ZÁPISNICA
z 13 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 23.6.2020 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. Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice - Juh (ďalej len „starosta“) : „Vážená pani
poslankyňa, vážení páni poslanci, otváram 13. 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 Erich Blanár a pán
poslanec Rastislav Majerníček. 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 v tejto chvíli je podľa prezentácie na rokovaní
prítomných celkove 10 poslancov, takže miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
zapisovateľku z dnešného rokovania určujem zamestnankyňu mestskej časti pani Marcelu
Zeleňákovú, za overovateľov zápisnice určujem poslancov pána poslanca Múdreho a pána
poslanca Breichu. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesením navrhujem zvoliť za
predsedu komisie pána poslanca Sušilu a za členov tejto komisie pána poslanca Nagya a pána
poslanca Bernáta. Sú nejaké iné návrhy ? Ak nie, tak dávam hlasovať, kto je za to, aby sa členmi
návrhovej komisie stáli mnou navrhnutí poslanci.“
Hlasovanie č. 1 : za 10 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Takže desiati, všetci prítomní hlasovali za. Tak prosím, tak, ako vidím, návrhová
komisia si už presadla k stolu, ktorý je pre ňu pripravený. Už je to komisia, ktorá túto funkciu
niekoľkokrát plnila. Takže, je to jasné, o čo pôjde, čiže prednášať návrhy na uznesenia. Vážená
pani poslankyňa, vážení páni poslanci, návrh dnešného programu rokovania je uvedený v
pozvánke, ktorá 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. Teraz, žiadam návrhovú komisiu o
prednesenie návrhu na uznesenie k návrhu programu dnešného zasadnutia 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 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Juh.
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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. 2/2020
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2020
4. Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2020
5. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2020
6. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019
7. Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti
Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
8. Návrh na personálne zmeny v Komisii výstavby, životného prostredia, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh
9. Správa o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 12. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21.5.2020
10. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady
Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
konaného dňa 21.5.2020
11. Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
12. Diskusia
13. Záver
starosta : „Prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 2 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Starosta : „Konštatujem, že za, bolo 11 poslancov, tzn.., že jednomyseľným hlasovaním to bolo
schválené. Chcem sa teraz opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu alebo doplnenie
programu ? Pokiaľ tomu tak nie je, tak prikročíme k bodu 2, ktorým je Slovo pre verejnosť.“
K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
______________________________________________________________________________
starosta : „Chcem sa opýtať, či niekto avizoval z verejnosti, že by chcel vystúpiť ? Pokiaľ viem,
nie, ani doteraz.“
K bodu 3 :

A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2020
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2020

______________________________________________________________________________
starosta : „Takže, tento bod posunieme teda na ďalší bod, ktorým je 3. bod v poradí a to je po A)
Správa o výsledkoch kontroly číslo 2 z roku 2020 a po B) Návrh plánu kontrolnej činnosti na
obdobie 2. polroka 2020, ktoré predkladá kontrolór mestskej časti. Otváram k predloženému
materiálu prípadnú rozpravu. Ďakujem, nikto sa nehlási, tak, nech sa páči návrhová komisia.“
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Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovenia § 18 f
ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov berie na vedomie po A) Správu o výsledkoch kontroly číslo 2/2020, po B) Návrh plánu
kontrolnej činnosti za obdobie 2. polroka 2020.
starosta – „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 3 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Ďakujem, za 11 poslancov, uznesenie bolo schválené.“
K bodu 4 :

Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
v roku 2020

______________________________________________________________________________
starosta : „Nasleduje bod číslo 4 Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti
Košice-Juh, ktorú navrhujem vziať na vedomie. Takže v tejto stručnej dôvodovej správe je
popísané o aké veci sa jednalo, tzn., kde nastalo navýšenie, kde prípadne bolo odňaté niečo, prevod
na jednotlivé programy a podprogramy a položky, takže, nebudem to čítať, len dávam na zváženie
a na informáciu, čo zrejme už všetci viete, že v mesiaci marec bolo čerpanie kontokorentného
úveru z Prima banky vo výške 31.620 EUR, takže o túto sumu sa navýšili potom finančné operácie.
Táto suma bola potom v relatívne blízkom čase aj postupne a naraz vlastne banke splatená. Toľko
k tej väčšej sume, ináč sú tu drobné posuny, tak, ako je to tu rozpísané. Otváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu.“
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 4. úprave
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku 2020.
starosta : „Prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 4 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Konštatujem,
hlasovaním.“
K bodu 5 :

že 11 hlasov bolo za, uznesenie bolo prijaté jednomyseľným

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

______________________________________________________________________________
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starosta : „Nasleduje bod programu a to je číslo 5 - Návrh na úpravu Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Juh v roku 2020. Znovu je tu dôvodová správa a k tomu dodávam stručne,
aby Mestská časť - Juh vedela zabezpečovať fungovanie informačného systému v zmysle platnej
legislatívy je potrebné zabezpečiť prechod na novú verziu Windows server 2019 vrátane výmeny
hardware a softwaru, ktorý bol obstaraný ešte v roku 2008. Celkové odhadované kapitálové
výdavky sú vo výške 20.000 EUR, tak navrhujeme ich kryť čerpaním z rezervného fondu Mestskej
časti - Juh, pretože považujeme to za veľmi dôležité, aby v dnešnom svete a v dnešnom období sa
práve informačné technológie vedeli efektívne a pružne používať. No a pokiaľ by sme túto vec
neriešili, tak by to znamenalo výpadok v informačnom systéme Mestskej časti - Juh, takže je to
urgentné a potrebné urobiť, aj keď je to prevod z rezervného fondu. Takže, toľko na úvod z mojej
strany s tým, že komisie to poznali, bolo im to vysvetlené, aj v miestnej rade a bolo to odporúčané
dnes predložiť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Ak sa nikto nehlási, prosím, máte slovo
návrhová komisia.“
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, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Zb. zákonov
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh v roku
2020 v zmysle predloženého návrhu :
Príjmy
Finančné operácie
Prevod z Rezervného fondu

