Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 28.1.2020
Číslo: 1/20
Zapísal: PhDr. Andrea Tragalová
Tel: 055/ 720 80 36
e- mail: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 28.1.2020
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o 9. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
3. Informácia o 10. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
4. Návrhy na verejné ocenenia 2020
5. Občasník Južan
6. Kultúrne a športové podujatia
7. Diskusia
8. Záver

K bodu č.1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Radovan Sušila. Pán predseda privítal prítomných
a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Následne dal predseda komisie hlasovať o
predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne schválený.
K bodu č.2
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o 9. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Informáciu o 9. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál bez pripomienok predložiť
na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 3
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o 10. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Informáciu o 10. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál bez pripomienok predložiť
na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 4
Ved. odd. KMaŠ informovala o návrhoch na verejné ocenenia, ktoré nám zatiaľ boli
doručené. Sú to 3 návrhy na kolektív. Termín doručenia návrhov sa kráti, je preto potrebné
zaoberať sa návrhmi jednotlivcov.
K bodu č. 5
Vzhľadom na skutočnosť zvýšených nákladov na vydávanie spravodaja Južan, je potrebné
zvýšiť sadzobník inzercie. Členovia komisie navrhujú 20% zvýšenie od budúceho čísla
2/2020. Zároveň navrhujú zvýšiť záujem o spravodaj a taktiež čitateľnosť, a to napr.
krížovkou, súťažami či zaujímavými článkami. Je potrebné zabezpečiť reklamu napr.
ponukou pre južanské spoločnosti, ktoré častokrát o tejto možnosti reklamy nemajú
vedomosť.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy zvyšuje sadzobník
inzercie spravodaja Južan od čísla 2/2020 o 20%.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 6
Ved. odd. informovala členov komisie o pripravovaných športových a kultúrnych
podujatiach: 13.2.2020 Mini winter classic a 19.2.2020 stretnutie s jubilantmi.
K bodu č. 7
Pán Kyjovský opakovane poukazuje na neprehľadnosť na ceste pri odbočovaní pri Duett
Business Residence. Je potrebné túto situáciu riešiť dopravnou značkou. Informoval už aj
políciu aj magistrát.
Pán Kyjovský taktiež apeluje na členov komisie, ktorí sú zároveň aj poslancami, aby začali
konať v súvislosti s rezidentskými parkovacími kartami vydanými mestom Košice. Je
potrebné, aby tieto parkovacie karty boli okrem elektronickej podoby aj fyzicky položené za
sklom auta, aby bol prehľad o oprávnenosti parkovania v rezidentskej tóne.

Pani Schmidtová sa dotazuje na situáciu na našom centrálnom trhovisku. Kto, kedy a za
akých okolností tam môže predávať, pretože má sťažnosti na slovné ataky niektorých
predajcov. Bolo by vhodné, ak by na najbližšie zasadnutie komisie prišla ved. odd. p.
Horáková a skúsila objasniť túto situáciu.
K bodu č. 8
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie
zasadnutie komisie sa uskutoční 25.02.2020 /utorok/ o 16,00 hod. v zasadačke MÚ MČ
Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, I. poschodie, č. dv. 8.

PhDr. Andrea Tragalová
tajomník komisie

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

