ZÁPISNICA
z 12 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 21.5.2020 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 – Vážení kolegovia, poslankyne, poslanci, všetci prítomní, dovoľte, aby
som Vás poprosil, aby sme sa sústredili na naše rokovanie dnešného miestneho zastupiteľstva, na
ktorom Vás všetkých samozrejme srdečne vítam. Týmto teda otváram 12. rokovanie Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. 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 zaprezentovaných je
12 poslancov z 13. Tzn.., že sme uznášaniaschopní a môžeme teda rokovať. Vážená pani
poslankyňa, vážení páni poslanci, za zapisovateľku z dnešného rokovania určujem
zamestnankyňu mestskej časti pani Marcelu Zeleňákovú. Za overovateľov zápisnice určujem
poslancov pána poslanca Knapa a pani poslankyňu Ivančovú. Do návrhovej komisie odporúčam
zvoliť nasledovných poslancov : za predsedu komisie pána poslanca Sušilu, za členov návrhovej
komisie pána poslanca Tkáča a pána poslanca Hlinku. Sú nejaké iné návrhy ? Ak nie, prosím
pripravte hlasovanie ohľadne návrhovej komisie, tak ako boli mnou navrhnutí. Čiže dávam
hlasovať o tom.“
Hlasovanie č. 1 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – „Za 12 poslancov, konštatujem, že komisia bola zvolená. Vidím, že
už ste zaujali aj svoje pracovné miesta pri stole určenom pre prácu komisie. Takže ďakujem.
Návrh dnešného programu rokovania je uvedený v pozvánke, ktoré vám bola zaslaná elektronicky
spolu s informáciou o tom, že materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva k jednotlivým
bodom sú zverejnené na elektronickom úložisku vytvorenom pre poslancov Miestneho
zastupiteľstva MČ - Juh. 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, teda podľa pozvánky.“
1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie a schválenie programu zasadnutia
2. Slovo pre verejnosť
3. A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2020
B/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
4. Návrh na udelenie verejných ocenení : Cena Mestskej časti Košice – Juh
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5. Informácia o 9. a 10. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku
2019
6. Informácia o 1. a 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
7. Návrh na navýšenie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky
Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu
8. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh
9. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Juh
10. Informácia o vymáhaní pohľadávok Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019
11. 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
12. Informácia o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
za II. polrok 2019
13. Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 10. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2019
14. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
konaného dňa 17.12.2019
15. Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
16. Diskusia
17. Záver
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 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice Juh.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Prosím o Vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 2 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – „Za 12, konštatujem, že program a uznesenie ohľadne tohto programu
bolo schválené.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Informujem Vás o tom, že do programu dnešného zasadnutia
miestneho zastupiteľstva doplňujem ako bod číslo 8/1 Návrh na úpravu platu starostu Mestskej
časti Košice-Juh z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid
19. Materiál po zaradení tohto doplnku budete mať dodaný v priebehu pár minút. Takže, prosím o
prednesenie návrhu uznesenia k tomuto doplnku programu.“
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Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 12 ods. 5 a 7
zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje doplnenie bodu číslo 8/1 o Návrhu na úpravu platu starostu Mestskej časti
Košice-Juh z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid 19 z
ekonomických dôvodov do programu 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, takže, prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 3 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, konštatujem, že 12 hlasov bolo za, takže tento bod
programu bol zaradený. Chcem sa opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu a doplnenie
programu ? Ak nie, tak postupujeme k 2. bodu dnešného rokovania, ktorým je Slovo pre
verejnosť.“
K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „V tomto bode majú možnosť obyvatelia s trvalým pobytom v
Mestskej časti Juh - fyzické osoby, podnikatelia pôsobiaci na území mestskej časti a zástupcovia
právnických osôb pôsobiacich na území Mestskej časti Juh majú možnosť vystúpiť na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút. Tak to máme stanovené v našich
interných predpisoch, keďže pokiaľ mi je známe, pred rokovaním miestneho zastupiteľstva
nebola doručená žiadna požiadavka zo strany občanov alebo právnických osôb.“
A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2020
B/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
______________________________________________________________________________
K bodu 3 :

p. Hlinka, starosta MČ – „Budeme pokračovať ďalším bodom rokovania, tým je bod číslo 3 a
to je po A/ Správa o výsledku kontroly poradové číslo 1 z roku 2020 a po B/ Správa o kontrolnej
činnosti za rok 2019, ktorú predkladá kontrolór mestskej časti. Otváram k predloženému
materiálu rozpravu. Keďže sa nikto nehlási, prosím o prednesenie návrhu uznesenia k bodu 3.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovenia § 18
f ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie po A/ Správu o výsledkoch kontroly číslo 1/2020, po B/ Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2019.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Prosím o hlasovanie.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 hlasov, uznesenie bolo schválené.“
Hlasovanie č. 4 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 4 : Návrh na udelenie verejných ocenení : Cena Mestskej časti Košice – Juh
______________________________________________________________________________
p. Hlinka starosta MČ - „Nasleduje bod číslo 4 a tým je Návrh na udelenie verejných ocenení
: Cena Mestskej časti Košice-Juh. Tu konštatujem, že komisia kultúry, mládeže, športu a
propagácie samosprávy na svojom zasadnutí vzala na vedomie Návrh na udelenie verejných
ocenení : Cena Mestskej časti Košice-Juh a odporúčala tento materiál predložiť na prerokovanie
na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Predtým to bolo ale v miestnej rade a miestna
rada 10. 3. 2020 tento materiál prerokovala, vzala na vedomie v podstate a tiež odporučila
starostovi, aby bol predložený najbližšiemu rokovaniu zastupiteľstva. Oficiálny akt odovzdávania
verejných ocenení vzhľadom na pandémiu bude sa konať najskôr po ukončení tejto pandémie a o
tomto termíne Vás budeme vopred informovať, čiže nepredpokladám, že by to malo byť teraz, tak
ako to bolo pred tým, že pri júnovom zastupiteľstve po rokovaní, asi to bude trošku neskôr. Toľko
na dôvažok, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie, končím
túto možnosť a prosím o návrh uznesenia.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm.
o) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa Zásad udeľovania verejných ocenení Mestskej časti Košice-Juh v znení
neskorších zmien schvaľuje : udelenie verejných ocenení Cena Mestskej časti Košice-Juh v roku
2020 týmto jednotlivcom a kolektívu : jednotlivci Viktória a Ambrózová za vynikajúcu tvorivú
prácu s mladou generáciou v umeleckej oblasti, MUDr. Tichomír Badonič - za významné výsledky
vo vedeckej činnosti, Ing. Ladislav Kočík za osobitný prínos v umeleckej oblasti. Kolektív - Klub
kozmických modelárov Košice za významné výsledky v športovej oblasti.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Tak, ďakujem, prosím o Vaše hlasovanie.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 poslancov, konštatujem, že materiál a návrh na uznesenie bol
schválený.“
Hlasovanie č. 5 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5 : Informácia o 9. a 10. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
v roku 2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Nasleduje bod 5, ktorým je Informácia o 9. a 10. úprave Programového
rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku 2019. Tu chcem uviesť na doplnenie, že okrem
formálnych úprav a presunov, pri 9. úprave v mesiaci október mesto Košice schválilo
dofinancovanie zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 35.000 EUR a stravovanie dôchodcov
vo výške 10.000 EUR a pri 10. úprave nám Mestská časť Košice-Západ poskytla účelový transfer
na akciu Non-stop 24 hodinové korčuľovanie vo výške 200 EUR. Jednotlivé úpravy rozpočtu boli
prerokované v stálych komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré predloženú informáciu o 9. a 10.