+20 000 eur

Výdavky
Kapitálový rozpočet
Program 2 Interné služby
Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

+20 000 eur

starosta : „Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, prosím o Vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 5 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Ďakujem, 11 hlasov za, uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.“

K bodu 6 :

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2019

______________________________________________________________________________
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starosta : „Nasleduje bod číslo 6 a tým je Záverečný účet Mestskej časti Košice-Juh za rok 2019.
Takže, z materiálu, keď ho zrekapitulujem stručne, vyplýva celkový výsledok hospodárenia
mestskej časti za uplynulý rok prebytok 6.580 EUR a 16 centov, po očistení tzn., že toto je náš
výsledok, k tomu je priložené potrebné vyjadrenie jednak audítorky v písomnej forme, ktorá
odporúča túto vec bez výhrad dnešnému zastupiteľstvu prijať, schváliť, podobne je tam pripojené
stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu, ako aj stanoviská z
jednotlivých štyroch komisií miestneho zastupiteľstva. Takže toľko, je to tak, ako to tu máme,
prebytok je nie veľký, ale možno že je aj väčší, ako bolo napr. predminulý rok, takže niekedy
nevieme presne ako dopadneme, dôležité je, že sme ten minulý rok prežili, iné to bude zase z
pohľadu roka 2020, keď ho budeme analyzovať, bilancovať, to je ešte samozrejme istá neznáma,
čo sa týka 2. polroka. Zatiaľ tento 1. polrok z pohľadu aj finančných tokov, hovorím už o niečom
inom, nie o záverečnom účte z minulého roka, zatiaľ je ako-tak po reštrikciách, ktoré sme prijali
tu vo vnútri, ale aj v mestskom zastupiteľstve, je zvládnuteľný. No samozrejme s istou
skromnosťou výdavkov, atď. Takže, toľko z mojej strany na uvedenie tohto materiálu, nech sa
páči, keď sa chcete vyjadriť k záverečnému účtu. Nie je tomu tak, tak prosím o prednesenie návrhu
uznesenia.“
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh - podľa ustanovenia § 11
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ustanovenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po A) berie na
vedomie po 1) stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu záverečného účtu Mestskej časti
Košice-Juh za rok 2019, po 2) Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mestskej
časti Košice-Juh k 31. 12. 2019, po B) schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie
Mestskej časti Košice-Juh za rok 2019 bez výhrad.
Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)
Rozdiel – schodok
Príjmy vrátane finančných operácií
Výdavky vrátane finančných operácií
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok

2 537 935,70 €
2 575 841,70 €
-37 906,00 €
2 586 525,97 €
2 575 841,70 €
10 684,27 €

2. Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a rozpočtu iných obcí.
3. Rozdelenie prebytku hospodárenia Mestskej časti Košice – Juh vo výške 6 580,16 € nasledovne:
- prídel do rezervného fondu Mestskej časti Košice – Juh vo výške 6 580,16 €.
starosta : „Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, takže, nech sa páči, hlasujte.“
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Hlasovanie č. 6 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Za 11 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, uznesenie bolo schválené.“
K bodu 7 :

Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve
Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy

______________________________________________________________________________
starosta : „Nasleduje v poradí bod číslo 7 a to je Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného
majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice-Juh - časť mobilnej ľadovej plochy. Takže vzhľadom
na to, tak ako to tu je uvedené, znalecký posudok bol na istú sumu a to na 2008 EUR, keďže sa
žiaden subjekt nehlásil o kúpu tohto prebytočného majetku, tak predkladáme návrh na zníženie
ceny pre odpredaj opätovný, opätovný pokus o 50 % voči cene stanovenej znaleckým posudkom
tj., za tie všetky veci čo sú tam uvedené v dôvodovej správe, spolu je to suma polovičná z tej
pôvodnej 2008 €, na 1004 €. Keďže to je pokles ceny, takže musíte to prosím, mali by ste teraz
prerokovať a schváliť. Bez toho to nevieme robiť. Toľko prosím, ak chcete niečo k tomu povedať,
my sme si to vydiskutovali aj na rade, aj na komisiách, predpokladám. Takže viete, o čo ide. Nech
sa páči, návrhová komisia, keďže sa nikto nehlási.“
Návrhová komisia - Mestské 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, § 9 a ods. 1 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 zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku
časť mobilnej ľadovej plochy o 50 % voči cene stanovenej znaleckým posudkom, t.j. za potrubný
rošt s príslušenstvom minimálna predajná cena 780 EUR rozdeľovače a zberače s príslušenstvom
minimálna predajná cena 160 EUR, plniace zariadenie s príslušenstvom minimálna predajná cena
3 eurá 50 centov a prekrytie zberačov a rozdeľovačov minimálna predajná cena 60 EUR 50 centov.
starosta : „Ďakujem za prednesenie, prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 7 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Ďakujem, konštatujem, že 11 hlasov bolo za, uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.“
K bodu 8 :

Návrh na personálne zmeny v Komisii výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Juh

