Je tam daný preto,
lebo spája dve nákupné centrá od Optimy až po Cassoviu, kde v posledných obdobiach najmä v
tomto predvianočnom alebo nejakých nákupných akciách je veľký pretlak automobilov a tam je
tá kritická situácia, takže tiež požadujú od mestskej časti, aby vyzvala mesto Košice, aby danú
situáciu riešil. Na záver len chcem poďakovať vedeniu mestskej časti, tiež zamestnancom
miestneho úradu, tak isto poslancom za konštruktívnu prácu v roku 2019. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pán poslanec, nasleduje pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ - ďakujem za slovo, ja len veľmi stručne sa chcem opýtať, či je možné
predložiť správu o výsledku rokovaní s vlastníkmi pozemkov, kde sa nachádzajú nelegálne osady
za malou stanicou v zmysle ustanovenia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa malo udiať najneskôr
do konca roka 2019, myslím to rokovanie s vlastníkmi, či vieme podať informáciu nášmu
zastupiteľstvu v tejto veci.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujeme, ďalej pán poslanec Bernát.
p. Bernát, poslanec MZ - ďakujem za slovo, ja som už aj v minulosti viackrát vystúpil s
interpeláciou, čo sa týka chodníka vedúceho od Užhorodskej 1 k parkovisku, ktoré je za blokom,
chodník je zo dňa na deň v katastrofálnejšom stave, to by som tiež poprosil, ak by sme sa dopátrali
k dátumu, kedy asi to bude realizované táto oprava a zároveň susedia ma poprosili, sám tiež nie
som slepý, ale susedia povedali, že hneď rovno pred naším blokom, kde vchádzame, je tiež krátky
prístupový chodník, ten sa tiež začína postupne rozpadať. Ťažko ako poslanec vysvetlím
susedom, že je to cudzí majetok, do ktorého nemôžeme len tak investovať alebo len tak niečo
urobiť na tom a všetkom má svoj postup, ale ľudia by chceli aj čím skôr vidieť riešenie. Tá diera
bola už tam aj predtým, teraz je ešte väčšia, zima nám pomaly ešte ani nezačala. Zároveň, tiež by
som pripomenul, že okolo Užhorodskej som sa prešiel a ten chodník začína už na niektorých
miestach, či už medzi č. 15 - 17 je tam trošku väčšia trhlina, medzi č. 11 - 13 začína tam trhlina,
to je len otázkou času, kedy sa to bude zväčšovať, tak ako smerom od Užhorodskej 1 dozadu k
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parkovisku, tak by som si poprosil, ak by sa to dalo akútnejšie a rýchlejšie riešiť. Viem, že situácia
na meste je asi taká, že verejné obstarávanie na toto je momentálne nejako asi pozastavené, ak
vie pán starosta nejaké iné informácie, tak len poprosím doplniť. Ja viem, že je to v takomto
štádiu, pevne verím, že počas zimy sa to vyrieši a hneď v jarných mesiacov začnú pokračovať,
resp. začnú nové práce. Zároveň ešte by som chcel, kolmo vedúci chodník medzi Užhorodskou
11-13 do stredu sídliska sú tam také veľké stromy a keď som pozeral minulý týždeň som sa
prechádzal sídliskom, strom už v podstate cez chodník akože prerastali jeho korene a tým pádom
chodník išiel trošku smerom hore. Sú to staršie stromy, ja viem, to sú už určite x ročné stromy,
ale ten chodník v podstate už nebude v lepšom stave a tie korene budú určite vychádzať len hore,
takže, ak by sa aj na toto dalo nejakým spôsobom pozrieť a urobiť ten chodník, aby bol prejazdný.
Na doplnenie aspoň k tým parkoviskám. Pošlem príslušnému referátu aj svoje návrhy na nejaké
akože miesta, kde by sa dali parkovacie miesta rozšíriť v rámci našej mestskej časti a uvidíme,
čo sa bude dať robiť. Povedal by som len k tomu, neviem či niekto, čo sa týka parkovania má to
zosondované, nemá zosondované. Otázkou je možno aj riešenie, každý z nás vidí, že ako kto
parkuje, jeden parkuje trošku širšie, druhý trošku užšie, viem, že sú nejaké akože pravidlá
parkovania a tie čiary nie sú ponaťahované pri väčšine sídlisk alebo tak, či by sa nedalo aj touto
situáciou, ak by sa nastriekali a urobilo dopravné značenie nepomôcť. Tým pádom sa vie pomôcť,
lebo mestská polícia vie to odkontrolovať, nehovorím, že hneď sa to má riešiť pokutovaním
nejakých občanov alebo niečo také, ale minimálne upozornením a pod. Každý si zaparkuje tak,
ak jedno auto odíde, nadávame potom na druhého ako parkuje, pritom on možno, že zaparkoval
tak, ako sa najlepšie dalo pred tým, ale tým, že sa uvoľnilo jedno parkovacie miesto a prišlo tam
iné auto, tak úplne inak to vyznie kto ako parkuje. Zároveň by som chcel poďakovať všetkým za
spoluprácu v tomto roku a popriať šťastné a veselé sviatky.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujeme, nech sa páči pán poslanec Nagy.