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úprave odporúčali predložiť bez pripomienok na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. Aj na
zasadnutí miestnej rady 10. marca tohto roku bolo odporúčané Informáciu o 9. a 10. úprave
programového rozpočtu predložiť na prerokovanie najbližšiemu rokovaniu miestneho
zastupiteľstva. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keďže sa nikto nehlási, 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. 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 9. a 10. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku 2019.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, nech sa páči prosím o Vaše hlasovanie.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 poslancov, takže konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Hlasovanie č. 6 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6 :

Informácia o 1. a 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku
2020

______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Nasleduje bod 6 Informácia o 1. a 2. úprave Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice-Juh v roku 2020. Okrem formálnych úprav a presunov pri 1. úprave v
mesiaci január sme zapojili nevyčerpaný sponzorský dar vo výške 1.423 EUR 74 centov z roku
2019 určené na akciu Non-stop 24 hodinové korčuľovanie. Ministerstvo vnútra poukázalo
účelové finančné prostriedky na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v celkovej výške
22 665 EUR. Ministerstvo dopravy a výstavby nám oznámilo výšku dotácie preneseného výkonu
štátnej správy na úseku bývania. Ministerstvo vnútra oznámilo výšku dotácie preneseného
výkonu štátnej správy na úseku hlasovania pobytu občanov, ako aj registra obyvateľov a na úseku
registra adries a úseku matrík. Pri 2. úprave v mesiaci február sme zapojili nevyčerpané financie
za zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 2.680 EUR z roku 2019, spoločnosť Szilcar
partners nám darovala 500 EUR na podujatie mini Winter classic a v mesiaci február bolo
čerpanie kontokorentného úveru vo výške 25.219, 61 EUR. Materiál bol prerokovaný vo
všetkých stálych komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré Informáciu o 1. a 2. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku 2020 prerokovali bez pripomienok a
navrhli miestnemu zastupiteľstvu a aby sa vzala na vedomie ako informáciu. Otváram k tomuto
materiálu prípadnú rozpravu. Keď sa nikto 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
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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 1. a 2. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku 2020.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, prosím o hlasovanie. Ďakujem, 12 hlasov bolo za,
uznesenie bolo schválené.“
Hlasovanie č. 7 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – „Ešte tu by som Vás chcel predsa len informovať o situácii v
hospodárení za mesiac apríl. Výpadky príjmov za mesiac apríl, aké boli : mesto Košice nám dalo
teda 9859 € podielovú daň a účel transfery 11.250 EUR, vlastné príjmy 22.000 EUR, celkový
výpadok príjmov v mesiaci apríl napriek tomu bol 43.000 EUR. V mesiaci máj mesto Košice
dorovnalo za apríl na základe schváleného uznesenia z 30. 4. tohto roku Mestského zastupiteľstva
dorovnalo teda účelové transfery vo výške 11 250 EUR za športovo zábavný areál a spoločensko
- relaxačné centrum, ďalej podielovú daň vo výške 4.601 EUR, rozdiel teda medzi skutočným
krátením vo výške 8 % a tým, čo krátil primátor vo výške 15 %. Dosiahnutá úspora mzdových
nákladov zamestnancov za apríl je 11.000 EUR prekážka na strane zamestnávateľa, vyplácané u
niektorých bolo 60 % z platu po dohode s odbormi, niektorí boli tu na 100 % výkonu. Za mesiac
apríl, berúc do úvahy spomínané dorovnania a na základe úspory ďalších prevádzkových
nákladov, respektíve oddialenia niektorých výdavkov na neskoršie obdobia je výsledok
hospodárenia momentálne vo výške cca mínus 10.000 EUR. Mesto krátilo podielovú daň za máj
vo výške 12 %, čo predstavuje sumu 7.888 EUR. Je potrebné počítať s tým, že krátenie podielovej
dane bude určite pokračovať každý mesiac, pravdepodobne až do konca tohoto roka. Je potrebné
brať úvahu aj krátenie účelových prostriedkov z mesta zo sumy 90.000 EUR na 22.500 EUR, to
znamená krátenie o 75 % určených na verejnoprospešné aktivity, v našom prípade napr.
prevádzkové náklady kamerového systému, údržba detských a športových ihrísk a iné ďalšie
investičné aktivity. Toľko, ako doplnok k tejto pasáži, ktorá hovorila o rozpočte v tomto roku.
K bodu 7 : Návrh na navýšenie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima
banky Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a
výdavkami bežného rozpočtu
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Nasleduje bod číslo 7 Návrh na navýšenie krátkodobých návratných
zdrojov financovania od Prima banky Slovensko a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh na
svojom 10. zasadnutí schválilo prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima
banky Slovensko do výšky 100.000 EUR na obdobie dvanástich mesiacov odo dňa podpísania
úverovej dokumentácie na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
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rozpočtu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu
ochorenia Covid - 19 spôsobeným koronavírusom, ako aj prijatými opatreniami zo strany
primátora mesta Košice, či výpadkami na strane vlastných príjmov sa Mestská časť Košice-Juh
dostáva do zložitej finančnej situácie. Preto navrhujeme, aby schválená výška krátkodobých
návratných zdrojov financovania od Prima banky Slovensko na vyrovnanie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu do výšky 100.000 EUR bola navýšená do výšky
150.000 EUR s možnosťou jej čerpania do konca roka 2020. Materiál bol prerokovaný vo všetkých
stálych komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré tento materiál odporučili predložiť na
schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Takže, otváram k tomuto prípadnú rozpravu. Nikto sa
nehlási, prosím o prednesenie návrhu uznesenia k bodu číslo 7.“
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 po A) schvaľuje zmenu uznesenia číslo 70
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh zo dňa 17.12.2019 v časti schvaľuje
nasledovne : pôvodné slová 100.000 EUR na obdobie dvanástich mesiacov odo dňa podpísania
úverovej dokumentácie sa nahrádzajú slovami 150.000 EUR do konca roka 2020.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Áno, ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, nech sa páči dávam
hlasovať o tomto.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 hlasov, konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
Hlasovanie č. 8 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8 : Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „V poradí ôsmym bodom rokovania je Návrh na zmeny a doplnky
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. Predložený návrh
na zmeny a doplnky reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu, ktorá na území Slovenskej
republiky trvá od 13. marca tohto roku a svojou povahou nadväzuje na legislatívne zmeny, najmä
na zákon č. 73/2020 Zbierky zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením Covid-19. Uvedeným
zákonom bol doplnený zákon č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení o prechodné
ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19. Z tohto dôvodu sa
navrhujú niektoré osobitné postupy oproti bežnému rokovaniu miestneho zastupiteľstva. Tie sú
však naformulované tak, aby pokrývali nielen súčasnú mimoriadnu situáciu, ale aj prípadnú
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krízovú situáciu niekedy v budúcnosti. Predložený materiál bol prerokovaný vo všetkých stálych
komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré odporúčali zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh predložiť na schválenie na najbližšie
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Otváram k tomuto prípadnú rozpravu. Nikto sa nehlási,
prosím návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm.
k) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 14 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov : po 1) schvaľuje zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou
od 1. 6. 2020 po 2) splnomocňuje starostu Mestskej časti Košice-Juh na vydanie úplného znenia
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh so zapracovaním
schválených zmien a doplnkov.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, nech sa páči, prosím o hlasovanie.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, za, 12 hlasov, konštatujem, uznesenie bolo schválené.“
Hlasovanie č. 9 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8/1: Návrh na úpravu platu starostu Mestskej časti Košice-Juh z dôvodu
ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid 19.
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Nasleduje bod 8/1 Návrh na úpravu platu starostu Mestskej časti
Košice-Juh z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid -19.
Priložená je aj stručná dôvodová správa, je to to, čo som aj vlastne už avizoval v kontakte s
predsedami poslaneckých klubov, prípadne aj niektorými poslancami už pred zhruba asi
nejakými pár týždňami. Takže, činím tak teraz. Otváram k tomuto materiálu prípadnú rozpravu.
Keď sa nikto nehlási, prosím o prednesenie návrhu uznesenia.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm.
i) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1, 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky číslo 253/1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, po A) berie na vedomie informáciu starostu o
vzdaní sa časti platu nad rámec základného platu stanoveného zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 253/1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“) v termíne od
1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, po B) pozastavuje účinnosť uznesenia číslo 34 zo dňa 26. 3. 2019 na
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obdobie od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 (ďalej len rozhodná doba“), po c) určuje plat starostu počas
rozhodnej doby v základnej výške podľa § 3 ods. 1 zákona.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Áno, ďakujem, prosím o hlasovanie.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, za, 11, zdržal sa 1, nikto nebol proti, konštatujem, že
uznesenie bolo schválené.“
Hlasovanie č. 10 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1
K bodu 9 : Návrh dodatku číslo 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Je tu bod číslo 9 a to je Návrh dodatku číslo 2 k Zásadám
odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. V úvode by
som Vás rád informoval, už aj vzhľadom na hlasovanie v predošlom bode 8/1, že už v mesiaci máj
2020 som sa dobrovoľne vzdal časti svojho platu za apríl, ktorú som poberal nad rámec základného
platu, ktorý je stanovený zákonom 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obci a primátorov miest. Časť svojho platu som zo svojho účtu previedol na účet
Mestskej časti - Juh za účelom financovania povinnej dezinfekcie všetkých detských ihrísk na
území Mestskej časti Košice-Juh. Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Juh boli schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Juh
uznesením číslo 166 zo dňa 24. 6. 2010. Doterajšie zásady neumožňovali poslancom vzdať sa
dobrovoľne odmeny alebo jej časti. Preto, navrhujeme platné zásady doplniť o ustanovenie o
možnosti vzdať sa dobrovoľne samozrejme tejto odmeny alebo jej časti a to doplnením v § 3 zásad
o nový bod číslo 6, ktorého znenie je uvedené v priloženej dôvodovej správe. Dodatočne Vám bol
zaslaný správne očíslovaný dodatok číslo 2, pôvodne označený aj v pozvánke ako dodatok číslo
1, za čo sa vzhľadom na administratívnu chybu ospravedlňujeme. Otváram teraz k tomuto
materiálu rozpravu. Keď sa nikto nehlási, prosím o návrh uznesenia.“
Návrhová komisia : „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4 písm.
k) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok číslo 2 k Zásadám odmeňovania
poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh zo dňa 24. 6. 2010 v znení Dodatku
číslo 1 zo dňa 27. 9. 2011 podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 25. 5. 2020.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Áno, ďakujem, prosím o Vaše hlasovanie.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Za 12, konštatujem, že uznesenie bolo týmto schválené.“
Hlasovanie č. 11 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 10 : Informácia o vymáhaní pohľadávok Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Nasleduje bod číslo 10 a tým je Informácia o vymáhaní pohľadávok
Mestskej časti Košice-Juh za rok 2019. Poukazujem na obsah materiálu, v ktorom je uvedené, že
najvyšší podiel na výške pohľadávok majú staršie pohľadávky na dani z nehnuteľností a to z
obdobia rokov 1999 až 2004, v porovnaní s týmito pohľadávkami tvoria podstatne menšiu časť
vymáhaných pohľadávok iné pohľadávky, napr. na nájomnom a službách spojených s nájmom za
prenajímaný nejaký nehnuteľný majetok, resp. pohľadávky za sociálne služby. Finančná komisia
prerokovala Informáciu o vymáhaní pohľadávok Mestskej časti Košice-Juh za rok 2019 na svojom
zasadnutí 25. februára tohto roku a odporúčala ju prerokovať na najbližšom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva. Podobne aj na rokovaní miestnej rady v marci bolo odporúčané predložiť materiál
na rokovanie najbližšiemu zastupiteľstvu, čo sa deje teraz. Takže toľko na doplnenie a uvedenie
tohto bodu, otváram prípadnú diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, prosím o návrh uznesenia
niektorého z členov návrhovej komisie alebo pána predsedu, nech sa páči.“
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 Informáciu o vymáhaní pohľadávok Mestskej časti KošiceJuh za rok 2019.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, nech sa páči, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 hlasov, uznesenie bolo týmto schválené.“
Hlasovanie č. 12 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 11 : 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 – „V poradí 11. bodom dnešného programu je 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. Veľmi stručne, zámer spolupráce pre rok 2020
už bol prerokovaný a schválený týmto miestnym zastupiteľstvom uznesením číslo 80 z 26. marca
tohto roku. Keďže došlo zo strany spoločnosti T-Systems Slovakia k organizačno - právnym
zmenám, založila sa dcérska spoločnosť, spoločnosť T-Systems predložila 2 zmluvy s tým, že
celková výška z ich strany to je 35.000 EUR ostáva nezmenená, je len rozložená medzi T-Systems
a ich dcérsku spoločnosť. Preto musíme tento zámer opätovne schváliť, nakoľko nie je už identický
celkom, vzhľadom na túto právnu zmenu u nich. Všetky detailné informácie sú uvedené v
dôvodovej správe. Tento návrh zámeru spolupráce bol prerokovaný vo všetkých stálych komisiách
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miestneho zastupiteľstva, ktoré ho odporúčali predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh, aby sme im mohli to vlastne doplniť o uznesenie z
dnešného rokovania zastupiteľstva do návrhoch obidvoch zmlúv, aby mohlo dôjsť po tom k
obapoľnému podpisu štatutárov a vlastne k poskytnutiu finančných prostriedkov, tých 35 000 € na
účet Mestskej časti Juh. Toľko na úvod na doplnenie a uvedenie. Otváram rozpravu. Keďže sa
nikto nehlási, opäť poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie uznesenia.
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 po a) ruší uznesenie číslo 80 z 11. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh konaného dňa 26. 3. 2020, po b) schvaľuje 1) spoluprácu
Mestskej časti Košice-Juh s T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice v rámci Športovo zábavného areálu Alejová 2, Košice, 2) prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť TSystems Slovakia s.r.o. Žriedlová 13, Košice - časť Športovo zábavného areálu Alejová 2, Košice,
katastrálne územie: Južné mesto, zapísaný na LV číslo 13161 Okresným úradom Košice
katastrálnym odborom, účel nájmu : osadenie reklamných zariadení, výška nájmu : 21.200 EUR,
doba nájmu: určitá do 31. 12. 2020. Prenájom nehnuteľného majetku v 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 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. 3) krátkodobý prenájom pre spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. Žriedlová 13, Košice
športoviská (multifunkčné ihrisko, ľadová plocha, futbalové ihrisko, ihrisko na tenis crossminton), firemný deň, vstup do areálu, pri výške nájmu : 6.800,00 EUR a dobe nájmu : určitej
do 31. 12. 2020.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem za uvedenie a prečítanie návrhu uznesenia, nech sa páči,
dávam teraz o ňom hlasovať.“
Hlasovanie č. 13 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 hlasov, to znamená, že uznesenie bolo schválené.“
K bodu 12 : Informácia o poskytnutí údajov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k
informáciám za II. polrok 2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Bod číslo 12 Informácia o poskytnutí údajov v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciám za 2. polrok 2019. Poukazujem na obsah materiálu, na to, že
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celkove 5 subjektov žiadalo o poskytnutie informácií, v akom rozsahu je to tu uvedené a ako s
tým bolo naložené, takže dávam Vám to ako informáciu na vedomie. Chce sa niekto viacej opýtať
k tomu ? Nie, tak prosím o návrh uznesenia k bodu číslo 12.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh na základe uznesenia
číslo 86/A schváleného na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh dňa
27. 1. 2001 berie na vedomie Informáciu o poskytnutí údajov v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám za 2. polrok 2019.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Áno, nech sa páči, hlasujte.“
p. Hlinka, starosta MČ - „Za, 11 hlasov, nikto sa nezdržal, ani nebol proti, konštatujem, že
uznesenie bolo týmto prijaté.“
Hlasovanie č. 14 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 13 : Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 10. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2019
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Nasleduje bod číslo 13 a tým je Správa o činnosti Miestnej rady
Mestskej časti Juh za obdobie od 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 17.
decembra 2019, tu bolo to posledné, tzv. riadne. Potom sme mali iné. Poukazujem na obsah v
predloženej správe. Má niekto pripomienky a otázky k tejto stručnej správe ? Ak nie, nech sa
páči, prosím návrh uznesenia.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovení § 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 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 17. 12. 2019.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Áno, nech sa páči, hlasujte.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, konštatujem, že, za, 12 hlasov, týmto uznesenie bolo
prijaté.“
Hlasovanie č. 15 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 14 : Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva
a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 10. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2019
______________________________________________________________________________
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p. Hlinka, starosta MČ – „Bod číslo 14 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 10. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 17. decembra 2019. Materiál predkladá kontrolór mestskej časti.
Poukazujem na stručný obsah tejto správy. Má niekto nejaké pripomienky ? Pokiaľ nie je tomu
tak, nech sa páči, prosím o návrh uznesenia k bodu 14.“
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 neskorších
predpisov berie na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 10. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 17. 12. 2019. Ďakujem, prosím o Vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 16 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ – „Za, 12 hlasov, takže konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
K bodu 15 : Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Prikročíme, pristúpime k bodu číslo 15, ktorým sú Interpelácie
poslancov podľa ustanovenia § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení. Takže, nech sa
páči, pán poslanec Sušila.“
p. Sušila, poslanec MZ – „Ja v krátkosti, keďže sme dostali aj papier o písomnom podaní, takže
len veľmi stručne, to, čo je v riešení, čo som spomínal na predošlých zastupiteľstvách je to
interpelácia v riešení chodník Dunajská atď, takže k tomu sa nebudem vracať, keďže to je na dlhú
trať a je v tom zaangažované mesto. Chcel by som poukázať na 5 vecí - oprava chodníka na
Skladnej ulici v časti pri liečebni drogovo závislých, približne 15 - metrový úsek je doslova
rozpadnutý a už tam bolo niekoľko zranení aj dôchodcov z domova sociálnych na Skladnej, keďže
chodia o barlách a vozíku, vyslovene je tam vypadaný celý asfalt, tak pokiaľ by sa s tým dalo niečo
urgentne riešiť aj na úrovni mesta. V sťažnosti obyvateľov rodinných domov na kosbu trávy,
správa mestskej zelene údajne kosí komplet predzáhradky aj s ich vlastnou výsadbou, videl som
niekoľko predzáhradiek, pokiaľ to nebolo doslova oplotené, tak to bolo vykosené, takže je to
zrejme oprávnené. Obyvatelia štvrte žiadajú rozmiestnenie košov na odpadky alebo na psie
exkrementy, hovorím znovu o rodinných domoch a o týchto uliciach. V celej oblasti chýbajú,
takže dávam na zváženie alebo psie exkrementy alebo tie prenosné čierne nádoby na klasické
odpadky, pretože pokiaľ niet kde to vyhodiť, mnohí psíčkari nie sú ochotní to ani zbierať a máme
tie výkaly v predzáhradkách. Obyvatelia ulíc, kde Východoslovenská distribučná premiestnila
rozvody energie do zeme, kde sú teraz tie nové chodníky sa sťažujú, že optické chráničky sú už
niekoľko mesiacov voľne položené na chodníkoch, tvoria prekážku, žiadajú o odstránenie stavu.