______________________________________________________________________________
starosta : „Nasleduje bod číslo 8 Návrh na personálne zmeny v komisii výstavby, životného
prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh. V dôvodovej správe máte uvedené dôvody a je tu aj návrh na zvolenie nového
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predsedu komisie výstavby, pretože doterajší predseda pán doc. Knap, ten sa vzdal tejto pozície.
Za jeho prácu mu ďakujem za to obdobie vedenie tejto komisie, bol prínosom nepochybne, takže
bude pomáhať aj ďalej ako člen tejto komisie zostáva, ale bude mať inú pozíciu funkčnú. Novým
predsedom komisie by mal byť dnes zvolený pán poslanec Ladislav Breicha. Takže, tiež to isté,
čo som povedal doterajšiemu, aby práca išla. Aj spolupráca s miestnym úradom, starostom, ale aj
s inými inštitúciami. Nech sa páči pán poslanec Knap.“
p. Knap, poslanec MZ : „Mal by som len poznámku, či by sa to dalo právne zhodnotiť v uznesení,
či by sme nemali aj odvolať z funkcie člena komisie p. Breichu a až tak mohli menovať, aby sme
sa nedostali do právneho sporu.“
starosta : „Môže alebo tým, že bol zvolený na ustanovujúcom alebo potom na tom ďalšom
zastupiteľstve ako člen je každý, len niektorý z tých členov boli povýšení za predsedu, keď sa tak
rozhodlo tu v tomto auditóriu. Pravdepodobne je to tak popísané z toho, čo ste vy nám dali, takže
vy ste napísali menovanie, ale to nie je menovanie, to je volenie správne. V uznesení je to už dobre
napísané z pohľadu nášho úradu. Keď sa nikto ďalší nehlási, prosím návrhovú komisiu o
prednesenie návrhu uznesenia.“
Návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 15 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po
a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu komisie poslanca docenta doktora Viliama
Knapa, PhD, MHA, MPH v komisii výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a
regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh ku dňu 30.6.2020, po b)
volí za člena komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh poslanca docenta doktora Viliama Knapa,
PhD., MHA, MPH k 1. júlu 2020, po c) volí za predsedu komisie výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku a regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh
poslanca Ing. Ladislava Breichu k 1. júlu 2020.
starosta : „Ďakujem, takže, prosím o vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 8 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Ďakujem za hlasovanie, 11 hlasov za, gratulujem pánovi poslancovi k zvoleniu do
funkcie v mene Vás všetkých.“
Správa o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 12.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21.5.2020
______________________________________________________________________________
K bodu 9 :

