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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh:
podľa ustanovenia §18f ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

berie na vedomie
A. Správu o výsledkoch kontroly č. 4/2018
B. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2019
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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2018
za obdobie od 27. zasadnutia MZ konaného dňa 25.09.2018
Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2018
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 175/2018 zo dňa
19.06.2018, v zmysle § 18f ods.1 písm. b.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola kontrolórom mestskej časti
Ing. Jaroslavom Vibranským v priestoroch kontrolovaného subjektu vykonaná kontrola:
v termíne:
v kontrolovanom subjekte:
za kontrolované obdobie:

od 01.09.2018 do 29.11.2018 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2017 – 31.12.2017

zameraná na kontrolu manipulácie s pokladničnou hotovosťou a kontrolu stavu pokladničnej
hotovosti na MÚ MČ Košice – Juh.
Cieľom kontroly bolo preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi MČ Košice – Juh.

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI A JEJ UPLATŇOVANIE
V PODMIENKACH KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU
Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich oblasť predmetu kontroly:




Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Interný predpis „Smernica upravujúca manipuláciu s pokladničnou hotovosťou“
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KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým je
„Smernica upravujúca manipuláciu s pokladničnou hotovosťou“, ktorý nadobudol účinnosť
21.12.2015.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Smernica upravujúca manipuláciu s pokladničnou
hotovosťou“ je spracovaný v zmysle platnej legislatívy.

KONTROLA MANIPULÁCIE S POKLADNIČNOU HOTOVOSŤOU
Na vykonávanie pokladničných operácií v plnom rozsahu je na MÚ MČ Košice – Juh zriadená
hlavná pokladnica na oddelení ekonomickom a majetkovom (OEaM). Za účelom optimalizácie
procesov pri nakladaní s hotovosťou (len príjmové pokladničné operácie) boli zriadené
nasledovné príjmové pokladnice:
- na oddelení kultúry, mládeže a športu (OKMaŠ):
- na referáte ŠZA,
- na referáte SRC,
- na oddelení organizačného, právneho a matriky (OOPaM):
- na referáte matrík, a to:
- rodná matrika,
- úmrtná matrika,
- sobášna matrika,
- na referáte organizačno-právnom, a to:
- na evidencii obyvateľstva,
- na osvedčovaní podpisov a listín,
- na oddelení regionálneho rozvoja a bytovej politiky (ORRaBP):
- na správe trhovísk.
Kontrolné zistenie
Práce súvisiace s agendou hlavnej pokladnice MÚ MČ Košice – Juh vykonáva referent
pokladne. Prístup do hlavnej pokladnice a zabezpečovanie jej agendy počas neprítomnosti
referenta pokladne majú ďalšie pracovníčky ekonomického a majetkového oddelenia, ktoré
majú rovnako ako referent pokladne uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené
finančné prostriedky a ceniny, čo je v súlade s § 182 až 184 zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka
práce. Rovnako aj ostatní zamestnanci, ktorým bola zverená agenda príjmovej pokladnice, majú
uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
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V kontrolovanom období boli pokladničné operácie evidované v pokladničnom denníku
chronologicky podľa poradia zápisov. Stav pokladničného denníka na konci každého dňa
overuje (podpisuje) vedúci oddelenia ekonomického a majetkového a prednosta MÚ MČ
Košice – Juh, čo je v súlade s interným predpisom.
V hlavnej pokladnici sa pokladničné operácie zaznamenávajú v informačnom systéme
KORWIN. Na pokladničných dokladoch, resp. dokladoch na podklade ktorých sa vykonávajú
pokladničné operácie, sa v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva základná
finančná kontrola. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Príjmové pokladnice na oddelení organizačného, právneho a matriky zaznamenávajú príjem
hotovosti na príjmových pokladničných dokladoch vyhotovených systémom KORWIN; na
konci pracovného dňa sa na zostave rekapitulácia príjmov vykoná v zmysle zákona
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov základná finančná kontrola. Na konci kalendárneho mesiaca, prípadne ak
zostatok príjmovej pokladnice presiahne limit stanovený v internom predpise, zamestnanec
zodpovedný za vedenie príjmovej pokladnice odvádza hotovosť do hlavnej pokladnice spolu
s zostavou príjmových pokladničných dokladov za dané obdobie. Kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky.
Príjmové pokladnice na oddelení organizačného kultúry, mládeže a športu na referáte ŠZA a na
referáte SRC zaznamenávajú príjem hotovosti na príjmových pokladničných dokladoch
vyhotovených systémom Evidencia; na konci pracovného dňa sa na zostave rekapitulácia
príjmov vykoná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná finančná kontrola. Na
konci kalendárneho mesiaca, prípadne ak zostatok príjmovej pokladnice presiahne limit
stanovený v internom predpise, zamestnanec zodpovedný za vedenie príjmovej pokladnice
odvádza hotovosť do hlavnej pokladnice spolu s zostavou príjmových pokladničných dokladov
za dané obdobie. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Príjmové pokladnice na oddelení regionálneho rozvoja a bytovej politiky na správe trhovísk
zaznamenávajú príjem hotovosti na príjmových dokladoch (Juxta potvrdenky). Na konci
pracovného dňa sa na zostave rekapitulácia príjmov vykoná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov základná finančná kontrola. Ak zostatok príjmovej pokladnice presiahne limit
stanovený v internom predpise, čo je zvyčajne 3 až 4 dni, zamestnanec zodpovedný za vedenie
príjmovej pokladnice odvádza hotovosť do hlavnej pokladnice spolu s kópiami vystavených
príjmových dokladov, sumárnou mincovkou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
V internom predpise „Smernica upravujúca manipuláciu s pokladničnou hotovosťou„ boli
stanovené nasledovné limity hotovosti (zostatok hotovosti na konci pracovného dňa):
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hlavná pokladnica
referát ŠZA
referát SRC
referát matrík:
rodná matrika
úmrtná matrika
sobášna matrika
referát organizačno-právny:
evidencia obyvateľstva
osvedčovanie podpisov a listín
ORRaBP – správa trhovísk