Písomne som tam dal aj informácie, ktoré som ja zistil zo strany Telekomu a rád by som sa potom
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dopytoval, keď bude teraz aj Mestské zastupiteľstvo, či je nejaký posun v novom výbehu pri
Kultúrparku. Toľko z mojej strany.“
p. Hlinka, starosta MČ - „Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Tkáč.“
p. Tkáč, poslanec MZ – „Obyvatelia Pasteurovho námestia a Pasteurovej ulice sa pýtajú, ako
pokračujeme mestská časť, s prípravou realizácie Pasteurovej ulice a najmä riešenie
kontajnerovísk, chodníka prepojovacie od námestia ku zastávke, riešenie nových stání pre vozidlá,
nakoľko od rokovania na ktoré boli prizvaní na mestskú časť ešte v marci 2019 už ubehlo dosť
času a nemajú žiadne nové informácie. Ďalej obyvatelia sa pýtajú 2. interpelácia na v akom štádiu
je plnenie uznesenia 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva z júla 2019, ktorým sa zaviazalo riešiť
nelegálne osady a vstúpiť do rokovaní s vlastníkmi dotknutých pozemkov v nelegálnych osadách
v MČ Košice - Juh Jarmočná pri Bitúnku. Mali to predniesť do decembra 2019, nič nebolo, čiže
prosili by poslancov za mestskú časť v meste, aby na to apelovali na meste. Ďalej sa pýtajú
obyvatelia, kedy budú znovu osadené malé odpadkové koše a koše na psie exkrementy. Ďalšia
interpelácia - tenisti by opätovne poprosili mestskú časť Košice-Juh, či by sa nedalo doriešiť
sprístupnenie tenisových kurtov na Šoltésovej ulici, na ktoré chodili a boli zvyknutí hrať cez
víkendy, však po zrušení strážnej služby im im nie je umožnené vydávanie kľúčov. Poprosili, či
by sa to nedalo nejako vyriešiť.
p. Hlinka, starosta MČ – „Už je funkčné už vyše 3. týždeň.“
p. Tkáč, poslanec MZ – „Ďakujem, nemal som túto informáciu. Ďakujem. Obyvatelia
Rastislavovej 24 žiadajú znovuvysadenie stromu, ktorý tam vyschol po náhradnej výsadbe pred
týmto domom, v neďalekej dobe bol tento strom odstránený, niekým odpílený, predpokladajú,
že zrejme správou mestskej zelene, nakoľko bol vyschnutý. Nakoľko ľudia vidia, že mesto začalo
s úpravou chodníkov a ciest, napriek tomu, že my vieme, že výberové konanie nebolo dokončené,
žiadajú opravu chodníka pred Základnou školou Gemerská 2, ktorý je v hroznom stave, chodia
po ňom aj deti s poškodením zraku, ktoré navštevujú túto základnú školu. Pritom bol písomný
prísľub z mesta, že to dajú do poriadku už v letných mesiacoch v roku 2019. Ďalej žiadajú opravu
chodníka pred Panelovou číslo 10, kde je na chodníku obrovská diera, je čudo, že tam doteraz
nedošlo k úrazu. Ďalej žiadajú o opravu chodníka na Rastislavovej ulici od Milosrdenstva až po
zastávku kasárne Kulturpark. Je v havarijnom stave, množstvo preliačín, atď. a taktiež chodník
pred predajňou Fresh smerom na Panelovú ulicu. Ďakujem.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, nech sa páči, pokračuje pán poslanec Hlinka.“
p. Hlinka, poslanec MZ – „Ďakujem za slovo, ja sa chcem opýtať, že vzhľadom na to, že nové
ihrisko na Lomonosovovej ulici sa predbežne nebude oddeľovať od okolia oplotením ako bolo
spomínané v komunikácii od miestneho úradu, tak prosím aspoň o osadenie značiek o zákaze
vodenia psov po obidvoch koncoch tohto detského ihriska do tej doby, kým nebude v budúcnosti
ohradené. Taktiež v súvislosti s týmto ihriskom navrhujem zvážiť, vypísať nejakú výzvu, aby
mohla verejnosť predkladať návrhy na názov nového tohto nového ihriska a následne urobiť
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nejaké hlasovanie o víťaznom pomenovaní, aby malo to ihrisko svoje pomenovanie, tak ako majú
ostatné ihriská u nás a 3. interpelácia je podobná ako už odznelo ohľadom tých smetných nádob
na psie exkrementy. Mňa by zaujímalo, ako to riešia iné mestské časti, ich osadenie alebo
neosadenia a vyprázdňovanie, keďže sú tiež v podobnej situácii. Ďakujem.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem, pani poslankyňa Ivančová.“
p. Ivančová, poslankyňa MZ – „Dobrý deň, zo strany vedenia škôlky na Smetanovej ulici žiadajú
zvýšiť hliadky Mestskej polície v okolí, nakoľko sa tam vydávajú teraz trvalejšie strava a polievky
a také pomocné práce sú tam pre neprispôsobivých občanov a zvýšil sa aj počet ľudí, ktorí sedávajú
okolo zábradlia, prehadzujú odpadky cez školský dvor do škôlky a združujú sa okolo ihriska, tak
žiadajú, či sa to nedalo riešiť. A ešte interpelácia, ktorá tu už bola predtým, ale ešte stále to nie je
vyriešené. Zahradenie otvoru na detskom ihrisku Lienka, z tej jednej strany, je to tam teraz síce
opáskované, keďže bol zákaz vstupu na ihrisko, ale deti sa tam vrátia tak, aby nebol nejaký úraz,
že nejaké dieťa vybehne na cestu a podobne. Ďakujem.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem aj ja, nasleduje pán poslanec Knap.“
p. Knap, poslanec MZ – „Ďakujem pekne pán starosta, vážení kolegovia, kolegyne, ja len stručne
interpelácie, ktoré ešte doplním písomne. Návrh konkrétnych riešení nelegálnych osád na
Jarmočnej z toho dôvodu, že záhradkári sa nevedia dostať k svojmu majetku, pretože nelegálne
ich obsadili osadníci. Interpelácia číslo 2 - aj od môjho kolegu Blanára, pani Kopčanská mala
záujem o predaj slovenských textílii na trhovisku. Minulý rok jej to bolo umožnené, tohto roku
nie. Tak sa pýtame, že prečo, či niečo porušila ? A tretia interpelácia - parkovanie áut a prejazd
kamiónov na Holubyho ulici. Je to dlhoročný problém, občania si už nevedia rady, ako sa
každodenne porušuje ten protiprávny stav, ktorý tam nastáva, z dôvodu jednej spoločnosti, ktorá
tam vyrába a druhá, ktorá tam parkuje autá. Štvrtý podnet - z ulice Dávida Feju, pani Tešerová
žiada odstránenie nadbytočných kontajnerov, pretože na zákrute Dávida Feju je stojisko pre 4
kontajnery, je tam 7 a z blízkej reštaurácie Sýpka a ďalšej tam nosia odpad, biologický odpad,
ktorý sa nepravidelne odnáša, pretože oni ho vynášajú denne, dochádza ku znečisteniu a výskytu
potkanov. Ďakujem pekne.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Nech sa páči nasleduje pán poslanec Bernát.“
p. Bernát, poslanec MZ – „Ďakujem pán starosta za slovo. Vážený pán starosta, kolegyne,
kolegovia, tak, ako bolo spomenuté, mám interpeláciu a dopyt ohľadom odinštalovania nádob na
zber psích exkrementov. Viacerí ľudia sa na to sťažovali, prax ukázala, že v podstate tieto sáčky
boli nechávané pri stĺpikoch, ako vieme medzičasom prebehla prvá kosba, ktorá spôsobila
neporiadok a roztrúsenie sáčkov do okolia, takže by som zvážil do budúcna a zároveň rád by som
sa spýtal a dostal informáciu aká je frekvencia vyprázdňovania týchto nádob, či je pravidelné,
nepravidelné, nakoľko sú zaplnené tieto nádoby, vzhľadom k tejto frekvencii, kto to zabezpečuje,
či už interní zamestnanci, pracovníci malých obecných služieb alebo niekto iní ? Koľko takýchto
nádob je rozmiestnených v rámci Mestskej časti Košice-Juh, poprosím informáciu o počtoch
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nádob v jednotlivých volebných obvodoch. To je aj vzhľadom na to, aby sme aj my ako poslanci,
ak dostaneme takýto podnet vedeli obhájiť aj samosprávu a všetkých, že pracuje sa na tom a je to
riešené postupne. Do dnešného rána na sídlisku Železníky nebolo osadené ani jeden spätne a
roztrúsené to bolo po 1. kosbe. Tak poprosím. Ďakujem.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem aj ja, nech sa páči pán poslanec Majerníček.“
p. Majerníček, poslanec MZ - „Ďakujem pán starosta za slovo, nakoľko sme boli vyzvaní
písomne, tak len v krátkosti. LED osvetlenie priechodu pre chodcov Gemerská - Železníky, často
vypadáva, je nefunkčná polovica osvetlenia, obyvatelia žiadajú o opravu, resp. reklamáciu u
zriaďovateľa, tam kde je stredná odborná škola, nové ledkové osvetlenie je tmavé, čierne,
nefunkčné z polovice. Občania na základe situácie ktorá vznikla na Slovensku, žiadajú zabezpečiť
zvýšenú dezinfekciu detských ihrísk v pôsobnosti Mestskej časti Košice-Juh a zverejniť