starosta : „Nasleduje bod číslo 9 a tým je Správa o činnosti Miestnej rady Mestskej časti KošiceJuh za obdobie od 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21. mája tohto roku.
Pdoukazujem na obsah v predloženej správe s tým, že je tu napísané, kedy sa to zasadnutie
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miestnej rady konalo a aké body programu tam boli. Keď sa nikto do diskusie nehlási, prosím o
návrh uznesenia k bodu číslo 9.“
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 ustanovení § 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 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21. mája 2020.
starosta : „Ďakujem, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 9 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „11 hlasov za, uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.“
K bodu 10 : Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva
a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 12. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21.5.2020
______________________________________________________________________________
starosta : „Pokračujeme bodom číslo 10, tým je Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení
Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 12. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21. mája 2020. Správu predložil kontrolór mestskej časti.
Takže, mali ste možnosť sa oboznámiť s ňou, chce niekto niečo vedieť viac ? Ak nie, nech sa páči
návrhová komisia má slovo.“
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 12. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva konaného dňa 21. mája 2020.
Hlasovanie č. 10 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Prosím o hlasovanie.“
starosta : „Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené jedenástimi hlasujúci a
prítomnými poslancami.“
K bodu : 11 Interpelácie poslancov podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
______________________________________________________________________________
starosta : „Pokračujeme bodom 11, ktorým sú Interpelácie poslancov podľa zákona o obecnom
zriadení. Prihlásený je pán poslanec Breicha, nech sa páči.“
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p. Breicha, poslanec MZ – „Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Dovolil by som si
odprezentovať tri otázky, prosby občanov. Jedna sa týka pravidelnej kosby, ktorá prebieha na
zeleni v našej mestskej časti. Pýtajú sa viacerí občania, hlavne alergici, či náhodou nemáme prístup
k nejakému zoznamu a harmonogramu, ako tá kosba prebieha, aby nenechali vetrať v byte, keď
idú do roboty a vrátia sa a nevedia prestať kýchať. Je to možno taká úsmevná záležitosť ale ako
alergik viem, čo myslia. Takže, či náhodou niečo také nemáme. Či niečo také neposkytuje Správa
mestskej zelene v Košiciach a nemohli by sme to poprípade dať na stránku. V ďalšom, dobrý nápad
sa mi zdal na našej poslednej komisii, spomínali sme odpadkové koše ako to nevieme vykryť, ako
tie verejnoprospešné práce momentálne nefungujú, tak, ako fungovali. Neposlanec na poslednej
komisii spomínal, že on by sa aj ujal nejakého najbližšieho kontajnera, resp. odpadkového koša a
vyniesol to raz za čas. Napadá mi, či by to nestálo na zamyslenie v nejakom globálnejšom merítku
a možno osloviť alebo dať takú možnosť na stránku, že či občania nemajú záujem, hlavne psíčkari,
atď. pomôcť s týmto, aby sa nehromadil odpad a aby sme nemali neporiadok v našej mestskej
časti. Do tretice, chcel som sa pýtať, všade počúvame, že sa možno blíži druhá vlna korona vírusu,
aké formy by sme vedeli urobiť na mestské zastupiteľstvo. Chcel by som sa opýtať, či sme reálne
pripravení, resp. v akom je to štádiu, či by sme vedeli rokovať, aj keby že nastala táto karanténa.
Ďakujem pekne.“
starosta : „Ďakujem, nech sa páči, pani poslankyňa Ivančová.“
p. Ivančová, poslankyňa MZ : „Ja len pár takýchto poznámok. Občania z Turgenevovej 26 mi
avízovali, že je veľa prvkov na ihrisku, ktoré sú zhrdzavené. Neviem, či je to v našej kompetencii,
ale vravia, že je to nebezpečné. Sú zhrdzavené niektoré časti pri výstupoch na šmýkačku. Potom
jeden občan z okolia budovy Duett I by prosil, či by sa nedala osadiť značka "Daj prednosť vjazde,
pretože tam vodiči nerešpektujú pravidlo pravej ruky, že bol účastníkom nehody. Deratizácia na
potkany nám nazaúčinkovala všade, v okolí Južnej triedy od čísla 19 smerom na Lidl tam videli
veľké nejaké hlodavce ešte minulý týždeň. Treba sa na to pozrieť, čo sa s tým dá robiť a nejako to
zabezpečiť. Možno je to aj kvôli tomu, že tie odpadkové koše nie sú, tak aby sme tu neboli
zamorení. Ďakujem.“
starosta : „Ďakujem, nasleduje pán poslanec Tkáč.“
p. Tkáč, poslanec MZ : „Dobrý deň, ďakujem za slovo, nedostal som odpoveď, možno bola zle
pochopená otázka na minulom zastupiteľstve ohľadom tenisových kurtov, sprístupnenia, lebo
tenisti chceli vedieť. Odpoveď bola, že vlastne po korone sú otvorené, len oni sa dožadujú
otvorenia kurtov cez víkendy, tak, ako to mali v minulosti. Či by sa nejaký systém nenašiel
ohľadom toho otvorenia, preberania kľúčov, v minulosti to bolo SBS-kou, či by sa nenašiel nejaký
spôsob mestskej časti, aby mohli užívať tieto kurty cez víkendy, lebo sú vlastne prázdne a
nevyužívané. Obyvatelia Železníkov sa pýtajú, či by nebolo možné zriadiť bezbariérový priechod
smerom od Fresh cez komunikáciu smerom na zastávku, kde je obrubník, hlavne kvôli matkám s
kočíkmi alebo aj imobilným občanom. Tie opravy myslím, že by nestáli veľmi veľa, trebalo by
vlastne upraviť ten obrubník, aby sa tam dalo prejsť. Tiež zo Železníkov sa pýtajú, kedy bude
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opravené veľké schodisko smerom na Krakovskú 1. Tam sú vylomené stupne, je tam aj možnosť