p. Nagy, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, ja by som len nadviazal
na kolegu pána Bernáta, na Železníkoch na Krakovskej ulici od 14 smerom vyššie pravidelne tam
dochádza k dopravným kolíziám, pretože cesta je dvojsmerná, avšak pruh je len jeden, tzn. autá
alebo autobusy, ktoré obchádzajú školu po Užhorodskej ulici a prichádzajú na Krakovskú
mnohokrát nemajú ako prejsť, pretože po okrajoch cesty sú zaparkované autá. Pravidelne tam
dochádza ku kolízii, čo sa tyká zrkadiel. Mám návrh takýto, že na jednom mieste, tak ako
spomínal pán poslanec Knap, pri vychádzaní áut z garáží - je tam priestor asi 10 - 15 metrový,
ktorý by bolo možné posunúť, samozrejme musí to posúdiť niekto iný, je tam zeleň, taká, ktorá
v lete slúži hlavne pre bezdomovcov, polmetrové kríky, tam to možno posunúť nejaký meter,
dva ďalej a určite by sa zlepšila prejazdnosť áut a samozrejme autobusov, ktoré odchádzajú od
školy a samozrejme ešte jednu pripomienku mám k tomu asi pred mesiacom, dvoma v ňom bolo
potrebné aj hasičov tam volať, aby prechádzali, čo už nebolo možné museli trúbiť a samozrejme
všetky autá museli poprichádzať a odparkovať autá. Ďakujem pekne za slovo a ešte prajem
všetkým šťastné a veselé.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi, pán poslanec Tobák.
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p. Tobák, poslanec MZ - ďakujem pekne za slovo, ja len dve interpelácie. Prvá, v podstate ako
člen Rady škôlky na Smetanovej ulici sme dávali podnet aj pani Horákovej na oslovenie mesta
Košice so žiadosťou o zriadenie, resp. vyhradenie štyroch parkovacích miest v obdobnom
spôsobe ako je na trhovisku v určitom čase, čiže v čase, keď rodičia prichádzajú a nosia deti do
škôlky, od 6.00 do 8.30 hod. Už aj pani riaditeľka škôlky na Smetanovej bola na magistráte, stále
sa to nejako nehýbe, či jej môžeme pomôcť nejakým spôsobom to rozhýbať. Zároveň žiadali aj
o preznačenie toho zákazu zastavenia, ktoré je na konci parkoviska a je tam vyznačené žltou
čiarou, v podstate stále im tam stoja autá a tým pádom nejako nevedia využívať ten prechod.
Druhá interpelácia je, že v podstate na ulici Milosrdenstva oproti čistiarni pri obchodnom dome
Astória, je v podstate nejaká vykopaná jama, ktorá je už dlhšiu dobu neoznačená a nie je zasypaná
je tam v podstatne hlbšia jama a môže dôjsť k poškodeniu automobilov, takže by bolo dobré
dohodnúť sa s tým, kto to opravuje, aby to v podstate označil tak, ako má byť označené. Na záver
by som chcel všetkým poďakovať za dobrú spoluprácu v roku 2019 a popriať všetko dobré počas
sviatkov a do nového roka. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem aj ja, v mene svojom a v mene všetkých tu prítomných za
želania ku Vianociam aj v novom roku, takže vystúpilo celkove 9 poslancov v rámci bodu
interpelácie, týmto vlastne končím túto možnosť. Hovorili ste o veľmi širokom spektre
problémov, ktoré trápia občanov alebo nás všetkých, to znamená, ešte raz zopakujem, čo sa týka
opráv ciest a chodníkov, tak ako podotkol správne pán poslanec Bernát, v tomto období II.
polroka sa pozastavili z úrovne mesta Košice práce na vysprávkach a opravách chodníkov a
komunikácií z dôvodu pozastavenia tej verejnej obchodnej súťaže. Ďalej napr. mnohé údaje, ktoré
vy tu chcete nevieme, respektíve mesto Košice, neviem, či ich vôbec bude vedieť dať. Napr.