harmonogram dezinfekcie aj v občasníku Južan, aby tieto informácie dostali aj ľudia v našej
mestskej časti, ďakujem.“
p. Hlinka, starosta MČ - „Ďakujem aj ja pánovi poslancovi Majerníčkovi. Ešte pán poslanec
Blanár, nech sa páči.“
p. Blanár, poslanec MZ – „Ďakujem za slovo, pán starosta, ja by som chcel na záver, keďže
viacerí kolegovia interpelovali vlastne smerom k odpadu, ku komunálnemu odpadu a odpadu
psích exkrementov. Chcel by som, aby ste nám povedali, aká je situácia s našim strediskom
verejnoprospešných prác, pretože tak, ako sme sa dozvedeli, tie finančné prostriedky boli z mesta
krátené a aj toto stredisko zabezpečovalo vyprázdňovanie týchto košov, čiže, aký máme plán B,
čo chceme robiť. Tieto koše buď likvidujeme, alebo sťahujeme alebo rokujeme s inými
organizáciami na území mesta, ktoré by to robili za nás, za nejakú protislužbu. Tu by som poprosil
o nejakú informáciu. Niečo sme samozrejme rokovali na komisii životného prostredia, viem, že
tie informácie alebo že to rokovanie prebiehalo ale ja by som poprosil, ako to vyzerá z Vašej
strany pán starosta. Ďakujem.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Ďakujem pánovi poslancovi Blanárovi, takže všetci ste boli
prihlásení, kto chcel, týmto končím túto možnosť prihlasovať sa do interpelácií a dopytov. Takže
môžeme začať tak, že ste sa viacerí pýtali na tie koše na psie exkrementy, polovica z Vás sa na
to pýtala. My sme od 12. - 13. marca museli uzavrieť stredisko verejnoprospešných prác na ulici
Jarmočnej a to z dôvodu, že v tomto roku v Programovom rozpočte mesta Košice na toto stredisko
nebolo poukázané zo strany mesta žiaden finančný prostriedok a kým po iné roky sme na to
dostávali dotáciu zhruba 40.000 EUR. To bola dotácia nie na kapitálové, ale na bežné
prevádzkové výdavky, pretože to stredisko si vyžadovalo aj kúrenie aj svetlo a predovšetkým
mzdové náklady tých ľudí, ktorí tam boli zamestnaní. Medzičasom došlo k tomu, že na základe
rozhodnutia Úradu hlavného hygienika Slovenskej republiky Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
prijal a oznámil nám, že sa pozastavuje možnosť zamestnávania ľudí v tom marci ako vypukla
korona kríza možnosť zamestnávania ľudí na výkon verejnoprospešných prác na verejnosti, čiže
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vo verejných priestranstvách. To znamená, že tie zmluvy, ktoré sme mali uzavreté dovtedy napr.
s úradom práce na poskytnutie tých pracovných síl popri tej dotácii, ktorou sme počítali tých
40 000 € na prevádzkové a mzdové náklady pre zamestnancov, na pohonné látky kvôli autu, ktoré
tam je atď., sme vlastne nemohli robiť nič, pretože vlastne sme boli odblokovaní od možností a
pák, ktoré z toho vyplývali. Tak to je tento dôvod, pre ktorý tie služby nemohli byť ďalej takto
poskytované v tom rozsahu a v tej kvalite ako ste boli možno že doteraz všetci zvyknutí. Ďalej
tie nádoby na psie exkrementy nie sú obligatórne povinné, aby boli osadzované na verejnosti,
pretože je rozhodnutie alebo stanovisko odborné, že ten exkrement zo psíka môže byť ako bežný
odpad ukladaný do kontajnera na komunálny odpad. Čiže si nevyžaduje na rozdiel od minulosti,
aby to bolo niekde v parku, niekde vedľa detského ihriska atď., tak z týchto dôvodov, keďže my
sme neboli oprávnení to vlastne vyprázdňovať a je tam možnosť, že chovatelia psov to môžu
dávať do kontajnerového priestoru sa to vlastne uzavrelo a ukončilo a boli sme nútení tieto nádoby
zobrať preč, pretože ináč by nám ich úplne zničili. Druhá vec je, že do týchto nádob ľudia sypali
to, čo tam nepatrí, tzn. vyšli z domu, igelitka plná komunálneho domového odpadu a skončilo to,
pretože trebalo by ísť ku kontajnerovisku, možno že o 20 - 30 m ďalej a skončilo to v tej malej
búdke, čo bolo napísané, že psie exkrementy. Čiže my sme vlastne po tomto museli čistiť a sme
robili niečo, čo vôbec nebolo možné to robiť, nakoľko na to sú iní a to je vlastne mesto Košice
cez službu Kosiť ako je zber a odvoz komunálneho odpadu. Takže taká je situácia, mrzí ma to,
viem, že aj ľudí, ale momentálne sme vzhľadom na to, čo som Vám hovoril o akých finančných
čiastkach sa tu bavíme, že sme v mínusovom hospodárení aj napriek tomu, že za tento mesiac
vzhľadom na úspešnosť hlasovania v mestskom zastupiteľstve 30. apríla, že nám boli doplatené
peniaze, ktoré nám boli predčasne a neoprávnene primátorom vzaté tzv. viazanie, no napriek
tomu, tie náklady sú ešte stále vysoké, hoci sme prijali rôzne reštrikčné opatrenia. Takže, kde nie
sú financie, nie sú sily, nie je možné žiadať túto službu. Kontajnerové búdky sme osadili iba v
tých troch ohradených výbehoch pre psov, ktoré mestská časť má, to je ako povinnosť, výbava,
to znamená tu na Ostravskej ulici, na Jantárovej ulici vedľa a tak isto na Južnej triede, myslím
Južná trieda 13 a ďalej, čo je ten ďalší výbeh pre psov. Tam sú, udržiavame ich, čistíme ich,
kosíme ich. Takže toľko, ak sa tie pomery zmenia a zlepšia, tak budeme sa snažiť samozrejme
čiastočne niečo vylepšiť a dostať do starých koľají, ale nebude to možné počítať s tým, že to bude
tak robené ako to bolo robené do marca tohto roka. Čo sa týka materskej škôlky Smetanová, pani
poslankyňa Ivančová tu hovorila, ja som na krízovom štábe mesta Košice primátora a pani
námestníčku pýtal a žiadal a apeloval, aby ten výdaj tých potravín, stravy pre ľudí pre
bezdomovcov, ale aj iných a sociálnych ľudí, ktorí sú v záchrannej sociálnej sieti, ale nie sú nikde
podchytený, pretože nechcú chodiť alebo nemôžu chodiť do niektorých tých stredísk, kde by
museli aj nejaký poriadok dodržiavať a režim, aby to tu prestali dávať cez ulicu, teda cez plot a
aby to naspäť vlastne dávali takúto potravinovú pomoc tam, kde kedysi bola donedávna, to bol
výdaj polievok teplých, desiatových polievok pred bránami Arcidiecéznej charity na Bosákovej
ulici. Tam doteraz aj je taký domček, ktorý ako kontajnerový dom zrejme možno že aj z Nižnej
Myšle donesený, v tom domčeku tie sestričky Vincentky od nás tie desiatové polievky po tom,
čo ich tu uvarili a odviezli tam, tam aj vydávali tým bezdomovcom. Nielen tým, čo bývali na
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Bosákovej a bývajú, ale všetkým ďalším, ktorí tam došli zo širokého okolia. Tam to nebol
problém, nikto sa na to nesťažoval. Zrazu, keď došlo ku pandémii, to stredisko Arcidiecézna
charita si uzavrela hermeticky oplotila, aby nebolo možné do neho vstupovať a tým pádom tie
sestričky prestali tú službu vykonávať. Následne na to, mesto Košice - primátor im dal
objednávku v istej sume na to, aby poskytovali nevyhnutnú tú potravinovú pomoc pre tých, ktorí
nie sú ubytovaní napr. na tej Bosákovej. Čiže tých, ktorí sú na ulici. Tak ja som povedal, že to tu
vôbec nepatrí, pretože mám fotky, mám sťažnosti, ľudí, ktorí napr. cez veľkonočné sviatky
nafotili, ako hluk ľudí tu bol a na tej strane druhej ako je tá brána ku nim, ako sa tam ide, tam
bolo množstvo ľudí, detí, robili tam samozrejme telesnú potrebu, nebudem hovoriť akú, ale viete
si domyslieť, vyzeralo to tam strašne. Tieto fotky a tieto záležitosti som znovu dal na vedomie
osobne pri ďalšom stretnutí krízového štábu na meste u primátora. Záver bol taký, že začal tam
posielať mestskú políciu a odvtedy tam chodia minimálne dvaja až traja policajti, ktorí strážia,
aby sa tam tí ľudia akože nezgrupovali, môžeme tak povedať, samozrejme nie je možné im
zakázať, že nemôžu prísť k tej bráne. Sestričkám som hovoril, aby znovu dávali ten výdaj týchto
desiat a obedov tam, kde to bolo predtým, čiže pred bránami na Bosákovej ulici. To je vonku
pred, na verejnom priestranstve, tak nechceli, že oni sa obávajú o svoje zdravie z hľadiska nákazy,
atď. Čiže mňa osobne pri tejto debate s tými, ktorí to robia tu osobne som neuspel. Majú
objednávku od mesta, čiže je to preplácané z mestských peňazí, to, čo sa tu doteraz robí. Môžem
povedať, že niektoré dni sú také, že tam je možno že jeden človek, dvaja, traja a teraz, dnes napr.