úrazu. Tiež by chceli vedieť občania zo Šoltésovej kedy bude termín zbúrania toho nebezpečného
múru zo Šoltésovej pri parkovacích státiach, pretože čítali, že mesto vlastne to má riešiť, že na tom
pracujú, ale zmizlo to bezpečnostné opáskovanie tohto múra, nevedia či sa to bude robiť, alebo sa
z toho upustilo. Tak to je všetko, ďakujem pekne.“
starosta : „Ďakujem pánovi poslancovi, nasleduje pán poslanec Nagy“.
p. Nagy, poslanec MZ : „Ďakujem pekne pán starosta, chcel by som sa opýtať pán starosta v
mene občanov na Krakovskej ulici pravidelne sa tam stáva pri školiacom stredisku BESOFT, že
je tam porozhadzovaný odpad, papieriky aj nejaký väčší odpad, či bude odprataný tento odpad,
ktorý sa tiahne poza garáže až k rodinných domov v tesnej blízkosti školiaceho centra Besoft.
Neviem, či to on má na starosti alebo patrí pozemok našej mestskej časti a taktiež obyvatelia sa
pýtajú, popri plote toho školiaceho centra sú odstavené vraky áut, ktoré znemožňujú štandardné
parkovanie normálnych áut, vieme, že parkovísk je nedostatok. Ďakujem pekne za slovo.“
starosta : „Ďakujeme pán poslanec, pán poslanec Knap, nech sa páči.“
p. Knap, poslanec MZ : „Ďakujem pekne pán starosta, vážená kolegyňa, kolegovia. Ja by som
hneď odpovedal na tú otázku kolegu ohľadom múru na Šoltésovej. Mám informácie o tom.
starosta - ja som chcel povedať, len som čakal, čo povedia ostatní, chodím na Krízový štáb mesta.
p. Knap, poslanec MZ : „Takže ja som to opáskoval, aby som bol konkrétny, pretože k nakloneniu
došlo toho múru a čo mám informácie z mesta Košice, lebo som si ich vyžiadal, tak, že sa vyberá
už zhotoviteľ zbúrania toho múru, pretože bolo odsúhlasené, že mesto dáva súhlas k zbúraniu. Ako
náhle sa vyberie spoločnosť, ktorá to zbúra, lebo sa tým zaoberáme viac ako 3 mesiace, nielen ja,
samozrejme aj úrad, aj pán starosta, tak verím, že to bude čo najskôr odstránené. Tam je ešte jeden
problém a to sú stromy. Nevie sa, čo sa stane, keď sa odoberie múr, či tie veľké stromy nezačnú
padať, takže bude sa musieť aj toto riešiť naraz, pretože obrovské konáre tam už padajú dole na
tej Šoltésovej. Máme tam aj vozičkárov, aj starších ľudí. Len jednu krátku interpeláciu, pán
Krepašský na ulici Omská, ktorá sa križuje s Holubyho, kde má svoj dom, by chcel vedieť
stanovisko mestskej časti a následne aj mesta, ako to bude s ďalším prejazdom nákladných
vozidiel, pretože vozidlá, nákladné motorové vozidla, ktoré vchádzajú do areálu, vchádzajú
nelegálne. Ten vstup nie je dodnes povolený, 200 kamiónov denne, či sa tým budeme zaoberať
alebo na meste ako je Ferona. 200 kamiónov nelegálne vstupuje do objektu, lebo nemajú súhlas
touto cestou vstupovať, ale okolo celého areálu, deje sa to tak už niekoľko rokov. Ďakujem.“
starosta – „Ďakujem pánovi poslancovi, takže, ďalší sa už nehlási, tak ukončujem túto možnosť.
Začnem od konca, pán poslanec Knap ma ako keby predbehol, ale chcel som reagovať to, čo pani
poslankyňa Ivančová spomenula, čo sa týka toho múra povedal podstatu pán poslanec, nebudem
to opakovať. Momentálne je štádium také, že stavebný úrad, ktorý to mal delegované, aby vydal
podmienky ku búraniu, to je stavebný úrad v Medzeve, pretože Košice ako vlastník sám sebe
nebude môcť dávať, lebo je to vylúčené zo zákona. Tento úhrad dal podmienky, ja som sa minulý
týždeň opakovane k tejto téme zúčastnil rokovania krízového štábu civilnej obrany tu na meste,
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kde je jedným z bodov programu už na 2. alebo 3. sedenie okrem iných bodov bola táto
problematika. Mesto Košice sa rozhodlo, že to bude sa musieť zbúrať, pretože statické posúdenie
dvoch statikov nezávisle od seba potvrdili, že múr je v zlom stave a hrozí eventuálne jeho
spadnutie, prípadne samozrejme s následkami škodovými, prípadne ublížením na zdraví, atď. Múr
nemal oficiálne vlastníctvo, nebol nikým prevzatý do majetku ani do správy, ani mestskou časťou
samozrejme, že nie, ale ani mesto ho neeviduje, tzn., že je to ako keby vec nikoho. Ale z dôvodu
verejného záujmu a ochrany života, zdravia a majetku ľudí sa podarilo tento problém presadiť do
programu Krízového štábu CO mesta, no a výsledok je taký, že odbor investícií výstavby a
životného prostredia na meste dostal túto vec realizovať po praktickej stránke. Výber firmy, ktorá
to bude robiť, je pokiaľ viem, aj ja, uskutočnený. Tzn., že pravdepodobne v najbližšom období sa
to musí začať robiť. Už aj vzhľadom na to, že toto obdobie mesiac máj a jún je veľmi mokré, vlhké
počasie, každý deň prší, plus je silný vietor potom pre zmenu, to sú všetko faktory, ktoré by mohli
eventuálne spôsobiť čiastočné rozpadnutie v tej okrajovej časti od Skladnej a od Milosrdenstva.
So stromami sa správa mestskej zelene musí nejako vysporiadať, dostali to tiež za úlohu, pani
riaditeľka Popríková na krízovom štábe, aby navrhli pripraviť, keď sa ten múr bude deštruovať,
čo s tým. Niektoré stromy či musia zostať, či niektoré sa musia spíliť, alebo čo s nimi budeme
robiť. Lebo je tam veľká deštrukcia koreňového systému ako ste si všimli. A predovšetkým
následkom tých koreňov veľkých stromov, ktoré pôvodne boli malinké, boli to dokonca aj
samonáletné dreviny, to za 50 rokov alebo niekoľko vyrástlo do tejto výšky a rozsahu. A vlastne
tie korene stromov majú obrovskú silu. A oni spôsobujú tú deštrukciu. Ináč by ten múr mohol byť
ešte aj ďalej. Pokiaľ ja mám neoficiálne informácie, ale si to aj pamätám, z detských rokov, tak
tento múr bol múrom kasárni, ktoré tam existovali v tom objekte, ako je teraz malometrážny blok
Šoltésová a za ním ešte aj tá Južná trieda. To boli všetko jeden štvorec alebo obdĺžnik a bol takto
vymurovaný s takýmito múrovými ohradami. Neviem prečo to zostalo napriek tomu, že sa tam
robila potom sanácia, respektívne sa to začalo budovať celé na tie bytovky, ktoré sú tam teraz.
