Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 12.5.2020
Číslo: 4/20
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 2.6.2020
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 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
3. Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti
Košice – Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
4. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2020
5. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019
6. Diskusia
7. 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 4. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020. 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 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020 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: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 3
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o návrhu na
zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Juh –
časť mobilnej ľadovej plochy. Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz nikto neprejavil záujem
o kúpu tohto majetku, je potrebné zvážiť možnosť znížiť pôvodnú cenu o 50%. Členovia
komisie nemali doplňujúce otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie
hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy odporúča znížiť cenu
pre odpredaj vyradeného majetku o 50% voči cene stanovenej znaleckým posudkom, t. j. za
potrubný rošt s príslušenstvom 780,00 €, rozdeľovače a zberače s príslušenstvom 160,00 €,
plniace zariadenie s príslušenstvom 3,50 €, prekrytie zberačov a rozdeľovačov 60,50 €.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 4
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. informoval členov komisie o návrhu na úpravu
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2020. Členovia komisie nemali
doplňujúce otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020 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 schválenie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 5
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. informoval členov komisie o Záverečnom účte
Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019. Členovia komisie nemali doplňujúce otázky, alebo
pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy komisia prerokovala
predložený návrh Záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2019 a odporúča ho predložiť a
schváliť bez výhrad na najbližšom zasadnutí MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 6
Vedúca OKMaŠ informovala členov komisie o uplynutí doby platnosti zmluvy o poskytovaní
služby 02/2019/S na zabezpečenie grafiky a tlače občasníka Južan. Vzhľadom na vzniknutú
situáciu s koronavírusom Covid – 19 sa finančná situácia mestskej časti značne zhoršila a preto je

potrebné zvážiť rozsah vydávania občasníka Južan. Vedúci OEaM Ing. Zahoranský informoval
členov komisie o nepriaznivom vývoji finančnej situácie a o potrebe zváženia akýchkoľvek
výdavkov nad rámec zákonných povinností. Predseda komisie navrhuje vydať občasník aspoň
v elektronickej podobe. P. poslankyňa Ivančová upozorňuje, že najmä seniori nemajú možnosť
prečítať si Južan na internete a bolo by dobré vydať pre nich Južan v tlačenej forme, aj vzhľadom
na fakt, aby boli viac informovaní. Ing. Zahoranský pripomenul členov komisie aj výpadok fin.
prostriedkov z mesta Košice. Členovia komisie sa zhodli na tom, že v septembri, alebo v októbri
sa k tejto téme vrátia a zvážia aspoň záverečné číslo Južanu.
Vedúca OKMaŠ informovala členov komisie o pripravovanom koncerte pod balkónmi, ktoré sa
uskutoční 2.6.2020 na Krakovskej ul.

K bodu č. 7
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie
zasadnutie komisie oznámi predseda komisie elektronicky.

PhDr. Andrea Tragalová
tajomník komisie

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

