ZÁPISNICA
z 11 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 26.3.2020 v zasadačke Miestneho úradu MČ
Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so začiatkom
o 14.30 hod.
K bodu 1 : Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie, schválenie programu
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - vážení kolegovia a poslanci, stretávame sa dnes v takej netradičnej
situácii, keďže všetci vieme, že aký je stav v štáte a že bola vyhlásená mimoriadna situácia, no
napriek tomu život sa nedá zastaviť a zastupiteľstvo je potrebné zvolať pokiaľ je to nutné k
nejakým záležitostiam, proste kde by mohla nastať nejaká škoda alebo ujma, chcem povedať, že
sme sa pýtali a skúmali či by zastupiteľstvo nemohlo byť urobené elektronicky hlasovaním per
rollam alebo konferenčným hovorom ale táto forma nie je v súlade so zákonom o obecnom
zriadení, pretože zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina členov zastupiteľstva, teda z toho vyplýva, že je potrebné, aby
zastupiteľstvo sedelo alebo bolo zhromaždené takýmto spôsobom, ale vzhľadom na bezpečnostné
opatrenia súvisiace so stavom hygieny a epidemiologickou situáciou a aby boli urobené potrebné
nevyhnutné bezpečnostné opatrenia v záujme zdravia všetkých, takže aj preto sme dnes urobili
ten vstup taký, aký bol, ktorým ste aj vy prešli dole na prízemí a tu sedíme teraz trošku v inom
garde ako ste boli zvyknutí, ale je to v záujme ochrany zdravia všetkých prítomných, takže tmyto
otváram 11. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh, ktoré bolo riadne a
včas zvolané. Na dnešnom rokovaní Vás všetkých srdečne vítam. Svoju neúčasť na dnešnom
rokovaní vopred ospravedlnili pán poslanec Blanár, pán poslanec Knap, pán poslanec Breicha a
pani poslankyňa Ivančová. pán poslanec Tobák má prísť, potvrdil, že je na ceste, takže ho
neospravedlňujem. Prv, ako začneme rokovať, žiadam Vás, aby ste sa prezentovali zasunutím
identifikačnej karty do otvoru hlasovacej jednotky a stlačením ľubovoľného tlačidla potvrdili
svoju účasť. Konštatujem, že v tejto chvíli je podľa prezentácie na rokovaní prítomných celkove
9 poslancov z 13, takže miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné a môže rokovať. Za
zapisovateľku z dnešného rokovania určujem zamestnankyňu Mestskej časti Juh pani Marcelu
Zeleňákovú. Za overovateľov zápisnice určujem poslancov pána Tibora Bacsoá a pána Múdreho.
Do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesení z dnešného rokovania navrhujem zvoliť
týchto poslancov. Za predsedu komisie pána poslanca Sušilu a za členov komisie pána poslanca
Bernáta a pána poslanca Hlinku. Má niekto nejaký iné návrhy ? Ak nie, tak davám hlasovať,
prosím odštartovať 1. hlasovanie o schválení návrhovej komisie, tak, ako boli navrhnutí jej
členovia.
Hlasovanie č. 1 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, návrhová komisia bola jednomyseľne schválená a bude sa
riadiť v zmysle rokovacieho poriadku a pripravovať návrhy uznesení a predkladať ich. Čo sa týka
návrhu dnešného programu rokovania je uvedený v písomnej pozvánke, ktorá Vám bola zaslaná
elektronicky spolu s materiálmi na dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva. Program dnešného
zastupiteľstva bol upravený na prerokovanie len nevyhnutných materiálov z dôvodu vyhlásenej
mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou korona vírusu, to, čo, čo som spomenul celkom na
úvod. Ostatné body, ktoré nie sú nevyhnutné a neodkladné posúvame na niektoré najbližšie
rokovanie zastupiteľstva, ktoré sa budeme snažiť zvolať tak, ako sa situácia bude vyvíjať a ako to
bude umožnené. Takže teraz žiadam návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k
návrhu programu dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa programu, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti, čiže podľa pozvánky.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 12 ods. 5 zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje body zverejneného programu 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Juh.
1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie a schválenie programu zasadnutia
2. Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s T-Systems Slovakia s.r.o. v rámci
Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
3. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2020
4. Záver
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie č. 2 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - takže konštatujem, že 9 poslancov bolo za, tj. všetci prítomní, takže
program bol schválený. Chcem sa ešte opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu alebo
doplnenie programu ? Ak nie, tak sa budeme potom riadiť programom, ktorý bol pred chvíľočkou
schválený.
K bodu 2 : Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s T-Systems Slovakia