Takže nám to nepatrí, ale vedomí si toho, že je múr v zlom stave, cez pán Ferjenčíka sa to dostalo
do programu a primátor podpísal už aj príkazné listy jednotlivým inštitúciám v rámci Magistrátu
mesta na realizáciu opatrení. Takisto pre Správu mestskej zelene v Košiciach a mestskej časti juh
vyplynula úloha, aby sme to monitorovali a sledovali, či nedochádza náhodou k nejakej situácii,
že 5 minút pred dvanástou, že to padá už. Tak, toľko k tomu múru, zaujímavé bude vedieť, nie je
to len tak, že zbúrať múr, to je fajn, že niektoré garáže, ktoré sú tam vybudované spred dvadsiatich
možno že dvadsiatich piatich rokov na Šoltésovej ulici pri tom malometrážnom bloku, niektoré
garáže sa zistilo pri obhliadke, ktorú už magistrát na základe aj našej súčinnosti realizoval, že tie
garáže, tie majú majiteľa, niektoré nemajú zadnú stenu vymurovanú a vlastne si ich vybudovali
svojvoľne oprením o múr, ktorý tam je, ako zvyšok toho torza starého. Takže, keď sa zbúra raz
ten múr ako celý, môj predpoklad, že sa má celý zbúrať, tak niektorí budú mať dieru v garáži zo
strany tej naprotivnej, ako je teraz vchod. Je to v rozpore so stavebným povolením alebo všetci
mali na to papier od stavebného úradu vtedajšieho, takže ešte bude treba s nimi jednať, ale musia
si to urobiť sami. Mesto Košice im to platiť nebude, ani mestská časť už vôbec nemá dôvod. To
je taká perlička ešte k tomu na dôvažok, že ešte potom budú možno ešte ďalšie dôsledky. Čo sa
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týka toho odpadu na Krakovskej, no náš pozemok to nie je, nám to nebolo zverené do správy, čo
ste sa pýtali pán poslanec Nagy a že tam stoja 3 vraky motorových vozidiel, máme tu zhodou
okolností na moje požiadanie prišiel medzi nás aj zástupca riaditeľa Mestskej polície - stanice juh,
ktorého vítam medzi nami a on je tu aj preto, aby si podnety z diskusie alebo teda z interpelácií
poznačil a riešenie vrakov motorových vozidiel je v ich pôsobnosti Mestskej polície. Viete nám
niečo k tomu povedať teraz, poznáte ten prípad na Krakovskej ulici ?“
zástupca riaditeľa MP - stanica Juh : „Boli tam tri vozidlá, všetky tri sú už odstránené.“
p. Nagy, poslanec MZ : „V garážach sa nejakí živnostníci realizujú, čo sa to týka, neviem, či to
auto opravuje alebo je už nepotrebné alebo v takom stave, tak ho dá na bok. Aby sa to nestávalo
opäť, napr. o mesiac.“
Zástupca riaditeľa MP : stanica Juh : „Jedno vozidlo bolo majiteľa, ktorý je vo väzbe, jedno
auto po nehode a ďalšie poruchové vozidlo.“
p. Nagy, poslanec MZ : „Lebo vieme v podstate veľmi dobre, že tých parkovacích miest je málo
a po večeroch naozaj tam popri tom plote stoja autá, nie je to jasné parkovacie miesto, ale predsa
lepšie ako nič.“
starosta : „Ďakujem pekne, ďalej pokračujeme, pán poslanec Tkáč, čo tu hovoril v rámci
interpelácii - schodisko poškodené na Krakovskej je v dezolátnom stave už nie prvý rok.
Uskutočnilo sa z môjho popudu v poradí už druhé alebo tretie stretnutie u nás na juhu s vedúcim
referátu dopravy s pánom Cichanským, predtým tu bol jeho zástupca pán Paučo, asi pred poldruha
mesiacom skôr. Je to tento prípad daný v harmonograme z našej strany ako medzi vrcholné
priority, aby sa to urobilo. Nejde iba o odstránenie samozrejme samotného schodištia na
Krakovskej 1, ktoré je výrazne už poškodené, ale to poškodenie sa ťahá dole, naprieč Gemerskou
ulicou popri Paulínyho a Školskej ulici dole ako ideme ku základnej škole, napr. A tak isto aj ten
chodník pred základnou školou Gemerská je veľmi rozpadnutý, tzn., túto líniu od Krakovskej 1,
Gemerská až ku oprave chodníku a vyasfaltovaniu chodníka pred ZŠ Gemerská sme apelovali, že
je potrebné to urobiť veľmi rýchle v tomto vegetačnom období. Samozrejme odpoveď bola, že
dobre, samozrejme majú oni skrátený rozpočet opatreniami, ktoré boli uskutočnené cez mestské
zastupiteľstvo, čiže rozpočet na drobné opravy ciest, komunikácii bol krátený. No napriek tomu,
majú tam istý rozpočet a podľa toho, čo tu bol jeden, aj druhý pán u mňa, tak problém tkvie v tom,
že nebol vysúťažený zmluvný dodávateľ prác na asfaltovanie na súvislých, ale aj menších
opravách ciest a chodníkov, pretože podľa informácií, ktoré som získal od pána Cichanského, ale
dneska vlastne aj od primátora mesta, boli podané znovu opakovanie dve odvolania neúspešných
uchádzačov z vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na zhotoviteľa pre mesto Košice týchto
zhotoviteľských prác. Predtým súťaž prebehla, podal námietky jeden z neúspešných uchádzačov.
ÚVO asi po dvojmesačnom študovaní rozhodlo, že súťaž treba zopakovať, lebo našli tam nejaký
procedurálny nedostatok, možno nedostatok transparentnosti. To je také zaklínadlo isté, no a
zopakovali znovu súťaž a teraz je znovu neprávoplatná. Čiže, momentálne zmluvu podpísanú s
dodávateľom mesto Košice ešte nemá. Šanca je, že by to mohlo tak byť do jedného mesiaca
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vrátené z ÚVO a ak potvrdia, že mesto Košice nepochybilo, odvolania zamietnu, tak potom bude
ten deň D, keď sa budeme môcť baviť o praktickom postupe, kedy začnú, čo robiť a kde. Toľko
na vysvetlenie. Takže viac sa k tomu momentálne neviem vyjadriť, ale poznám ten problém, sám
som tam bol naposledy, keď sme mali koncert na Krakovskej vedľa, takže som nemal z toho dobrý
pocit a som bol tiež ako keby aj nahnevaný, že ako je to možné, že stále je to tak. A je vo veľmi
zlom stave. Tenisový kurt, tu je problém s tým, že my máme v rámci úsporných opatrení v sobotu
a v nedeľu budovu stráženú bezpečnostnou službou a až večer od 19. hodiny do rána do 7.00 hod.
a v tom období asi by bolo problematické, aby tu ráno niekto došiel pred 6.00 hod. si vyzdvihnúť
kľúče, že chce ísť poobede o 9.00 alebo 10.00 hrať. Zatiaľ to nevieme ináč poriešiť. Takže, buď