koľko bolo zainvestované na cestné siete tu v priebehu šiestich až ôsmich mesiacov, budeme sa
pýtať, aby ste vedeli, aj nás to zaujíma, čo sa týka uznesenia, plnenia uznesenia z Mestského
zastupiteľstva z mimoriadneho zasadnutia ohľadne Jarmočnej ulici, zatiaľ odpočet úloh vo
vzťahu ku vlastníkom pozemkov a k riešeniu a prijatým opatreniam, ktoré boli adresované ako
zodpovednej osobe primátorovi mesta Košice neboli dané nám k dispozícii, čiže neviem vám k
tomu momentálne nič povedať, iba svoje pocity alebo svoje čiastkové informácie, niečo bolo
publikované priebežne, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie so splnomocnencom Úradu vlády
pre rómske menšiny, že si pán primátor tam zavolal svoje médiá, že to vyzeralo ako veľmi
nádejne, že sa s tým nejakým spôsobom budeme vedieť popasovať. Jedna vec, čo my vieme a čo
máme možnosť v tej súvislosti pre tých obyvateľov je, že bola vyhlásená teraz výzva a sa budeme
hlásiť do komunitnej sociálnej terénnej práce. To znamená, že si budeme pýtať cez Úrad vlády,
aby sme dostali sociálnych terénnych pracovníkov pre prácu v týchto dvoch komunitách tam,
uvidíme, dúfajme, že to dostaneme, ak dostaneme, tak ich budeme mať a budeme akože sa
venovať týmto ľuďom ešte detailnejšie. Chcem povedať, že my sa tomu venujeme, lebo je tu pani
z médií tejto problematike, na sociálnom oddelení máme v súčasnosti jednu pracovníčku, ktorá
sa venuje iba tejto terénnej sociálnej práci a kontaktom s obyvateľmi v týchto osadách. Že ich
poznáme, máme ich zmapovaných. To, čo pýtal pán poslanec Hlinka, to ja teraz neviem takto
povedať, lebo taká informácia ani poslancom Mestského zastupiteľstva, že pán Blanár, nebola
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daná, takže nevieme zatiaľ. Čo sa týka priechodov pre chodcov a naťahovania tých parkovacích
čiar, vy to veľmi dobre viete, že v rámci tohto bodu interpelácie môžete akože žiadať všeličo, ale
ako je to taká vec, že ja to musím znovu odstúpiť tam, kde to patrí. Odpoveď je známa, že kde jemestu Košice. Keď ide o kompetencie, súhlasím, stotožňujem sa s názorom, ja som už prešiel
viaceré obdobia tu, takže si pamätám na obdobia, keď táto samospráva mala iné funkcie, bola aj
výbercom alebo správcom miestnych daní a miestnych poplatkov, viď aj tie návrhy na odpis
pohľadávok, čo sme dnes mali ešte z roku 2003, takže vtedy sme dokázali 70 % napr. nákladov
na rekonštrukcie alebo vysprávky a výtlky ciest si hradiť z nášho rozpočtu popri mestskom a bola
to iná situácia, že sa to urobilo v priebehu dvoch až štyroch mesiacoch, keď sa zadali takéto
potreby. Potom sme klesli na 50 %, potom na 30 %, no a v súčasnosti vzhľadom na to, že nemáme
prostriedky, vidíte, že potrebujeme si vybrať prekleňovací úver, my nemôžme takéto práce si
dovoliť financovať, vôbec na to nie sú zdroje. To znamená, keď si mesto Košice berie všetky
platby, všetky príjmy, jedine za poplatok za psa 50 % nám v budúcom roku chce dať a v roku
2021 50 % by to mal byť miestny poplatok sa rozvoj, čo by sme mali dostať, ale až v roku 2021
z vybraného objemu v roku 2020, keď sa začne to robiť. Takže tie možnosti sú, vy to viete veľmi
dobre, veľmi skromné. Ja som jeden z tých, čo si pamätám ako to bolo a ako to by mohlo byť a
súhlasím s tým, že keby sme to mali my vo svojich rukách, bolo to určite promptnejšie. To
znamená, my žiadame o navýšenie kompetencií nie teraz, ani nie pred rokom, ale už v minulom
volebnom období sa táto téma otvorila, ale nebola vtedy politická vôľa, aby sa Štatút mesta
prekopal od základov a aby sa zmenili kompetencie. Skôr sa začalo debatovať a porovnávať a
vyhodnocovať počet mestských časti. Ja som povedal, že ak treba, ja sa viem vzdať Mestskej
časti - Juh v zmysle tom, že si viem predstaviť fungovanie v spolupráci a v spojení aj so susedmi
niektorými, pretože nebolo by to nič neobvyklé, ale nikto nechcel vtedy povedať popri tom, že
koľko mestských časti bolo treba. Boli rôzne názory od 7, od 5 až pod terajší stav, ako by to bolo
s financiami. Keďže nikto z mesta relevantný nechcel k tejto téme sa vyjadriť, aby to bolo
zmysluplné, tak sa potom samozrejme táto téma končila a išla do stratena. Takže, tak isto aj so
štatútom, ono je to vždy aktuálne a bude v novom roku a dúfam, že keď bude táto téma na stole,
my čo sme mestskí poslanci aj iní, to podporíme. A samozrejme nič nejde bez financií.