s.r.o. v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - pristúpime k 2. bodu programu, ktorým je Návrh zámeru - spolupráca
Mestskej časti Košice-Juh s T-Systems Slovakia s.r.o. v rámci Športovo - zábavného areálu na
Alejovej uliciz dôvodu hodného osobitného zreteľa. V tomto prípade tento materiál je prakticky
úplne totožný s takýmto materiálom, ktorý bol predložený v minulom roku tomuto zastupiteľstvu,
takže sa podarilo vyjednať s vedením tejto firmy T-Systems, že by nám pomohli a vlastne
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vzájomnou spoluprácou medzi mestskou časťou a T-Systems by sme pomohli naplneniu
sociálneho programu tejto firmy pre svojich zamestnancov a po b), čo sa týka nás zase peniazmi,
ktoré by nám vedeli dať na doplnenie nevyhnutných nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou tohto
strediska, takže máte tu vlastne možnosti dve sú tu schválené - schvaľuje prenájom nehnuteľného
majetku a to je osadzovanie reklamných zariadení v celkovej výške 26 500 EUR na dobu určitú
do 31. 12. tohto roku a ďalej zastupiteľstvo by malo schváliť krátkodobý prenájom pre spoločnosť
T-Systems Slovakia Košice ohľadne prenájmu športovísk na výkon firemného dňa, ak budú
chcieť. Ďalej na vstup do areálu pre zamestnancov a je to tak isto na dobu do konca tohto roka a
je tam alokovaná výška nájmu na ten krátkodobý prenájom v sume 8 500 EUR, čiže suma
sumárom 26 500 EUR plus 8 500 EUR je to 35 000 EUR. Základom je tá spolupráca vo forme
vzájomných postojov, vzájomných služieb a obojstrannej výhodnosti, by som to tak nazval. Som
rád, že sa to znovu aj v tomto roku podarilo predjednať, pretože prostriedky nemáme nazvyš, keď
hovoríme o prostriedkoch, tak v schválenom mestskom rozpočte máme o 40 000 EUR menej ako
sme požadovali na strediská s celou mestskou pôsobnosťou a 40 000 EUR bolo zobratých na úkor
strediska verejnoprospešných prác na Jarmočnej ulici, takže toto stredisko z mestských peňazí
nemáme pokryté jeho prevádzku do budúcna, takže budeme musieť uvažovať, čo s tým a ako
vieme tento výpadok nahradiť. Takže je to veľmi dobré, že na tieto situácie máme aspoň takýto
zdroj mimo pôvodného rozpočtu navyše na prevázku nevyhnutných zariadení, opravu, obnovu,
prípadne aj nákup nejakých nových zariaďovacích predmetov na ŠZA. Toľko z mojej strany,
hovorím, že ste to v jednotlivých komisiách mali prerokované, finančná komisia, komisia kultúry,
mládeže, športu a propagácie samosprávy a tak isto na rokovaní miestnej rady to bolo. Všetky tieto
orgány odporúčali túto spoluprácu realizovať, tak ako je navrhnutá v dôvodovej správe a v návrhu
uznesenia. Nech sa páči, otváram teraz prípadnú rozpravu. Keďže sa nikto nehlási, končím túto
možnosť a teraz žiadam alebo prosím návrhovú komisiu pána predsedu, aby predniesol návrh na
uznesenie k tomuto bodu.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 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, § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Zb.
zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov schvaľuje po 1) spoluprácu Mestskej časti Košice-Juh s T-Systems
Slovakia s.r.o. so sídlom Žriedlová 13, Košice v rámci Športovo - zábavného areálu Alejová 2,
Košice, po 2) prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. zo sídlom
Žriedlová 13, Košice časť Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice, katastrálne územie:
Južné mesto, zapísaný na LV č. 13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,
- účel nájmu: osadenie reklamných zariadení,
- výška nájmu: 26 500,00 EUR
- doba nájmu: určitá do 31.12.2020
Prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., odporúčame posudzovať
ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
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obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nehnuteľný majetok bude slúžiť na skvalitnenie
a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, na podporu voľnočasových a športových aktivít pre
väčšiu skupinu obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. Po 3) krátkodobý prenájom pre
spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice
- športoviská (multifunkčné ihrisko, ľadová plocha, futbalové ihrisko)
- firemný deň
- vstup do areálu
- výška nájmu: 8 500,00 EUR
- doba nájmu: určitá do 31.12.2020
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, nech sa páči, prosím o
hlasovanie.
Hlasovanie č. 3 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, za 9, nik nebol proti, nikto sa nezdržal, takže uznesenie bolo
jednomyseľným hlasovaním prijaté. Ináč oni nás už súrili do toho, že potrebovali vidieť výsledok
schvaľovacieho procesu T - Systems, tak aj to bol dôvod, prečo sme to museli ešte urobiť v tomto
mesiaci, lebo by bolo možné, že by v apríli už sa pomery menia vzhľadom na situáciu a mohli by
od toho aj odskočiť. Toľko na vysvetlenie.
K bodu 3 :

Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku
2020

______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže, ďalej je tu Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej
časti - Juh na rok 2020. Tu sú veci, tak keď si spomínate, my sme náš návrh rozpočtu pre Mestskú
časť Košice - Juh schvaľovali ešte 17. decembra a vtedy ešte programový rozpočet mesta nebol
schválený, k tomu došlo až následne 21. februára a my sme vtedy, v tom decembri tu plánovali
niektoré príjmy, ale aj výdavky vzhľadom na vývoj v roku 2019 na očakávania, ktoré vyplynuli z
príjmov a výdavkov rozpočtu 2019. To v podstate sa aj potvrdilo, ale predsa len sú tu isté zmeny,
ktoré vyplynuli, že mestský rozpočet nakoniec uzavrel výšku dane z príjmov fyzických osôb zo
závislej činnosti tak, že navýšili túto sumu pre mestské časti, čiže vzhľadom na náš počet
obyvateľstva to vychádza navyše, naviac +51.814 EUR do bežných príjmov, tak isto bola mierne
teda navýšená daň za psa +219 EUR je to tu popísané, no a v rámci bežných príjmov a výdavkov
došlo k zníženiu bežného príjmu - transfer mesto Košice vo výške 40.000 EUR na to stredisko
verejnoprospešných prác Pri bitúnku. Takže, tu sme dostali menej a teda celkove na tie strediská s
celomestskom pôsobnosťou sme dostali iba sumu 190 000 EUR, pričom minulý rok to bolo o
40 000 EUR viac, čiže 230 000 EUR. Ja som na mestskom zastupiteľstve minule hovoril, že je
smutné, že bolo sľúbené, že ak sa podaria niektoré veci schváliť v mestskom zastupiteľstve, napr.
úprava daní z nehnuteľnosti, úprava dane za odpad a ostatné platby, ako aj za ubytovanie napr., že
bude sa táto zvýšená čiastka rozdeľovať aj v prospech mestských častí. Spomenul som, že áno,
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bolo navýšené +51 814 EUR z podielovej dane z príjmov fyzických osôb pre Mestskú časť Juh, na
druhej strane, druhá ruka zobrala 40 000 €, to znamená, že raz Ti dám a raz Ti vezmem, vlastne
skoro to, čo som ti dal. Predpokladám, že to sa ešte bude meniť, aj keď teraz v tejto situácii
vzhľadom na korona vírus a na ekonomické dopady ťažko predvídať, ako sa bude tá situácia vo
výbere dane z príjmov fyzických osôb v nasledujúcich mesiacoch vyvíjať vzhľadom na problémy
ekonomické, na uzatváranie rozhodujúcich fabrík atď. Však to poznáte, sledujete, no uvidíme,
budeme sa samozrejme snažiť, urobiť všetko preto a aj musíme, aby sme tento rok prežili a aj preto
je potrebné, aby sme niektoré veci mali pod dohľadom, tzn. pokiaľ ide o kontokorentný úver, ktorý
ste odsúhlasili na decembrovej schôdzke tohto zastupiteľstva je potrebné, aby bolo prijaté
uznesenie v tej časti b) poveruje, tam je to napísané, že v súvislosti s čerpaním kontokorentného
úveru a v súvislosti samozrejme aj s čerpaním programového rozpočtu vo výdavkovej časti. No
ináč, tých výdavkoch tu máme sumu 7.000 EUR, takže tu sa pridalo a tak isto v časti administratíva
prevádzkové náklady sa pridalo 5.000 EUR a to na nevyhnutné výkony a štandardnú údržbu, ktorú
bolo potrebné zabezpečiť a nákup materiálu. Tak, toľko vysvetlivky k tomuto materiálu - úprava
programového rozpočtu. Je to tam jednoducho napísané, takže už nie je čo k tomu dodať. Takže
nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram túto možnosť a prosím predsedu komisie návrhovej o
uznesenie, o prednesenie návrhu.
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
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po A) schvaľuje úpravu
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2020 v zmysle predloženého návrhu,
po 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, v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh ako aj v súlade s uznesením č. 70 zo dňa 17. 12. 2019
aktualizovať Programový rozpočet v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v časti
finančné operácie súvisiace so skutočným čerpaním kontokorentného úveru ako krátkodobého
návratného zdroja financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, prosím o Vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 4 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - za 9, proti nikto sa nezdržal, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté,
schválené jednomyseľným hlasovaním všetkých prítomných poslancov.
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K bodu 4 :