3 000 €
1 500 €
500 €
400 €
300 €
500 €
300 €
500 €
300 €

Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie stanovených limitov.
Z príjmových pokladníc sa hotovosť odvádza do hlavnej pokladnice. Prijatú hotovosť hlavnej
pokladnice odvádza pokladník, resp. iný zamestnanec, ktorý má na to oprávnenie (na základe
splnomocnenia starostu vo forme Zoznamu osôb oprávnených predkladať alebo preberať
písomností do banky), a to na bežný účet MČ Košice – Juh vedený v Prima Banka a.s.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
V zmysle §29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa
inventarizácia hlavnej pokladnice vykoná vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Okrem toho, nad rámec zákona a v zmysle interného predpisu „Smernica upravujúca
manipuláciu s pokladničnou hotovosťou“ sa v priebehu roka vykoná inventarizácia hlavnej
pokladnice minimálne 3x ročne v náhodných termínoch. Inventarizáciu hlavnej pokladnice v
náhodných termínoch vykoná komisia v zložení prednosta, vedúci OEaM a vedúci
ekonomického referátu. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

KONTROLA STAVU POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI
Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolou fyzicky zistený stav finančných prostriedkov a cenín
nachádzajúci sa v pokladniciach zodpovedá evidenčnému stavu. Kontrola bola uskutočnená
prepočítaním zostatku hotovosti v hlavnej pokladnici a všetkých príjmových pokladniciach.
Prepočítaná pokladničná hotovosť a ceniny súhlasili so systémovými zostatkami a zostatkom v
pokladničnom denníku. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
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S obsahom Správy z kontroly bol dňa 29.11.2018 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2018
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 175/2018 zo dňa
19.06.2018, v zmysle § 18f ods.1 písm. b.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola kontrolórom mestskej časti
Ing. Jaroslavom Vibranským v priestoroch kontrolovaného subjektu vykonaná kontrola:
v termíne:
v kontrolovanom subjekte:
za kontrolované obdobie:

od 26.9.2018 do 29.11.2018 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2017 – 31.12.2017

zameraná na kontrolu nakladania s pohľadávkami MČ Košice – Juh v roku 2017.
Cieľom kontroly bolo zistiť, ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané a uplatňované
všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce kontrolovanú oblasť so zameraním na kontrolu
nakladania s pohľadávkami MČ Košice – Juh v roku 2017, a to najmä:




preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi MČ Košice – Juh,
overiť, ako kontrolovaný subjekt postupoval pri vymáhaní pohľadávok, či využíval
všetky právne prostriedky vrátane včasného uplatňovania svojich práv vo veci
vymáhania pohľadávok,
overiť stav v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami, ktoré kontrolovaný
subjekt evidoval v účtovníctve a inventarizoval ku dňu zostavenia riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2017.

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI A JEJ UPLATŇOVANIE
V PODMIENKACH KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU
Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich oblasť predmetu kontroly:



zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Interný predpis ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom Mestskej
časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Juh,
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Štatút mesta Košice,
zákon č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č.
MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších opatrení.

KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým je
„ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom Mestskej časti Košice – Juh a
s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“, ktorý nadobudol účinnosť
01.júla.2013.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
s majetkom Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti
Košice - Juh“ je spracovaný v zmysle platnej legislatívy.

KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ
PODĽA ZÁKONA
Evidencia a účtovanie
Mestská časť Košice – Juh účtuje o pohľadávkach podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších opatrení.
Evidencia a účtovanie pohľadávok je vykonávané priebežne na ekonomickom oddelení
MÚ MČ Košice – Juh na základe faktúr, zmlúv, (v minulosti aj predpisov nájomného),
platobných výmerov. Úhrady pohľadávok sú priebežne sledované a dlžníci sú adekvátnymi
formami vyzývaní k splateniu svojho dlhu.
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Pohľadávky MČ Košice – Juh

(v EUR)

Pohľadávka
Ostatné pohľadávky
Odvody z prevádzkovania hazardných hier
Pohľadávky – opatrovateľská služba
Pohľadávky – zariadenie opatrovateľskej služby
Nájomné
Odberateľské faktúry
Dane, miestne poplatky (vyrubené do 31.12.2004)
Z toho: Dane
Miestny poplatok z predaja alkoholu
a tabakových výrobkov
Miestny poplatok za reklamu
Ostatné pohľadávky
Refundácia fa
Iné pohľadávky
SPOLU

Účet HK
315 11
318 22
318 33
318 42
318 56
318 62
318 71

378
378 56
378 62

Pohľadávka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
SPOLU:

Stav k 31.12.2017
596,33
24 364,21
4 709,48
6 321,41
14 924,32
1 503,11
249 708,71
245 410,63
2 438,69
1 859,39
0
2 032,11
440,01
304 599,69

Stav k 31.12.2017
37 341,62
0,00
267 258,07
304 599,69

Opravné položky
Účtovná jednotka tvorí opravné položky k pohľadávkam na základe zásady opatrnosti k
súvahovému dňu, na základe zistení inventarizácie, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty pohľadávky oproti jej oceneniu v účtovníctve. Opravnou položkou sa
odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je
opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k
pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne
nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Účtovanie opravných položiek upravuje ustanovenie § 15 a § 51 postupov účtovania. V prípade
trvalého zníženia ocenenia pohľadávok sa zníženie hodnoty zaúčtuje na ťarchu nákladov ako
odpis nevymožiteľných pohľadávok. V prípade dočasného zníženia hodnoty pohľadávky sa na
takéto pohľadávky tvoria v zmysle zásady opatrnosti opravné položky. Tvorba opravných
položiek sa účtuje na ťarchu nákladov a v prospech účtu 391 – Opravná položka k
pohľadávkam. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov a na
ťarchu účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období
nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
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Opravné položky k pohľadávkam
OP k
pohľadávkam
K daňovým
pohľad.
K pohľad. z pokút
K
nedaňovým
pohľad.

