Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice, 14.05.2020
Číslo: 05/3805/642 /2020
Zapísal: Ing. Eva Horáková, tajomník komisie
Tel: 7208047
e- mail: eva.horakova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh,
konaného dňa 14.05. 2020

Prítomní:

členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, stanica Juh
Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
Návrh zámeru spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s T-Systems Slovakia s.r.o. a
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–
zábavného areálu, Alejová 2, Košice
Návrh na navýšenie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky
Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh „
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Viliam Knap. Oboznámil prítomných
s navrhovaným programom rokovania.
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášania schopná, bude sa riadiť navrhovaným
programom.
Materiály k jednotlivým bodom programu boli členom komisie zaslané elektronickou formou.
Hlasovanie o programe rokovania komisie:
prítomní: 5
za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 2
Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, Stanica - Juh. Správu o činnosti MsP Košice,
stanice – Juh predniesol František Harčarik, zástupca veliteľa stanice
- monitoring výdaja stravy na Vojvodskej ulici pre seniorov,
- zvýšený dohľad nad dodržiavaním, čistotyb a verejného poriadku a základných hygienických
opatrení výdajom potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov na Šoltésovej
ulici,
- asistencia PZ a HaZZ pri odbere vzoriek na zisťovanie pozitívnych občanov na COVID 19
u rómskych občanov, ktorí sa na Slovensko vracali z Írska ( negatívne vzorky ),
- zisťovanie pôvodcu skládok ( plastové a drevené okná ), odstúpené OU Košice,
- kontrola trhovísk cez víkend a v čase štátnych sviatkov,
- kontrola používania detských ihrísk,
- monitorovanie priestorov okolo lekární ( zvýšený počet vlámaní do priestorov ) .
Požiadavky a podnety:
Blanár:
- preveriť parkovanie pri hoteli Strojár na Južnej triede, pri bytovom dome sú dlhodobo
zaparkované nepojazdné vozidlá,
podozrenie, že v niektorej garáži je vykonávaný servis vozidiel
- dochádza ku obmedzovaniu parkovania pre obyvateľov.
Knap
- riešiť parkovanie na Miškoveckej ulici,
- preveriť možnosť odstránenia DZ na ulici výmenou za oznámenia na stanovištiach pre
kontajnery ( podnet pána Puškáša )
- postup prác na zriadení karanténnej stanice v priestoroch na MsP na Jarmočnej ulici (
v prácach sa ďalej nepokračuje )
- riešenie odstavných parkovísk pre mesto Košice pre nepojazdné motorové vozidlá., kapacita
pri BPMK a na Jarmočnej je nepostačujúca ( podnet bol vznesený na dopravnej komisii
MMK, je potrebné aktualizovať požiadavku na meste Košice, mesto Košice bolo požiadané,
aby sa vyčlenili finančné prostriedky na spracovanie PD a realizáciu zámeru, prípadne kúpu
pozemkov )
- kontroly zdržiavania sa neprispôsobivých osôb na Fejovej ulici pri objekte bývalého
lesoprojektu na D. Feju 14.
- Šoltésova ulica , odstránenie odpadu ( ležoviska ) v zeleni pri garážach
Uznesenie:
Komisia po oboznámení sa s činnosťou MsP Stanice – Juh berie informáciu na vedomie .
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 3

Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020, predniesol
vedúci odd. EaM , Zahoranský
Uznesenie
Komisia vzala na vedomie informáciu o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh
v roku 2020 a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie
zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 5

za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020,
predniesol Zahoranský
Uznesenie
Komisia vzala na vedomie Informáciu o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh
v roku 2020 a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie
zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 5

zdržal sa: 0

za : 5

proti: 0

K bodu č. 5
Návrh zámeru spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s T-Systems Slovakia s.r.o. a
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–
zábavného areálu, Alejová 2, Košice, návrh predniesol p. Zahoranský
Uznesenie
Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom a odporúča
1) spoluprácu MČ KE – Juh s TSSK v rámci ŠZA,
2) prenájom nehnuteľného majetku pre TSSK - časť Športovo – zábavného areálu nachádzajúceho
sa na Alejovej 2 v Košiciach, katastrálne územie: Južné mesto, zapísaného na LV č. 13161
Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, týkajúci sa spolupráce medzi MČ KE – Juh a
TSSK za účelom osadenia reklamných zariadení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, TSystems Slovakia s.r.o., Žriedlova 13, 040 01 Košice na dobu určitú do 31.12.2020 s výškou
nájmu 21 200 EUR,
3) krátkodobý prenájom pre TSSK s výškou nájmu 6 800 EUR,
4) krátkodobý prenájom pre DT IT & TS vo výške 7 000 EUR
a predloženie návrhu zámeru spolupráce na schválenie na najbližšie rokovanie Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 5

zdržal sa: 0

za : 5

proti: 0

K bodu č. 6
Návrh na navýšenie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky
Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu, návrh predniesol p. Zahoranský
Uznesenie
Komisia odporúča navýšenie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima
banky Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu do výšky 150 000 EUR a predloženie návrhu na schválenie na najbližšie
rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 5

za :

5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 7
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh „, informáciu predniesol p. Blanár
Uznesenie:
Komisia odporúča návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh. Navrhuje, aby materiál bol na rokovanie MZ
predložený MČ Košice – Juh
Hlasovanie :
prítomní: 5

za :

5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 8
Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Juh, informáciu doplnila prednostka MÚ p. Pagáčová
Uznesenie :
Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom a odporúča zmeny a doplnky Rokovacieho
poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh predložiť na schválenie na
najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice – Juh
Hlasovanie :
prítomní: 5

za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

k bodu Rôzne:
1. Informatívna správa o opatreniach MČ Košice – Juh v boji proti koronavírusu COVID
– 19, o príslušných opatreniach MČ informovala p. Pagáčová, Horáková
- doplnená bola informácia o postupnom sprístupnení pre verejnosť zariadení detských
ihrísk a hygienickýcjh opatreniach určených hlavným hygienikom,
- informácia o personálnom a materiálovom vybavení pri zabezpečovaní stanovených
opatrení ,
- informácia o obmedzených doplnkových činnostiach, ktoré zabezpečovala MČ
v rámci VPP
2. Predložiť informáciu o postupe riešenia likvidácie skládok na Fejovej ulici zo strany
mestskej časti a oboznámiť so stanoviskom mesta Košice mestských poslancov, aby
mohli v predmetnej veci interpelovať mesto Košice ( p. Tkáč, Blanár, Knap )
3. Vzniesť dopyt o poskytnutie informácie o riešení lokality pere výstavbu útulku pre
bezdomovcov na území mesta Košice ( mestskí poslanci na rokovaniach príslušných
komisií MZ Košice )
4. Predložiť informáciu o stanovisku mesta Košice k požiadavke MČ k možnosti
zriadenia predajných miest v priestoroch verejného cintorína počas štátnych svitkov (
p. Tkač )
Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie

Eva Horáková v..r.
tajomník komisie

Viliam Knap v.r.
predseda komisie