Záver

_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže je tu záver, predtým, než sa rozídeme chcem Vás informovať o
niečom aj pozitívnom možno, že mám tu čerstvú informáciu ohľadne opravy výtlkov po zimnom
období v našej mestskej časti. Tieto opravy sa započali od 10. marca po tom, čo bola spustená
výrobňa asfaltovej zmesi. Opravy výtlkov sa zrealizovali k dnešnému dňu v našej mestskej časti
na uliciach Rastislavova, Alejova, Cintorínska, čiastočne Jantárová, čiastočne Krakovská,
čiastočne Užhorodská, Ostravská, Kupeckého, Rosná, Košťova a Oštepová. Toho času sa
upravili, momentálne dnes a v nasledujúcich dňoch realizujú na uliciach Skladná, Šoltésová, Pri
Prachárni, pokračovanie ďalšej etapy na Jantárovej ulici, Jarmočnej, Pri bitúnku. Bude sa v
budúcom týždni pokračovať v týchto prácach na uliciach Mudroňova, Palárikova, Panelová a
Krivá. Takže tak pre informáciu, aj keď idete okolo a vidíte, že sú vyfrézované časti vozovky,
našťastie pokiaľ neprší, tak behom jedného až dvoch dní sú zaasfaltované tie vybraté časti, ktoré
boli popraskané alebo kde boli tie výtlky. Takže zatiaľ z môjho pohľadu je to urobené, ale to sú
iba čiastočné práce, lebo mnohé vozovky máme v stave sieťového rozpadu, vrátane už o
chodníkoch ani nehovoriac. Všetci to viete, všetci chodíme okolo, bombardujeme tieto veci, ja
osobne tiež niekoľkokrát na rôznych fórach. V zime sa to nedalo robiť, bolo hovorené, že mesto
Košice potrebuje to robiť až keď budú dodávatelia schopní poskytnúť asfaltové zmesi s teplejším
príchodom počasia a to sa začalo u nás na juhu ako som spomenul od 10. marca postupne. Som
veľmi rád, že ste prišli v tomto počte deviatich prítomných poslancov, mimo tých štyroch
poslancov, ktorí sa ospravedlnili, beriem to tak, že majú na to oprávnenie, pretože ochrana
zdravia je vždy najdôležitejšia hodnota a že vy ste sa obetovali a prišli. Som povedal, že
zastupiteľský zbor, obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení je
nezastupiteľným. Je druhým orgánom voleným v samospráve obcí, miest, mestských častí a v
niektorých veciach zákon o obecnom zriadení alebo mesto Košice v zákone definuje vyslovene
výhradné právomoci zastupiteľstva, čiže pokiaľ nie je vyhlásený výnimočný stav, starosta
nemôže robiť ani primátor mesta niektoré úkony, ktoré sú len výlučne v kompetencii
zastupiteľstva. Pokiaľ sa nezmení medzičasom v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní
dikcia niektorých paragrafov zákona o obecnom zriadení, že by sa to uvoľnilo, ale to neviem.
Takže som rád, že ste uvedomelí, že ste prišli, želám Vám, Vašim rodinám aj Vám osobne, aby
sme tieto neľahké obdobia prekonali, aby ste boli nápomocní tak ako viete pri rôznych sociálnych
aktivitách, ktoré teraz budú sa samozrejme vyhlasovať, už sa aj vyhlásili aj v našom meste, aby
ste sa zapojili podľa svojich možností a schopností do všetkého užitočného a prospešného v rámci
svojho okolia a aby ste spolupracovali v týchto veciach s nami, ak je to vhodné, aby ste hľadali