(v EUR)

Stav k
1.1.2017

Úhrada
2017

249 708,
71
0,00
4 170,52

0,00

0,00

0,00
137,47

0,00
0,00

Odpis
2017

Stav pred Tvorba
tvorbou
OP 2017
OP
249 708,7
0,00
1
0,00
0,00
4 170,52 3 144,43

Stav k
31.12.201
7
249 708,7
1
0,00
7 177,48

Nakladanie s pohľadávkami
Správu daňových pohľadávok a pohľadávok z miestnych daní a poplatkov vyrubených do
31.12.2004 Mestskej časti Košice – Juh ako správcovi dane ukladá zákon č. 563/2009 Z.Z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Stav daňových pohľadávok (daň z nehnuteľnosti) a pohľadávok z miestnych poplatkov
(poplatok za reklamu, poplatok za predaj alkoholu a tabakových výrobkov) a pokút (v EUR):
Pohľadávky
Daň z nehnuteľností
Miestne poplatky
SPOLU:

Stav k 31.12.2016
245 410,63
4 298,08
249 708,71

Stav k 31.12.2017
245 410,63
4 298,08
249 708,71

V súčasnosti je na príslušných krajských súdoch na prebiehajúcich (neukončených) konkurzoch
uplatnených osem pohľadávok. a štyri prípady sa vymáhajú aj u exekútorov. V roku 2017
nebolo právoplatne ukončené žiadne zo zostávajúcich konkurzných konaní. Termíny ukončenia
týchto dlhodobo prebiehajúcich konkurzov nie je možné odhadnúť. Všetky pohľadávky
uplatnené v konkurzoch sú pohľadávkami na dani z nehnuteľností voči právnickým osobám.
Právne predpisy v oblasti správy daní a miestnych poplatkov neumožňujú uvedené pohľadávky
odpísať, pokiaľ konkurz nie je právoplatne ukončený niektorým zo zákonných spôsobov. Stav
konkurzov MČ Košice – Juh priebežne sleduje v Obchodnom vestníku SR, resp. na príslušných
súdoch.
Najvyššie pohľadávky uplatnené v konkurzoch v súčasnosti sú:
1. Montáže, a. s., pohľadávka vo výške 90 919,41 EUR. Tento konkurz trvá od r.1999 posledná
správa súdu je z r.2017;
2. EXBROKERS, a. s., pohľadávka vo výške 62 901,51 EUR (posledné uznesenie
Krajského súdu v Bratislave je z r. 2005!).
Pohľadávky na dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch, ktoré vznikli do konca roka 2004
sa vymáhajú aj v exekúciách. V dvoch prípadoch sú podané návrhy na zastavenie exekúcií pre
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nevymožiteľnosť pohľadávky na základe správy exekútora o nevymožiteľnosti a čaká sa na
uznesenie súdu o zastavení exekúcie. Jedna pohľadávka, vzhľadom na skutočnosť, že došlo k
zastaveniu exekúcie z dôvodu výmazu dlžníka z obchodného registra (Art SR, s.r.o.,
pohľadávka 1 859,39 EUR) bude v najbližšom období pripravená na odpísanie. Pri týchto
pohľadávkach ide väčšinou o dlžníkov - staršie nefunkčné spoločnosti, niekoľko rokov
nevykonávajúce žiadnu činnosť. Nevymožiteľné pohľadávky budú odpísané podľa príslušných
Pohľadávka
AVENTI, s.r.o.
9 219,05
ASKO, a.s.
15 332,73
Drobný tovar Bratislava
8 743,10
HC VSŽ Košice, a.s.
8 735,78
Montáže, a.s. v konkurze
90 919,41
MEDIKA, š.p.
32 340,17
STEFALEX s.r.o.
9 528,15
EXBROKERS, o.c.p. ,a.s.
62 901,51
INTERMEDIA, s.r.o.
773,58
HALA- STAV, s.r.o.
1 726,75
interných predpisov na odpísanie pohľadávok.

Poznámka
Exekúcia
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Konkurz
Exekúcia

Pohľadávka – Daň z nehnuteľností

(v EUR)

Pohľadávka - Miestne poplatky

(v EUR)

Propart, s.r.o. (Art SR, s.r.o.)

F.G.Invest, s.r.o.

Pohľadávka Poplatok
1 859,39 Poplatok za
reklamu
2 438,69 Poplatok za
predaj
alkoholu a
tabaku

Poznámka
Exekúcia – návrh na
zastavenie pre
nevymožiteľnosť
Exekúcia – návrh na
zastavenie pre
nevymožiteľnosť