Cyklochodník, áno je potrebné venovať tomu pozornosť. Čo sa týka samostatného pruhu na
cestnej sieti na Južnej triede, aj túto tému som žiadal, odpoveď bola, že to nie je v pláne pre rok
2020, ale je to podnet, s ktorým sa budú zaoberať. Podobne je to aj s chodníkmi a schodiskami,
spomínal som na zastupiteľstve mestskom, že tie naše schody sú v dezolátnom stave, výsledok je
taký, že sa to stále neurobilo, lebo nie sú financie. Takže som apeloval na mestskom
zastupiteľstve, aby sa tieto schody, aby sa v priebehu I. polroka nového roka dali do poriadku.
Čo sa týka SPP – chodníka na Dunajskej, ja som informovaný, že došlo k nejakej dohode s SPP
a že ten ľavostranný chodník by mal byť riešený v novom roku, taký je prísľub. Pripravuje sa
územné konanie a stavebné cez špecializovaný stavebný úrad. Budeme sa tým zaoberať v novom
roku. Toľko z mojej strany.
K bodu 19 : Diskusia
_____________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ - chcem Vás informovať, že v tomto roku sme urobili opravu povrchu na
športovom ihrisku na Užhorodskej ulici, bola uskutočnená oprava multifunkčného ihriska na
Užhorodskej 19 ako aj na Ludmanskej ulici, ktoré boli poškodené vandalmi. Opravy boli v sume
6257,10 €. Chcem Vás poprosiť, máte susedov, kolegov, aby ľudia si to všímali, keď niekto ničí
oplotenie, sieťky, aby privolali hliadku mestskej polície. Nevšímavosť ľudí je nekonečná. Dúfam,
že sa tieto prejavy vandalizmu nezopakujú, bola by to katastrofa. V týchto dňoch ukončujeme
rekonštrukciu detského ihriska na Lomonosovovej ul., dávajú sa tam nové detské prvky ako aj
oprava dopadovej plochy. Prestrešenie ľadovej plochy – vypracovanie projektovej dokumentácie
v cene 10.150 € je z prostriedkov z mesta Košice. Bol Vám zaslaný na Vaše emailové adresy
Časový plán poslaneckých dní v I. štvrťroku 2020 a Orientačný časový plán rokovaní Miestneho
zastupiteľstva a Miestnej rady MČ Košice – Juh v I. polroku 2020. Prevzali sme auto na rozvoz
obedov s izotermickou úpravou, ktoré bolo zakúpené vďaka dotácii z Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR. Dňa 27.12.2019 od 16.00 hod. sa uskutoční 24-hodinové korčuľovanie na TSystems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici. Ako každý rok, aj tento rok, sme uskutočnili
zbierku potravín pod názvom „Daruj kilečko pre občanov a rodiny v núdzi. Vyzbieralo sa cca 800
kg potravín, ktoré budú rozdelené občanom MČ, ktorí to najviac potrebujú. Každoročne sa ku dňu
výročia odovzdania insígnií do užívania MČ Košice – Juh udeľujú verejné ocenenia „Cena
Mestskej časti Košice – Juh“ a „Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh“. Informujem Vás
o možnosti podávať návrhy na jednotlivca alebo kolektív, ktorý by mal byť ocenený a to v termíne
do 14.2.2020, je možné podávať tiež návrhy na „Cenu mesta Košice“ do 13.1.2020 a „Cenu
primátora mesta Košice“ do 16.3.2020.
K bodu 20 : Záver
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - keďže sa nikto nehlási, tak pristúpime k bodu 20 a tým je Záver.
Program dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva sme týmto vyčerpali, ďakujem Vám za
účasť na dnešnom zasadnutí a rokovanie končím. Prajem Vám láskou a porozumením naplnené
vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020. Žiadam Vás, aby ste 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. Ladislav Breicha,v. r. poslanec MZ:

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

JUDr. Soňa Ivančová, PhD.,v.r. poslankyňa MZ:

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

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková

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