dobrovoľníkov, zo svojho okolia, známych alebo z práce, ktorí môžu dobrovoľne bez nároku na
odmenu v nejakom voľnom čase sa venovať niečomu užitočnému. Napr. študenti sú teraz doma
na prázdninách, nakupovaniu ľuďom do domu doniesť nejaké potraviny, pretože niektorí
samozrejme seniori tí sú najzraniteľnejšie skupina majú obavy, niektorí aj výjsť vôbec vonku,
lebo také sú usmernenia. Či do lekárne skočiť atď., tak my máme istý počet takýchto
dobrovoľníkov, ale plus aj naše zamestnankyne, opatrovateľky zo sociálneho oddelenia, ktoré ak
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majú nejaký prestoj alebo je to možné ich uvoľniť, tiež chodia tieto služby robiť priamo do bytov
ľuďom. Musia zavolať, musia povedať, čo potrebujú buď na infolinku na mesto Košice, resp. ku
nám na telefóny, ktoré sme zverejnili a ktoré máme štandardne. Doposiaľ sme asi takých 12
prípadov riešili, čo sa týka nákupu do bytu do domu začalo sa to ešte len tento týždeň. Stravovanie
viete ako prebieha, že naša jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej zostala ako jediná svojho typu
takéhoto zariadenia stravovacieho otvorená. Tam, čo je na Garbiarskej ulici to bolo zavreté, no je
to zariadenie sociálnej starostlivosti, kde je aj jedáleň, kde chodili ľudia aj zvonku sa stravovať,
takže tam sa tá služba momentálne neposkytuje, u nás áno a práve naopak sa rozširoval počet
stravníkov aj do iných mestských častí, pokiaľ mestské časti, starostovia alebo úhrady prejavili o
toto záujem, čiže kooperujeme aj s inými. Rozvoz sa uskutočňuje do domácnosti podľa
požiadaviek a boli si dnes možno niektorí účastní aj prenosu, čo sa týka mestského zastupiteľstva,
kde v oblasti zvládnutie krízovej situácie spojené s korona vírusom bolo prijaté, že bude sa za
dopravu pre obyvateľov mesta, keď si napr. objednajú donášku obeda alebo nákup potravín, že
bude mesto priplácať jedno euro na jeden obed za dopravu, ak ten náklad bude hodnoverným
spôsobom doložený vo forme bločka alebo niečoho podobného. To je navyše, to je nové, to ani
nebolo pôvodne navrhované, vzišlo to iba dnes z rokovania mestského zastupiteľstva. Chcem
zablahoželať kolegovi Jurajovi Tobákovi nášmu poslancovi, ako viete, dnes zložil poslanecký
sľub na uprázdnený mandát poslanca, po pánovi Burdigovi, takže gratulujem a teším sa na
spoluprácu, že budeme môcť spolu posúvať problémy a záležitosti Mestskej časti - Juh, ale aj
celého mesta. Toľko z mojej strany, celkom na záver. Môžem ukončiť ? Tak, ďakujem ešte raz a
týmto končím rokovanie, opatrujte sa, aby sme boli schopní niečo urobiť pre ľudí aj v najbližších
týždňoch a mesiacoch. Všetko dobré.

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

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

Overovatelia :
JUDr. Tibor Bacsó, poslanec MZ :

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

Mgr. Peter Múdry, poslanec MZ :

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

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková

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