Pohľadávky na dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch, ktoré vznikli do 31.12.2004, MČ
Košice - Juh vymáha aj v exekúciách (štyri neukončené exekučné konania v r. 2017, s výška
pohľadávok vymáhaných v exekúciách 15.243,88 EUR).
Menšiu časť vymáhaných pohľadávok (právnym oddelením MÚ MĆ Košice – Juh) tvoria
pohľadávky iného druhu, predovšetkým ide o pohľadávky na nájomnom a službách spojených
s nájmom – pri nehnuteľnostiach, ktoré mestská časť prenajíma, ďalej pohľadávky za
poskytnuté služby OS, ZOS. Tieto pohľadávky však netvoria takú podstatnú časť z celkovej
výšky pohľadávok, ako pohľadávky z dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov a priebežne
sa úspešne vymáhajú.
V prípade vzniku pohľadávky za nájom a služby spojené s nájomným a za služby OS a ZOS je
postup MČ Košice – Juh nasledovný:
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Príslušné oddelenie zasiela dlžníkovi výzvu (výzvy) na zaplatenie. V prípade nezaplatenia na
základe výzvy oddelenie postupuje pohľadávku (právnemu oddeleniu) na vymáhanie právnou
formou. Nasleduje žaloba na zaplatenie, platobný rozkaz, resp. rozsudok príslušného súdu, po
právoplatnosti rozhodnutia je podaný návrh na exekúciu. Niektoré pohľadávky, predovšetkým
za OS a ZOS sú uplatnené v dedičských konaniach po zosnulých dlžníkoch, ktorí prijímali
sociálne služby od MČ Košice – Juh. V súčasnej dobe MČ Košice – Juh vymáha nedoplatky na
nájomnom a službách spojených s nájmom súdnou cestou, v štyroch prípadoch je podaná
exekúcia:

PERAKO s.r.o.
PENET s.r.o.
TIROSTAV s.r.o.
SK STAV
SLOVAKIA s.r.o.

Pohľadávk Druh pohľadávky
a
7 293,84 Nájomné AB budova
7 613,39 Nájomné Jedáleň
Vojvodská
696,24 Nájomné AB budova
1 044,36 Nájomné AB budova

Stav vymáhania
Podaná exekúcia
Podaná exekúcia
Podaná exekúcia
Podaná exekúcia

Pohľadávky za služby OS, ZOS

Dušan Koneval

Nebohý Anton
Novobilský
Nebohá Štefánia
Meszárošová

Pohľadávk Druh
a pohľadávky
666,31 Služby ZOS

17,02 Služby OS
48,52 Služby OS

Stav vymáhania
Uplatňované v ústave, kde je
umiestnený – pre nízky
dôchodok nemaá prostriedky
na splácanie dlhu
Uplatňované u notára
v dedičskom konaní
Uplatňované u notára
v dedičskom konaní

Kontrolné zistenie:
Ako už bolo uvedené, celkovú výšku pohľadávok MČ nepriaznivo ovplyvňujú predovšetkým
pohľadávky na dani z nehnuteľností, uplatnené v konkurzoch na krajských súdoch v rokoch
1998 – 2004 (dlžníci sú právnické osoby). Uvedené konkurzné konania nie sú ešte právoplatne
ukončené. Ďalšie pohľadávky sú vymáhané priebežne, zodpovedajúcim spôsobom (telefonické
upozornenia, písomné výzvy, súdnou cestou, exekúciami), podľa druhu pohľadávky.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt eviduje a účtuje o pohľadávkach v zmysle
platnej legislatívy, riadne a včas na základe princípu opatrnosti vytvára opravné položky
k pohľadávkam, k súvahovému dňu pohľadávky a k nim vytvorené opravné položky riadne
inventarizuje, nevymožiteľné pohľadávky odpisuje v zmysle platnej legislatívy. Kontrolou bolo
ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt, s prihliadnutím na okolnosti, pri vymáhaní pohľadávok
využíva všetky právne prostriedky vrátane včasného uplatňovania svojich práv vo veci
vymáhania pohľadávok.
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ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 29.11.2018 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2018
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 175/2018 zo dňa
19.06.2018, v zmysle § 18f ods.1 písm. b.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola kontrolórom mestskej časti
Ing. Jaroslavom Vibranským v priestoroch kontrolovaného subjektu vykonaná kontrola:
v termíne:
v kontrolovanom subjekte:
za kontrolované obdobie:

od 26.9.2018 do 29.11.2018 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2017 – 31.12.2017

zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť v podmienkach kontrolovaného subjektu a
dodržiavania povinného zverejňovania informácií v zmysle iných právnych predpisov.
Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť, a to:





zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií,
zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr,
zachovávanie zákonom stanoveného spôsobu, rozsahu a obsahu povinne
zverejňovaných informácií,
vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní
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dodržiavanie príslušnosti na zabezpečenie povinne zverejňovaných informácií a
vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií z hľadiska osôb, ktoré sú zodpovedné za
umiestnenie a vybavovanie,
zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní žiadostí vrátane zabezpečenia
resp. vyhotovenia príslušných písomností,
dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí.

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI A JEJ UPLATŇOVANIE
V PODMIENKACH KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU
Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich oblasť predmetu kontroly:










zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
vyhláška MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších
predpisov,
výnos MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,
vnútorná smernica „Postup Miestneho úradu pri poskytovaní informácií fyzickým
a právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov“.

KONTROLA OBSAHU VNÚTORNÝCH PREDPISOV O ZVEREJŇOVANÍ
A SPRÍSTUPŇOVANÍ INFORMÁCIÍ
Kontrolovaný subjekt vydal vlastnú vnútornú smernicu, upravujúcu oblasť predmetu kontroly,
ktorou je „Postup Miestneho úradu pri poskytovaní informácií fyzickým a právnickým osobám
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov“, ktorá
nadobudla účinnosť 01.10.2012.
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Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že vnútorná smernica „Postup Miestneho úradu pri poskytovaní
informácií fyzickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov“ je spracovaná v zmysle platnej legislatívy.
Na ďalšiu oblasť predmetu kontroly, akou je povinné zverejňovanie informácií v zmysle
§5, §5a a §5b zákona o slobode informácií, kontrolovaný subjekt nemal vydanú vnútornú
smernicu platnú počas kontrolovaného obdobia.
Odporúčanie:
Doplniť vnútorné predpisy o postup zverejňovania informácií na úradnej tabuli resp. webovom
sídle a postup zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.
KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ PODĽA ZÁKONA
O SLOBODE INFORMÁCIÍ
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií - kontrola
evidencie a vybavovania