som bol s kolegyňami aj s jedným kolegom tiež sa tam pozrieť ďalej, aj iné veci v okolí a nielen
kvôli tomu, tak boli tam asi traja alebo štyria ľudia, ktorí si zobrali niečo a išli preč. Ja som žiadal
políciu, aby keď budú sedieť na tých lavičkách v tom parčíku Psotku alebo z Pasteurovho
námestia a z parčíka, aby ich z tamadiaľ vytláčali, tak ako sa dá, aby sa tu na juhu neusalašili.
Takže, tak je, že vlastne pokračuje mesto v tom ďalej, nariadil sprísnené policajné hliadky a
kontroly, tie sa aj dejú, náčelník Mestskej polície nový nám posiela ako v rámci toho, čo aj
primátorovi dáva stále istý report, čiže písomnú správu o tom, čo tam aká situácia bola a či boli
alebo neboli nejaké problémy s ľuďmi a podobne, dokonca aj fotodokumentáciu posiela. Tak
toľko k tomu, je to tak ako ho Vám hovorím. Viac sa momentálne preto asi nedalo z našej strany
urobiť. Myslel som si, že teraz, keď sa teraz uvoľňujú tie opatrenia, že tá služba bude pozastavená,
ale na teraz ešte nie je. Takže, keď budeme mať možnosť najbližšie sa stretnúť s primátorom, ja
osobne, prípadne kolegovia, keď budeme na mestskom zastupiteľstve, môžeme túto tému otvoriť.
Tak ako sa aj pýtal aj pán poslanec Knap na to, že čo sa robí z tou lokalitou za malou stanicou.
Primátor dal na to jednu referenciou, vy ste vtedy asi neviem či chýbali alebo kde ste boli, bolo
to pravdepodobne na jar, vo februárovom zastupiteľstve mestskom, kde to vysvetľoval tak
všeliak, výsledok je taký, ako to býva v tomto meste vo veľa iných prípadoch, že náprava alebo
zmena nenastala významná, skoro žiadna. Dokonca ani to, čo tam malo vedľa vyrásť namiesto
toho útulku pre bezdomovcov a sociálne odkázaných ako je areál Mestskej polície, stanica - juh,
tam mala byť karanténna stanica pre psov túlavých a mačky. Dodnes totiž nie je tam urobené,
čiže zakapalo aj to. Pritom pán primátor keď nás avízoval, že máme prísť tam po rokovaní
Mestského zastupiteľstva v októbri tu s kolegom som bol Blanárom a so zástupcom starostu, jeho
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som zavolal, aby prišiel tiež, aj pani prednostka tam bola, no nikde nič. Bude to za 3 týždne
hotové, všetko už je, bude sa makať. Je koniec mája a nikde nič. Takže, je to tak, ako je, že sa mi
to viete, sami to cítite, že mi, že nemáme dostatok alebo skoro žiadne finančné prostriedky na
rozvoj, ešte aj tých 90 000 €, čo sa tu spomínalo bolo krátených, tzn., že ťažko je potom robiť
nejaké zázraky, keď treba zabezpečiť základné vitálne funkcie ako je svietenie tohto úradu, ako
je poskytovanie sociálnych služieb a ďalšie veci a výkon matričnej agendy, prihlasovanie pobytu
a ďalšie, prenesený výkon štátnej správy, stavebný úrad tu sídli, jemu sme povinní poskytnúť istý
štandard kancelárskych priestorov, pretože máme s nimi zmluvu, že im to budeme poskytovať,
oni nám potom adekvátnu sumu aj dajú do rozpočtu, čo je fajn. Na Fejovej ulici, že žiadajú
odstrániť prebytočné kontajnery - dáme to preveriť cez mesto Košice a budeme hľadať riešenie.
Bolo by dobre, keby tí z reštaurácie Stará Sypka, poznám dôverne, chodím tam niekedy okolo,
mali by mať niečo pri sebe pri svojom podniku, aby bol pokoj a kľud. Tie chodníky a podobné
veci, to dáme mestu, bol tu pán Paučo, bol tu aj vedúci referátu komunikácií pred nejakými dvoma
až troma týždňami z mesta Košice, tak nejaké posuny tu nastali, keď ste si všimli, že zopár
chodníkov sa už aj začalo robiť. Samozrejme, nie je to to, čo by už bolo potrebné urobiť. Práve
aj dnes bola pani Horáková, bol pán Paučo, on je zodpovedný za časť výkonu práce v oblasti
údržby komunikácií, môže povedať na čom sa zhodli, boli to v teréne pozrieť, aké priority sme
dali. Lebo všetky chodníky vzhľadom na to, že skoro každý druhý, každý štvrtý by potreboval
niečo urobiť, oni nemajú na to peniaze nateraz v tom mestskom rozpočte a nemajú ani
vysúťaženého hlavného generálneho dodávateľa na cesty a chodníky, pretože už druhýkrát
verejná obchodná súťaž, ktorú mesto vypísalo, bola na základe námietok neúspešných
uchádzačov, cez UVO bola zrušená, že kritériá boli zle nastavené, diskriminačné dôvody, detaily
neovládam, ale zhruba vieme, takže oni len látajú, plátajú, tzv. nevyhnutné a núdzové situácie.