si niekto príde po kľúč v piatok, keď chce hrať v sobotu a ten kľúč potom vráti osobne v pondelok,
takže nie tak, že nebude ani kľúča a ihrisko bude používané alebo dokonca aj zničené niekým. Tu
je ten problém. Keď chce niekto, vieme to tak urobiť, aby ľudia boli spokojní, ale je tu ten problém,
ktorý treba vidieť, že my sme museli znížiť bežné výdavky aj na také veci, ako je strážna služba,
čo nás stálo pomerne dosť veľa peňazí, pokiaľ sme ju mali 24 hodín denne. Ešte sa pamätáte, zo
začiatku tohto volebného obdobia, respektíve minulé volebné obdobie, že to tak bolo. Ale sme to
museli zredukovať. To detské ihrisko, čo ste spomínali pani poslankyňa Ivančová na Turgenevovej
26, tak viem, že to nie je naše, je to pravdepodobne ihrisko v správe Správy mestskej zelene, takže
môžeme im to postúpiť, že treba sa o tú údržbu lepšie starať. Deratizácia na juhu. Deratizácia je
problémom aj na Hlavnej ulici v centre mesta, kde v blízkom okolí ako je Štátne divadlo a fontány,
tam je tiež pomerne veľa, často výdaných hlodavcov, čo je už ozaj veľmi paradoxné, že ešte v
takej centrálnej a reprezentačnej časti mesta je takýto stav. Tzn., že deratizácia bola uskutočnená
tým, že primátor mesta vydal príkaz na vykonanie deratizačných prác v priebehu 1. štvrťroku tohto
roka, na prelome 1. a 2. štvrťroka pre majiteľom budov, pre prevádzkovateľov reštauračných,
hotelových a iných zariadení, ale aj pre samosprávy, myslím domové a samozrejme pre mestské
časti pokiaľ vlastnia majetok, alebo v správe majú pozemky, o ktoré sa treba týmto spôsobom
postarať. Čiže, v tých kríkoch to je možné, ale nie je to naše. Tzn., že je to v správe Správy mestskej
zelene od čísla 19 ako sa ide ku nám na tejto križovatke. Tak Správu mestskej zelene v Košiciach
musíme nejakým spôsobom tu zavolať a ukázať im. Tam sú nejaké diery ? Je to viditeľné ?
Vyliezajú z tých kríkov ? Pritom boli minulý rok veľmi rapídne obrezané tie tuje, dokonca jedna
občianka tu prišla robiť cirkus, že sme zničili verejnú zeleň, pán poslanec Knap si to bude pamätať,
ktorá nás občas na mestskom zastupiteľstve jednu dobu pravidelne navštevovala a pravidelne
nanášala rôzne požiadavky a zároveň sa vyjadrovala aj k materiálnom, ktoré boli v programe
mestského zastupiteľstva, že ako máme hlasovať. Ona býva tu niekde na Mlynárskej alebo neviem
kde a ona tu prišla a strašný cirkus tu začala robiť. Keď správa mestskej zelene z nášho popudu,
keďže sa tam zvykli zdržiavať bezdomovci v letnom období, aby sa im zamedzilo v tom, tak, že
sme zničili zeleň. Ale to je len perlička, čiže dobre, s tými hlodavcami treba viesť neustále boj,
pretože oni majú tendenciu vždy človeka poraziť v konečnom dôsledku. Čiže, pán poslanec
Breicha, či nemáme plán kosby verejnej zelene od správy zelene ? Nemáme, ale máme informácie,
že v ktorých okrskoch, v obvodoch v rámci Mestskej časti - Juh bude pokračovať, alebo bude
začínať 1., 2., alebo 3. fáza kosenia zelene, ale tak, aby sme vedeli, že na sídlisku juhovýchod
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tzv.,vedľa Klasu alebo niekde tam ako vy bývate, Palárikova, Rosná, Ludmanská, Partizánska, to
tak vám neviem povedať. Pretože oni tvrdia, že nie každá kosba na všetkých častiach juhu sa deje
ich vlastnými kapacitami, robila si aj nájomné, čiže zmluvy o dielo s niekým z externého prostredia
a nie vždy počasie je také, ktoré umožňuje, aby sa plynulo pokračovalo alebo vôbec, aby sa začala
kosba vzhľadom na určený terén. Keď povedia, že budeme robiť napríklad v 30. týždni niečo
niekde, nevieme to mi garantovať. Akonáhle to mi dáme na webovú stránku, niekto bude
kontrolovať, bude nadávať. Malo to byť tohto týždňa od pondelka do piatka a nikde nikto nič
nerobil. Nebolo by to zlé, aby ľudia vedeli, lebo prečo by nemohli vedieť, nie je to nič tajné, robí
sa to z verených prostriedkov, je to mestská firma, ale mi tie formácie nateraz od nich až detailne
nemáme. Takže, nebudeme vedieť v tom nejako zvlášť vyhovieť, ale môžeme sa ich opýtať, či by
nedokázali urobiť nejakú špecifikáciu niekde, kde je nejaký väčší problém alebo akože kedy tam
nastúpia alebo bude treba vyplieť ručne, napr. nejaké zarastené burinou záhony, kde sú ruže. Tu
napr. Parčík J. Psotku vedľa, minulý týždeň štvrtok - piatok som tam bol aj s pani prednostkou a
okrem iného tam neboli v parčíku, som tam išiel a som sa na to viackrát pozrel, tak ten stredový
kruh, čo je vysadený krásnymi rôznymi kvetmi, ružami a bylinkami bol prerastený vysokou
burinou, že tam začali lopuchy pomaly kvitnúť. Tak včera to ručne vytrhala správa mestskej
zelene, lebo to nie je naše tento parčík. Náš je trh, čo máme, detské ihrisko Lienka, resp. pamätná
tabuľa Jozefa Psotku, ale toto nie je. Včera poobede to bolo vypleté. Takže, keby som vedel, tak
by sme vám to iste mohli dať, aby ste to videli aj počuli a ľudia, aby vedeli, čo sa v ich okolí deje.
Ak by nastala 2. vlna korona vírusu, tak online rokovania by sme vedeli zabezpečiť, už sme sa s
tým zaoberali pri príprave, vtedy, keď bola 1. vlna, keď sme vlastne mali zatvorené a robilo sa v
nevyhnutnom režime a vtedy som Vás zvolal na nejakú mimoriadnu schôdzu, lebo sme niečo
potrebovali schváliť - kontokorentný úver, navýšenie. Takže sme sa vtedy, tu s informatikom, aj s
prednostkou bavili o tom, že ako by sme to zabezpečili, ale nakoniec sme sa rozhodli. Treba zase
kúpiť program na to, čiže, ide tu tiež o peniaze z rozpočtu, tak sme sa vtedy dohodli, že je to možné
urobiť aj sedeniami s dvojmetrovými, vtedy štvormetrovými rozostupmi, hygienou, atď., s
rukavicami na rukách, gumenými. Takže, sme to urobili vlastne s minimálnymi nákladmi, keďže
nás nie je veľa a táto zasadačka je plošne veľká aj s vysokými stropmi. Kúpili sme ináč v tomto
období prístroj na ionizáciu ovzdušia, čiže to je ten prístroj, čo fúka čistý vzduch obohatený