Evidencia
V zmysle ustanovenia §20 zákona o slobode informácií povinná osoba vedie žiadostí tak, aby
poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie
vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo
postúpenie žiadosti),
d) podanie opravného prostriedku.
Kontrolné zistenie:
Ku kontrole bola predložená vnútorná smernica „Postup Miestneho úradu pri poskytovaní
informácií fyzickým a právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov“, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií na
Miestnom úrade MČ Košice – Juh. Podľa ustanovenia čl. IV. 2 ods. 2 vnútornej smernice, sa
žiadosti o sprístupnenie informácie evidujú v centrálnom registratúrnom denníku, kde sa im
pridelí spisové číslo, následne si spis preberie zodpovedný zamestnanec z oddelenia OOPaM,
ktorý tieto žiadostí eviduje v samostatnom denníku v súlade s §20 zákona o slobode informácií.
Ku kontrole bola predložená „Evidencia žiadostí o poskytnutie informácií“ za rok 2017, v
ktorej bolo zaevidovaných celkom 15. Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať,
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že predložená evidencia je vedená prehľadne, dôsledne a spĺňa zákonom a vnútornou smernicou
stanovené náležitosti.

Vybavovanie žiadostí
V zmysle §14 až §19 zákona o slobode informácií sa informácie sprístupňujú najmä ústne,
nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním
informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná
osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania
žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak informáciu nemožno sprístupniť
spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob
sprístupnenia informácie. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované
informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Ak povinná osoba poskytne
žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v
spise; ak žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote
rozhodnutie.
Kontrolné zistenie:
V rámci kontrolnej činnosti bolo prekontrolovaných všetkých 15 podaných žiadostí a spôsob
ich vybavenia. 13 žiadostí bolo vybavených sprístupnením informácií v plnom rozsahu, o čom
v každom prípade bolo vykonané rozhodnutie zápisom v spise. Vo všetkých prípadoch bola
dodržaná lehota na vybavenie žiadosti. V dvoch prípadoch bola žiadosť vybavená postúpením
inej povinnej osobe (mesto Košice a VVS a.s.) v zákonnej lehote, o čom aj kontrolovaný
subjekt žiadateľa informoval. Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že
vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií bolo
v kontrolovanom období v súlade so zákonom a kontrola nezistila žiadne pochybenia.

Kontrola dodržiavania povinného zverejňovania informácií
v zmysle zákona o slobode informácií
Zákon o slobode informácií v platnom znení od 01.01.2011 v ustanovení §5, §5a a §5b taxatívne
vymedzuje, ktoré informácie a dokumenty povinne zverejňujú povinné osoby. Osobami
povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby") sú štátne
orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon
zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických
osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
a) zverejňovanie informácií podľa §5 zákona o slobode informácií
Podľa ustanovenia §5 ods. 1 zákona o slobode informácií je každá povinná osoba povinná
zverejniť nasledujúce informácie:
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spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej
štruktúry (zverejnené),
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno
podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (zverejnené),
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania
rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť
splnené (zverejnené),
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov
a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať(zverejnené),
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná
osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (zverejnené),
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a
sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (zverejnené).
a)

V zmysle ustanovenia §5 ods. 2 a ods. 8 zákona o slobode informácií sa na webovom sídle
zverejňujú informácie o:






termíne zasadnutí miestneho zastupiteľstva a návrh programu rokovania – (zverejnené),
zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
texty uznesení miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
údaje o dochádzke poslancom miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
výpis o hlasovaní poslancov na zasadnutí miestneho zastupiteľstva – (zverejnené).

Podľa ustanovenia §5 ods. 6 zákona o slobode informácií je povinná osoba povinná zverejniť
označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej
nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu,
verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý
táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než
orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj
informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento
majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa
(zverejnené).
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má zriadenú úradnú tabuľu a vlastné webové
sídlo (http://www.kosicejuh.sk), na ktorých v zmysle zákona o slobode informácií zverejňuje
informácie, ktoré v zmysle §4 ods. 3 zákona môže každý opakovane vyhľadávať a získavať –
zabezpečujú hromadný prístup k informáciám v zmysle §6 ods. 1 zákona.
Vykonanou kontrolou obsahu úradnej tabule a webového sídla, na ktorých kontrolovaný
subjekt zverejňuje informácie, bolo zistené, že MČ Košice – Juh má zverejnené všetky povinne
zverejňované informácie v zmysle §5 zákona o slobode informácií v prehľadnej forme.
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b) zverejňovanie informácií podľa §5a zákona o slobode informácií
Podľa ustanovenia §5a zákona o slobode informácií je každá povinná osoba povinná zverejniť
zmluvu, pričom v zmysle tohto zákona povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú
uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky
alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom mestskej časti, alebo
nakladanie s finančnými prostriedkami Európskej únie.
V zmysle §5a ods. 9 zákona o slobode informácií sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje
na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí
zmluvy. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti podľa zákona.
V zmysle ustanovenia §3 ods. 4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch
verejnej správy v znení neskorších predpisov sú povinné osoby, ktoré sú správcami
informačných systémov povinné zabezpečiť, aby ich informačné systémy boli v súlade so
štandardami informačných systémov verejnej správy. Štandardy informačných systémov
verejnej správy sú upravené Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy, kde sa v §18 uvádza:
Štandardom pre všeobecné použitie formátov je
a) používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov, ak s tým vopred súhlasia všetky
zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú,
b) používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov, ako sú
uvedené v § 19 až 24,
c) používanie najmä písem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch,
tabuľkových súboroch a v ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné,
a to pri zverejňovaní súborov, vrátane zverejňovania na webovom sídle,
d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v
tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné,
e) používanie správnych prípon súborov patriacich k danému typu súboru.
V zmysle §19 Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy je štandardom pre textové súbory okrem iných aj Portable Document Format (.pdf)
minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5. V takto zverejnenej zmluve je potom možné
vyhľadávať, s čím súvisí, že dokument je čitateľný pre čítačky dokumentov, ktoré používajú
osoby so zmyslovým postihnutím (§4 ods. 5 Zákona o slobode informácií – osoba so
zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo
nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní) a tým je zabezpečený
hromadný prístup k informáciám v plnom rozsahu.

Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle
(http://www.kosicejuh.sk) bezodkladne zverejňoval všetky písomné zmluvy, resp. dodatky
k nim (spolu 118), ktoré uzatvoril počas kontrolovaného obdobia a to tak, že zverejnil
naskenovanú zmluvu v textovej verzii PDF formátu.
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Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a na základe toho je možné konštatovať, že
zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv je v súlade s §5a zákona o slobode informácií
spôsobom zabezpečujúci hromadný prístup k informáciám.

c) zverejňovanie informácií podľa §5b zákona o slobode informácií
Podľa ustanovenia §5b zákona o slobode informácií povinná osoba zverejní na svojom
webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o:
a) objednávkach tovarov a služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia,
b) faktúrach za tovary a služby do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
Kontrolné zistenie:
K výkonu kontroly za obdobie roku 2015 bolo kontrolovaným subjektom predložených 1042
objednávok a 961 došlých faktúr. Následne bolo náhodným výberom vybratých niekoľko
objednávok a faktúr, ktorých zverejnenie, resp. zverejnenie informácií o týchto objednávkach
a faktúrach, bolo posúdené z hľadiska splnenia termínu zverejnenia a obsahu všetkých
náležitostí v zmysle zákona. Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie a na základe toho je
možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt dodržiava všetky ustanovenia §5b zákona o
slobode informácií a zverejňované údaje o objednávkach a faktúrach sú v prehľadnej forme,
obsahujú všetky náležitosti v zmysle §5b ods.1 písm. a) a b) zákona o slobode informácií, boli
zverejňované bezodkladne v súlade s §5b ods. 2 zákona o slobode informácií.

Kontrola dodržiavania povinného zverejňovania informácií
v zmysle iných právnych predpisov
Zbierka zákonov SR – Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola
na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento
účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej
vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh – (zverejnené).
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti – Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú na webovom sídle MČ Košice – Juh
zverejnené VZN mestskej časti – (zverejnené).
Informácie o predaji a prenájme majetku mestskej časti – §9 a 9a zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – (zverejnené).
Rozhodnutie súdu o nesúlade VZN mestskej časti so všeobecne záväznými právnymi
predpismi – V zmysle ustanovenia §6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov – žiadne rozhodnutie súdu na povinné zverejnenie.
Návrh rozpočtu mestskej časti a záverečný účet mestskej časti– V zmysle ustanovenia §9
ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení – (zverejnené).
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Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti – V zmysle ustanovenia §18f
ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
– (zverejnené).

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

S obsahom Správy z kontroly bol dňa 29.11.2018 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v III. štvrťroku 2018
4.7.2018
p. Anna Bajusová, Ostravská 10, Košice
p. Hajdučeková
Občianky požadovali :
















upraviť priestor pred lavičkami na zastávke sídliska Železníky smer do mesta č.
autobusu 15, 16, 54,
natrieť odpadkové koše alebo vymeniť za nové (sú zhrdzavené),
zlikvidovať nefunkčné telefónne búdky,
pri hrabaní dbať na väčší dôraz pohrabania,
opraviť jamy na chodníkoch od bloku 6-24,
skultúrniť detské ihrisko hracími prvkami,
výrub stromu na Ostravskej 5,
upraviť tuje smerom do obchodu Fresh, roznáša sa peľ,
na Ostravskej č. 10 preložiť lavičku do detského ihriska, slúži len pre rómov, ktorí robia
neporiadok,
absentujú hliadky mestskej polície,
požadujú, aby riaditeľ SOU upozornil študentov, aby nerobili neporiadok na zastávkach
(ohorky),
upraviť okolie prístreškov zast. 15,16 – črepníky s kvetmi,
vysadiť tuje za detským ihriskom,
vyrúbať na námestí suché stromy, skultúrniť priestor,
vymaľovať smer Furča pod železničnou stanicou.