Môžete ma prosím doplniť, pani vedúca ? Bude taká láskavá, aby počuli teraz ako sa asi bude
pokračovať s chodníkmi ? Ten chodník na Skladnej, čo ste tu spomínali, pán Sušila, minimálne
dva roky už im hovorím a ukazujem im, hovorím, že je to hanba, že vedľa je Kultúrpark, akože
pýcha Košíc, aj s pekným bývaním rezidenčným a hovorím a dokedy tak bude ? Tak každým pol
rokom je, že bude, dáme, urobíme, no žiaľ, do jesene a zimy to nebolo urobené. Tak, dúfam, že
to bude teraz. Pani Horáková, buďte taká dobrá.“
p. Horáková, vedúca ORR a BP - „Ja by som informovať o tom našom stretnutí. V podstate,
oni náš harmonogram alebo naše požiadavky aktualizujú minimálne raz za pol roka, takže ako
pán starosta povedal, boli tu vlastne prehodnotiť naše požiadavky, ktoré boli, dohodli sme sa, že
nebudeme z toho vypúšťať nič. Má to asi 10 strán s tým, že je to rozdelené po úsekoch - chodníky,
ucelené opravy, vysprávky, uličné vpuste, verejné osvetlenie, schody. Asi zhruba tak. Takú
informáciu sme dostali, že 500.000 € skrátili v rozpočte s tým, že ucelené opravy, napr. ako naša
Táborská, Blesková, Slnečná, hore Turgenevová, na to môžeme zabudnúť, čiže pôjde len Južná
trieda a trať maratónska. Čo sa týka ucelených opráv, to znamená veľké časti úsekov. A tie
peniažky, ktoré by sa boli použili na tieto komunikácie budú sa dať použiť v rozpočte a dva a pol
milióna € na celé mesto, tak budú sa venovať chodníkom. Tak dúfam, že v tomto roku aspoň tie
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chodníky od Železníkov cez juhovýchod, že sa nám podarí niektoré zabezpečiť. Uličné vpuste
pôjdu všetky. Verejné osvetlenie nepôjde, len najnutnejšie opravy a dopravné značenie taktiež
len podľa požiadaviek, ako to prehodnotia. Čiže, nič pozitívne sme sa nedozvedeli, ale to, že aby
sme proste neriešili, tak, že budeme teraz niektoré veci vypúšťať zo svojho zoznamu. To
nepripustíme, budeme ich stále bombardovať a stále sa to nabaľuje podľa tých vašich
pripomienok, a pritom niektoré požiadavky máme od roku 2016 ako pán starosta povedal. Takže
toľko a ešte čo sa týka detských ihrísk, bol tu dopyt ako riešime dezinfekciu, čiže Úrad verejného
zdravotníctva prijal opatrenia, my sme ich zverejnili na našej stránke a každý deň pribúdajú
ihriská, ktoré sa vlastne púšťajú do prevádzky. Každý deň naši zamestnanci dvaja, rozdelili si
aktivačných pracovníkov, pretože máme ich 10, tí, ktorí majú podpísanú zmluvu s mestskou
časťou, tí jediní môžu byť, tak vlastne robia denne dezinfekciu ihrísk. Robíme to savom a raz
do týždňa sa musí robiť preplachovanie pieskovísk, ktorých máme 5. Čiže aj z toho dôvodu tie
smetné koše pre malé smetné koše exkrementy proste nemáme to s kým robiť a nie sme ani
oprávnení nakladať s odpadom, tak ako pán starosta povedal. Čiže na stránke sa stále nájdu tie
informácie.“
p. Hlinka, starosta MČ - „No a ešte sa môžeme baviť o tom na spadnutie nebezpečnom múre
na Šoltésovej ulici. Dva krát už sa k tomu zišiel Krízový štáb mesta Košice a nerieši len toto, ale
aj iné témy a naposledy minulý týždeň bolo druhé stretnutie vedenia mesta s ľuďmi, ktorí sú
členmi krízového štábu, ja ako starosta som vymenovaný tiež za člena, čiže bol som v tom
prítomný už aj vzhľadom na to, že to je na území Mestskej časti Košice-Juh tak tak je, že dvoma
znaleckými posudkami z hľadiska statiky bolo nezávisle od seba potvrdené, že ten múr má také
vady a deštrukcie, ktoré bezprostredne môžu ohrozovať zdravie a život a majetok ľudí, pretože
hrozí samovoľné spadnutie, však je obidvoch stranách hlavne tej koncovej a na začiatku, podľa
toho z ktorej strany to berieme je už úplne tak naklonení ako šikmá veža v Pise. Žiadajú teraz,
pretože oni mesto Košice na svojom pozemku oni si to ako stavebný úrad nemôžu vydať búracie
povolenie, čiže búracie povolenie bude im vydávať a už aj požiadali o jeho vydanie Stavebný
úrad tu pri Košiciach nejaká obec - Medzev. Tam dali žiadosť, lebo oni si nemôžu sami vydávať,
lebo je to vzájomná vylúčiteľnosť, konflikt záujmov, takže sa čaká teraz na vydanie búracieho
povolenia a keď bude vydané, tak sa prikročí k jeho likvidácii celého múra. Čiže nielen úvodného
a koncovej časti, ale celého.“
p. Horáková, ved. ORR a BP – „A zabezpečuje to investičné oddelenie magistrátu a Správa
mestskej zelene tam robila dendrologický posudok tých stromov, čiže k tomu sa vrátia až keď
múr bude zbúraný.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Hlavne stromy to zapríčinili, že tá deštrukcia je taká, popraskané
murivo a keď ste si všimli niektoré stromy ako keby vyrastali priamo z toho múra. Tak už sú do
toho vrazené. Rokmi ten objem dreviny sa rozširuje a tým pádom to stále viac stlačí na ten múr .
A k správe mestskej zelene ešte tu hovorili kolegovia niektorí, že treba upozorniť, keď kosia
preddomové záhradky pri rodinných domoch, že musia dávať pozor tí kosci. Predpokladám, že
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nie je tam taká vysoká tráva, burina, že by to, čo tam bolo zasadené nebolo vidno celkom, že
musia to proste robiť citlivo a s porozumením. A tak isto ste tu niekto pýtali, nahradiť strom
nejakým novým na Rastislavovej 24. Odstúpime to Správe mestskej zelene.“
p. Horáková, ved. ORR a BP - „Ešte Pasteurova ulica a Pasteurovo námestie , majú cestári v
programe, my sme požiadali ich, aby to zaradili do tých rozvojových projektov, pretože tam sme
sa vlastne dohodli, že pôjdeme po takých etapách. Mestská časť požiadala mesto, ešte zatiaľ
nemáme stanovisko o vyjadrenie k všetkým parkoviskám možným, ktoré by sa mohli tu robiť,
aby sme si pripravili na ďalšie obdobie nejaké aktivity. A mali odčleniť tú plochu na Pasteurovom
námestí, kde by boli možné tie parkoviská a vlastne sú zaradené v tom programe. Myslím, že nás
aj informovali, že nám dajú, poskytnú ďalšie informácie alebo čakajú na otvorenie výzvy. Čiže
nepôjde to všetko z mestských peňazí, ale chcú na to nejaké granty.“
p. Hlinka, starosta MČ - „Granty by mali obsiahnuť aj takéto podobné projekty na revitalizáciu
miestnych zelení a miestnych chodníčkov a námestičiek v rámci sídlisk aj v iných mestských
častiach. Konkrétne zatiaľ štyria sú, keby ešte niečo sa našlo vhodné, tak zoberú aj ďalšieho, ak
na to peniaze výjdu. Zatiaľ výzva nebola ešte uverejnená, čaká sa na ňu, podľa toho potom možno
z toho z tej projektovej výzvy by sme mali byť aj my zahrnutí do realizácie. Boli tu aj dnes ráno
z magistrátu, z referátu tých projektov rozvojových a plánovania projektov, práve pre túto tému
sme sa stretli, takže asi takto to vyzerá. Z rozpočtu mesta momentálne nevytlčieme na toto peniaze
a z nášho už vôbec neprichádza absolútne do úvahy, takže aj to je možnosť aj to je riešenie. Aj
školy mnohé takto to robia, že čo nevedia si samozrejme od zriaďovateľa získať, ani svojou
aktivitou vo vzťahu ku rodičom a tak, tak musia potom cez projekty ísť , tak vedia si urobiť aj
strechu aj zateplenie budov aj novú telocvičňu. Samozrejme ide to pomerne pomaly, lebo tie
výzvy nie vždy sú na to stavané konkrétne. Tak predbežne toľko k interpeláciám.“
K bodu 16 : Diskusia
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „Prikročíme k bodu 16 Diskusia. Takže v bode 16 ako som avizoval,
chcel by som vám dať ešte ďalšiu informáciu o tom, ako sa Mestská časť Juh popasovala s
opatreniami v boji proti korona vírusu. Takže od piatka od 13. marca 2020 na základe pokynov
Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.
stupňa z dôvodu ochorenia COVID 19 spôsobeným koronavírusom na území SR bola budova
Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Juh uzatvorená. Obyvatelia mohli telefonicky a
elektronicky komunikovať s miestnym úradom od pondelka do piatka od ôsmej ráno do 11.