ozónom, tzn., ak by to bolo treba a bola by situácia znovu vážna, tak by sme ho tu nasadili na
nejaké 2-3 hodiny pred rokovaním, trošku vyvetrať a tak by ste vošli dnu a bol by vzduch
vydezinfikovaný. Takže, také čiastkové možnosti máme. Nateraz to vyhovovalo, ak by nie, tak
budeme musieť potom prijať nápravné opatrenie v zmysle, že nakúpiť nový program, software a
podľa toho potom online robiť aj s hlasovaním. Debatovať, rozprávať v online systéme nie je
problém, problém je, že treba mať nový, navyše program zakúpený. Čiže aplikáciu na hlasovanie
elektronicky, čiže bod programu, kto je za, proti, zdržal sa. Vždy tam musí byť tá možnosť,
stisnem, hlási sa do diskusie, alebo mám faktickú, normálne ako na bežnom zastupiteľstve. Takto
to zatiaľ až nemáme. Čo sa týka odpadových košov, bolo Vám poslané na vaše schránky
poslanecké dnes okolo obeda také stanovisko, resp. taký postoj alebo postup Mestskej časti - Juh,
čo sa týka umiestňovaní košov na psie exkrementy, alebo vôbec na odpadky pri detských ihriskách,
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športových ihriskách, ale aj pri výbehoch pre psov. Takže máte to v 6. bodoch tam napísané,
prosím zobrať na vedomie, tieto možnosti máme, pretože cez ten úrad práce my nemáme iné
nástroje nateraz na posilnenie posíl. Inak stredisko verejnoprospešných prác vzhľadom na to, že
až 40.000 EUR nám bolo zobratých z rozpočtu mesta, činnosť VPP nefunguje a tým pádom je to
robené zo suterénu úradu, našťastie jedno auto tu máme, ale tých ľudí tu nemáme dostatočne až
tak. A okrem toho, pribudla ďalšia povinnosť, ktorú sme predtým nemali a to je povinnosť denného
dezinfikovania detských ihrísk, tzn. tých atrakcií, ktoré sú tam, ktoré detské ihriská máme v počte
13 kusov, športové ihriská 10 kusov vo vlastníctve juhu, tak tam musíme tiež dávať ľudí na to.
Čiže to obmedzené, čo tu máme, musíme dávať na toto, nakoľko je to ochrana zdravia detí a aj
kontroly tu môžu byť, no a tie koše na exkrementy sú umiestnené tak, ako sa tu píše, s tým, že
treba ľuďom povedať, že môžu tieto veci dávať kľudne aj do kontajnera, ktorý je určený na
domový odpad, pretože to sa nevylučuje. Mestská časť - Juh nie je povinná zo štatútu to robiť,
robili sme to dobrovoľne, tak, ako aj niektoré iné veci, ale keď sa tie možnosti scvrkli, tak, nie že
sme nič neurobili. Z toho vidíte práve, že vlastne už asi mesiac, alebo minimálne 3 týždne to takto
ide v tomto režime, ako je to tam napísané. Viac kapacitne momentálne nemôžem sľúbiť, to by
nebolo férové. Asi toľko k tomu, čo ste sa pýtali. Takže, všetko z moje strany, čo som Vám chcel
povedať k niektorým tým, väčšine vašich pripomienok. Postúpime ešte k bodu diskusia.“
K bodu 12 : Diskusia
_____________________________________________________________________________
starosta : „Tu by som Vám chcel dať do pozornosti to, že mestská časť vyhlásila obchodnú verejnú
súťaž na predaj pozemku na Alejovej ulici vo výmere 1240 m², je to ďalšie kolo s termínom ponúk
do 30. 6. 2020. 1. 7. do 12. hodiny, po tejto hodine sa bude uskutočňovať, ak budú nejaké návrhy,
otváranie obálok. Ponúknutá cena však nemôže byť nižšia ako 248.000 EUR, čiže to je tá suma,
ktorá bola navýšená poslancami, vami, pred nejakým rokom, keď sme sa bavili o predaji tohto
pozemku. Takže, to 1. kolo bolo bezúspešné, nedostali sme žiadny návrh, tak to opakujeme znovu
po asi zhruba po štyroch - piatich mesiacoch. Zloženie zábezpeky je vo výške 6.775 EUR. Je to na
webovej stránke mestskej časti, tak, aby ste vedeli, že sme to dali znovu a išlo to tam od začiatku
tohto mesiaca, takže je to tak, nie že by sme to dali z večera do rána. Toľko z mojej strany, čo sa
týka programu. Chcel by som poprosiť, keď skončíme pána poslanca Knapa a pána poslanca
Tobáka, vy ste mestskí poslanci, tak ako ja, keby ste na chvíľu prišli ku mne ohľadne štvrtka.
Chcel by som niečo s Vami porozprávať o zastupiteľstve čo bude na meste. Toľko z mojej strany
v tomto bode, keď sa nikto nehlási, tak končím túto možnosť.“
K bodu 13 : Záver
_____________________________________________________________________________
starosta : „Takže, ďakujem Vám všetkým za účasť na dnešnom rokovaní zastupiteľstva, prajem
Vám krásne, nerušené leto, aby ste si ho užili, hlavne v zdraví a načerpali veľa síl a energie a aby
nás tie zlé správy, čo sa týka okrem iného hlavne teda zdravia, aby nás obchádzali, hlavne teda
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Slovensko, dávajme si všetci pozor, lebo nikdy nie je dostatok pozornosti na škodu veci, lebo
chránime samy seba a svoje okolie, čo sa týka zdravia a hygienických opatrení toľko z mojej
strany. Stretneme sa, pokiaľ nebude nejaký dôvod osobitný potom až v septembri podľa toho plánu
práce, čo sme Vám dali, je to predbežný časový plán, harmonogram, takže ak sa bude dať tak sa
dodrží, ak budú dôvody nejaké, tak sa môže posunúť o nejaký 1, 2, 3 dni alebo o týždeň. Dáme
skôr vedieť. Ďakujem veľmi pekne, končím rokovanie. Ďakujem aj zástupcovi z Mestskej polície
stanice - juh, že tu s nami bol a že aj prispel k tomu, že Vám nemusíme písať ohľadne tých vrakov
motorových vozidiel. Žiadam Vás, aby ste tomu venovali pozornosť, aby sa tie vraky zlikvidovali,
čo najskôr. Ďakujem.“

.....................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta MČ Košice – Juh

...............................................
JUDr. Henrieta Pagáčová
prednostka MÚ MČ Košice - Juh

Overovatelia :
Mgr. Peter Múdry, poslanec MZ :

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

Ing. Ladislav Breicha, poslanec MZ :

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

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková
Zápisnica vyhotovená dňa : 15.7.2020

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