hodiny. Areál športovo zábavného areálu a Stredisko relaxačných služieb, ako aj stredisko
verejnoprospešných prác, detské a športové ihriská vo vlastníctve mestskej časti, trhoviská v
správe a vlastníctve mestskej časti boli uzatvorené až do odvolania. Seniorom Mestskej časti
Košice-Juh sa dovážala hygienicky balená strava z jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici,
stravu pripravovala firma Gastro servis MM s.r.o., rozvoz obedov zabezpečovala firma Ecco
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klub, to bolo pre tých, ktorým sme my dovážali, pretože tá firma poskytovala dovoz a stravovanie
aj pre dôchodcov z celých Košíc. Oddelenie sociálnych vecí aktívne spolupracovalo s call
centrom Magistrátu mesta. Seniorom pomáhali aj skauti. V Spoločensko - relaxačnom centre šili
dôchodkyne rúška, ktoré si občania mohli vyzdvihnúť na podateľni Miestneho úradu. V tejto
činnosti nám pomohlo aj Košické dobrovoľnícke centrum. Celkovo bolo ušitých približne 1500
až 2000 kusov rúšok. S postupným uvoľňovaním opatrení sa od 24. apríla sprístupnil tenisový
kurt na Šoltésovej ulici Košice, trhoviská vo vlastníctve Mestskej časti - Juh, čiže tu na Južnej
triede a dole ako je verejný cintorín. Od pondelka 27. apríla si mohli občania opäť na miestnom
úrade vybaviť overovanie podpisov a listín a prihlasovanie pobytu v čase od 8.00 do 12.00. Na
základe rozhodnutia vlády o sprístupnení verejných športovísk a po konzultácii s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Košiciach Mestská časť Košice-Juh pristúpila k otvoreniu TSystems Športovo zábavného areálu dňa 28. apríla za sprísnených hygienických opatrení. TSystems Športovo zábavný areál poskytuje toho času služby na všetkých vonkajších
športoviskách. Mimo stolného tenisu dnu, hore na 1. poschodí, pretože to je zatiaľ zakázané ako
vo vnútorných priestoroch. Dňa 30. apríla sa uskutočnilo testovanie zamestnancov zariadenia
sociálnych vecí, terénne opatrovateľskej služby a zamestnancov 1. kontaktu na prítomnosť vírusu
kovid 19 v celkovom počte 55 osôb. Výsledky u všetkých boli negatívne. Toho času Spoločensko
relaxačné centrum je uzavreté až do odvolania. Od 1. júna bude úrad opäť sprístupnený pre
verejnosť, takže účasť verejnosti bude možná aj na poslaneckých dňoch, ktoré sú v rozpise, ktorý
sme vám dali na 2. kvartál, čiže tí ktorí ste tam napísaný po 1. júni do konca mesiaca júna, aby
ste brali to na vedomie, aby ste sa tu už v stredu aj reálne dostavili na poslanecký deň. Toľko z
mojej strany. Prosím, chce ešte niekto vystúpiť v tomto bode ? Pán poslanec Blanár, nech sa
páči.“
p. Blanár, poslanec MZ – „Ďakujem za slovo pán starosta, takže v diskusii, ja by som chcel, aby
tu odznelo, ako je to s financovaním nášho Športovo zábavného areálu, resp. taktiež tie účelové
peniaze, ktoré sme mali dostať boli krátené uznesením zastupiteľstva posledného zastupiteľstva,
primátor by mal, ak to uznesení chce splniť, tie peniaze doplatiť.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Už došli tie peniaze.“
p. Blanár, poslanec MZ - „Som rád, čiže, tým pádom tento problém je za nami, no čo sa týka
uznesení, tak, ako to tu dnes odznelo od kolegu poslanca Tkáča, uznesenia týkajúce sa Jarmočnej
i toho priestoru, kde sú nelegálne obydlia, tak tieto uznesenia boli navrhované ako zrušiť,
zastupiteľstvo mesta sa s tým nestotožnilo a tieto uznesenia platia naďalej. Čiže, tu len chcem
poukazovať na to, že tieto uznesenia nie sú plnené, tak navrhujem, aby sme ako mestská časť
každopádne urgovali, dotazovali sa ako sú plnené a kedy budú plnené ako mestská časť, keďže
sa jedná o našu mestskú časť. Treba povedať, že bola snaha tieto zrušiť zo strany primátora,
neprešlo to, nestotožnili sme sa s týmto ako poslanci mesta.“
p. Hlinka, starosta MČ – „Čiže nebola veľká ochota ísť do doplnení týchto uznesení.“

Zápisnica z 12. rokovania MZ MČ Košice – Juh, konaného dňa 21.5.2020

Strana 22 z 24

p. Blanár, poslanec MZ - „Čo sa týka opravy chodníkov , asfaltovanie - je treba povedať, že za
uplynulé roky, pamätám si, mesto vynakladalo okolo 1,5 milióna € na opravy asfaltovaním. Na
tento rok sme dali do rozpočtu a odsúhlasili v rozpočte 3.000.000 EUR na asfaltovanie, z toho
sme pol milióna už presunuli na košickú futbalovú arénu, takže 2,5 mil. EUR je číslo väčšie ako
boli roky predtým vynakladané finančné prostriedky na asfaltovanie, takže peňazí z môjho
pohľadu nie je málo, ale jednoducho problém je v tom, že naozaj tá súťaž nie je ukončená a
asfaltuje sa to, čo vidíte, len to minimum. Takže mali by sme každopádne my tento zásobník
týchto našich požiadaviek stále aktualizovať a nie minimalizovať. Určite na najbližšom
zastupiteľstve v júnovom bude otvorený rozpočet, takže tu budeme ako poslanci strážiť, aby z
tohto balíku peňazí určeného na asfaltovanie určite sa ešte viac nebralo, pretože balík je
dostatočný, ale kedy sa reálne začne vykonávať ucelená oprava chodníkov asfaltovaním, to asi
závisí od toho, kedy sú schopní magistráte pripraviť také súťaže podklady, aby to prešlo verejným
obstarávaním. Ešte by som chcel informovať v tomto bode o jednej zásadnej informácii pre ľudí
z mesta, ktorí tohto roku rátajú s kúpaliskami, takže ako člen Dozornej rady Tepelného
hospodárstva mám informáciu poslednú takú, že okolo 15. 6. by sa mali uvoľniť hlavným
hygienikom našej republiky aj tieto opatrenia ohľadom kúpalísk, čiže okolo 19. 6. by sme mali
spúšťať kúpaliská na Rumanovej a Červenú hviezdu, takže v súčasnosti narýchlo sa pripravujú
všetky tieto veci ako dezinfekcia ako sú reštauračné služby, aby sa to celé stihlo. Čiže kúpaliská,
aby ste vedeli na 99 % mesto otvorí. Ďakujem.“
K bodu 17 : Záver
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – „To je dobrá správa na záver, ďakujem za doplnenie, tak môžeme to
ukončiť, tento bod ? Dobre, už sa nikto nehlási, ďakujem Vám za účasť, že ste sa tu nakoniec aj
pán poslanec Múdry došiel dodatočne, tak ho vítam tiež. Všetci ste tu boli, tak to je dobre, aj ste
vyjadrili nejaký svoj názor, to, čo bolo možné, Vám bolo vysvetlené. Niektoré veci ako býva žiaľ
zvykom, musíme riešiť s mestom. My, čo sme poslanci v mestskom zastupiteľstve tu prítomní,
tak budeme sa o týchto témach tak ako bude vhodné a ako sa to bude realizovať budeme sa na
tieto veci pýtať, budeme apelovať, ja osobne chodím na krízový štáb, na radu starostov a na iné,
takže využívam túto možnosť a niekedy z času na čas sa mi podarí, ale tu už dávno sa mi
nepodarilo stretnúť sa osobne aj s primátorom mesta, pretože nie je času na to z jeho strany. Takže
zatiaľ toľko, program dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva sme vyčerpali, ďakujem
Vám za účasť ešte raz na dnešnom zasadnutí. Rokovanie týmto končím a želám Vám, aby ste
zostali v dobrom zdraví aj ďalej, aby nás tie problémy spojené s chrípkou predovšetkým zdravie
zostalo nenaštrbené, Samozrejme aj to všetko čo nás obklopuje, pracovný život, súkromný život,
osobný život, aby podľa možnosti bolo bez nejakých veľkých výkyvov a problémov, takže
prosím, aby ste dostali hlasovacie karty a stretneme sa podľa plánu v mesiaci jún na novom
zastupiteľstve. Nebude mať asi veľmi veľa bodov, ale potrebujeme ho mať v každom prípade aj
v júni. Dáme Vám vedieť termín potom vopred. Aj na rade sa stretneme, tí čo ste členovia
miestnej rady. Tak ešte raz dovidenia a príjemný zvyšok dňa.“
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.....................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka,v.r
starosta MČ Košice – Juh

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

Overovatelia :
JUDr. Soňa Ivančová, PhD., poslankyňa MZ :

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

doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA.,MPH., poslanec MZ : ...........................................................

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková

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

V Košiciach, 10.6.2020
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