Po prerokovaní požiadaviek, ktoré sa týkali úpravy verejnej zelene so Správou mestskej
zelene v Košiciach (SMsZ) MČ uviedla nasledovné:
Terén okolo lavičiek na autobusovej zastávke bol upravený novo navezenou zeminou
v mesiaci august.
SMsZ zabezpečuje vyhrabávanie trávnikov (ako aj iné činnosti na verejnej zeleni) v rámci
svojich kapacitných možností a technického vybavenia.
SMsZ nové herné prvky na existujúce ihriská neosadzuje. Podľa finančných možností rieši
revitalizáciu existujúcich ihrísk ako celku v súlade s platnými európskymi normami,
K výrubu stromu na Ostravskej ulici č. 5 je potrebné predložiť žiadosť s podpismi
nadpolovičnej väčšiny tam bývajúcich obyvateľov súhlasiacich s výrubom,
Ihličnaté kry (juniperus- nie tuja) boli SMsZ upravené.
Premiestnenie lavičky na Ostravskej 10 do detského ihriska nerieši problém vysedávania
rómov, ktorí znečisťujú okolie, naopak, vysedávali by na detskom ihrisku a znečisťovali ho.
V prípade zistenia zvýšeného pohybu neprispôsobivých občanov v danej lokalite, ktorí
znečisťujú verejné priestranstvo, je potrebné bezodkladne privolať hliadku mestskej polície
na bezplatnom telefónnom čísle 159.
SMsZ oznámila MČ Košice – Juh, že kvetináče ku zastávkam MHD neosádza.
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Čo sa týka výsadby tují ku oploteniam detských ihrísk, tento návrh nie je možné realizovať
z dôvodu bezpečnosti hrajúcich sa detí na detských ihriskách. Detské ihriská majú byť
prehľadné. SMsZ s výsadbou pri oploteniach DI neuvažuje.
SMsZ na námestí suché stromy neeviduje, toho času sa tam nachádzajú 3 čiastočne
preschnuté smreky, ktoré zatiaľ nie je možné odstrániť.
Čo sa týka podnetu, že na sídlisku Železníky absentujú hliadky mestskej polície (MsP) - MČ
Košice – Juh požiadala MsP stanicu Košice – Juh na zabezpečenie častejších hliadok na
sídlisku.
MČ Košice – Juh požiadala vedenie školy, aby apelovali na svojich študentov na
udržiavanie čistoty a poriadku aj za bránami ich školy.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
p. Emília Ježová, Dúhová 17, Košice
 Stoly pred cintorínom sú na mieste, kde sa zhromažďuje voda v prípade dažďa.
Podnet na realizáciu odvodnenia plochy bol odstúpený MMK, ref. dopravy, ktorý spravuje
predmetné parkovisko a vykonáva na ňom aj údržbu. Na parkovisku je potrebné vybudovať
novú uličnú vpusť. Požiadavka bude zaradená do plánu údržby mesta Košice v roku 2019.
Podnet je v riešení.


VZN a pravidlá predaja na trhovisku spôsobili stav, že ľudia prestávajú kupovať kvety
pred trhoviskom, zákazník sa nevie spoľahnúť, že rezané kvety na trhovisku kúpi,
nakoľko sa často nesmie predávať.
Prevádzkový a predajný čas na trhovisku na Rastislavovej ulici pri verejnom cintoríne je
uvádzaný v § 9 ods. 3 a 4 Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2015 – Trhový poriadok
trhovísk v Mestskej časti Košice – Juh. Predaj na predmetnom trhovisku je každoročne od
16.3 do 31.12. mimo dní štátnych sviatkov. Celkový počet dní, počas ktorých sa predaj
neuskutočňuje je 10 za celé predajné obdobie. Pokles záujmu o predaj kvetov zo strany
kupujúcich sme zatiaľ nezaznamenali.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený


Navrhuje, aby správcom trhoviska bol správca cintorína alebo mesto Košice, lebo tieto
pravidlá spôsobia zánik trhoviska.
 Určenie správcu miestnych trhovísk podlieha schváleniu Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený

11.7.2018 – bez účasti občanov
18.7.2018 – bez účasti občanov
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25.7.2018
p. Hacaj, Košice


Opätovne poukazoval na neporiadok na Jantárovej ul.- vchod z Krivej ul. pri garážach
pri trati, kde sa zdržiavajú neprispôsobiví občania, žiada o častejšiu kontrolu tohto
miesta a zároveň, či by tam bolo možné osadiť tabuľu „súkromný pozemok“.
Mestská polícia Košice, stanica Juh na základe požiadavky mestskej časti v predmetnej
lokalite vykonáva pravidelný monitoring v spoločných hliadkach s PZ SR i v súvislosti so
zvýšeným pohybom neprispôsobivých osôb v okolí železničnej trate.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený


sťažoval sa na vytrubovanie vlakov, jedna lokomotíva - národný dopravca vytrubuje vo
dne, v noci. Je potrebné osloviť ŽSR a upozorniť ich o reguláciu trúbenia,
Mestská časť Košice – Juh na predmetný podnet upozornila riaditeľstvo ŽSR
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený


požadoval opätovne sa zaoberať problematikou priechodu pre chodcov v zmysle
predchádzajúcej sťažnosti bod 2.
Na základe požiadavky mestskej časti Magistrát mesta Košice, ref. dopravy opätovne
prehodnotil požiadavku na zriadenie svetelnej signalizácie, prípadne umiestnenia
spomaľovacieho prahu na Jantárovej ulici. Nakoľko na štvorprúdovej komunikácii je
povolená najvyššia rýchlosť 50 km/hod. a je pravidelne vykonávaná kontrola dodržiavania
povolenej rýchlosti, zriadenie svetelnej signalizácie alebo spomaľovacieho prahu
v súčasnosti nebude realizované.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
1.8.2018 – bez účasti občanov
8.8.2018 – bez účasti občanov
15.8.2018 – bez účasti občanov
22.8.2018
p. Margita Mižáková, Južná trieda 36, Košice


Žiadala o upratanie verejného priestranstva v okolí kontajnerov, nakoľko sú tam
zhromaždené nepotrebné veci, pomaly je tam „zberný dvor“ odpadu ako nábytok,
záchodové misy, vankúše, matrace a pod.. Bolo by potrebné oboznámiť s týmto
problémom mestskú políciu a spol. Kosit. V ranných hodinách v tejto lokalite venčia
občania psov a exkrementy neodpratávajú.
Mestská časť Košice – Juh prostredníctvom aktivačných pracovníkov zabezpečuje čistotu
okolo stojísk kontajnérov. Nadmerné nahromadenie odpadu hlásime spoločnosti Kosit a.s.,
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aby v rámci svojich možností likvidovali nadmerné skládky vytvorené pri stanovištiach
s domovým odpadom.
Mestská časť Košice – Juh plánuje riešiť sústredené uzamykateľné kontajneroviská. Ich
výstavba je podmienená výberom vhodných lokalít a technických podmienok týkajúcich sa
existencie podzemných inžinierskych sieti. Výstavba je podmienená dostatočnými
finančnými prostriedkami, ktoré sa budeme snažiť zabezpečiť aj z iných zdrojov zapojením
sa do grantov.
Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu stanicu Košice – Juh o vykonávanie
častejších kontrol majiteľov psov a zdržiavania sa neprispôsobivých obyvateľov
v predmetnej lokalite.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený

5.9.018
p. Hajdučeková, Ostravská 26, Košice


Žiadala výrub stromu, ktorý dosahuje výšku 8 poschodí. Občania doručia petíciu od
občanov, že súhlasia s výrubom stromu.
MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 9.10.2018 občianke uviedla, že MČ
prostredníctvom svojich zamestnancov vykonala obhliadku stromov pri bytovom dome na
Ostravskej ulici, ktorý konštatovali, že z požiadavky jednoznačne nevyplýva, ktorý strom
občianka požaduje vyrúbať. Žiadosť o výrub stromu je potrebné adresovať Správe Mestskej
zelene v Košiciach spolu s podpismi nadpolovičnej väčšiny tam bývajúcich obyvateľov, že
súhlasia s výrubom, uviesť dôvod vyrúbania a priložiť fotodokumentáciu. Správa Mestskej
zelene v Košiciach môže pristúpiť k samotnému výrubu až po vydaní rozhodnutia o povolení
na výrub, ktoré vydáva Okresný úrad životného prostredia.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený

p. Bajusová, Ostravská 10, Košice


Nástupište pri zastávke 15, 16, 54 smerom do mesta, mesto nestačilo vysypať hlinu, je
tam bahno po daždi a znova priehlbina po čistení priestoru. V kríkoch pri stánku
(betónová plocha) bol odstránený stánok, je potrebné odstrániť neporiadok.
 Telekomunikácie by mali odstrániť nefunkčné telefónne búdky.
 Je nutné natrieť odpadkové koše
 Žiadala vyrúbať čiastočne preschnuté smreky, nahradiť vhodnou zeleňou pri Auparku.
 Zabezpečiť pri pomníkoch na Nám. Osloboditeľov, aby rómske skupiny neodpudzovali
návštevníkov Košíc, ktoré sa zgrupujú za pomníkom.
MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 9.10.2018 občianke uviedla, že čistotu na
autobusových zastávkach zabezpečuje Mesto Košice denne a podľa potreby. Ďalšie
dosypanie zeminy pod lavičkami nie je možné, bude sa tam vytvárať po daždi blato. MČ
Košice – Juh prostredníctvom aktivačných pracovníkov vypomáha so zabezpečovaním
čistoty na verejných priestranstvách, denne zabezpečujú odstraňovanie skládok pri
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kontajneroch, odpratávajú neporiadok po neprispôsobivých občanoch a bezdomovcoch.
MČ postupne pristúpi k výmene starých odpadkových košov za nové na verejných
priestranstvách, oddychových zónach a pri detských a športových ihriskách. Na zastávke
bol doplnený nový kôš. Správa Mestskej zelene v Košiciach eviduje výrub preschnutých
smrekov na námestí a výrub zabezpečí v rámci svojich kapacitných možností.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
p. Linhartová, Šoltésová 13, Košice


Občania Šoltésovej 11 a 13 požadovala, aby kontajnery na smetie boli za múrom,
prípadne kontajnery na sklo a plast by mohli byť aj v areáli. V okolí kontajnerov je
sústavne neporiadok, ak by sa nemohlo zrealizovať horeuvedené, žiadajú klietky (koše)
na kontajnery. Dennodenne sa zhromažďujú rómovia a je tam veľa potkanov.
Mestská časť Košice – Juh plánuje riešiť sústredené uzamykateľné kontajneroviská aj
v ďalších lokalitách. Ich výstavba je podmienená výberom vhodných lokalít a technických
podmienok týkajúcich sa existencie podzemných inžinierskych sieti. Výstavba je
podmienená dostatočnými finančnými prostriedkami, ktoré sa budeme snažiť zabezpečiť aj
z iných zdrojov zapojením sa do grantov.
Podnet je v riešení.

12.9.2018
p. MUDr. Ľ. Demský, Rastislavova 32, Košice


Medzi ul. Rastislavova 30 a Pasteurovo námestie je na ceste upchatá kanalizačná vpusť.
Občania prosia vyčistiť.
MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 17.10.2018 občanovi uviedla, že opakovane
požiadala Mesto Košice o vyčistenie pouličných vpustí na predmetných uliciach, vyčistenie
bolo zrealizované v 41. týždni 2018.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
19.9.2018 – bez účasti občanov
26.9.2018 – bez účasti občanov
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v II. štvrťroku 2018

4.4.2018 – bez účasti občanov
11.4.2018
p. V. S., z Košťovej ul., Košice


žiadala o riešenie pozdĺžneho státia na Košťovej ul. pri Vysokej škole bezpečnostného
manažmentu.
V danom prípade sa uskutočnilo niekoľko rokovaní so zástupcami spoločnosti EEI spol.
s. r. o. a mestom Košice, avšak doposiaľ nebol definitívne rozhodnuté o spôsobe úpravy
parkovacích plôch. Z uvedeného dôvodu Mestská časť Košice – Juh opätovne požiada
mesto Košice, aby zabezpečili vykonanie úpravy parkovacích plôch.
V súčasnom období mesto Košice pripravuje novelu Všeobecne záväzného nariadenia č.
157 , ktorá má upraviť podmienky parkovania v rezidentských lokalitách v meste Košice.
Podnet je v riešení.

p. D. V., Šoltésová ul., Košice


Žiadala o riešenie situácie s neprispôsobivými občanmi v lokalite malometrážnych
bytov na Južnej tr., nakoľko títo občania znečisťujú okolie výkalmi, odpadmi atď. Žiada
o technické riešenie (napr. zamrežovanie), aby títo občania nemohli prespávať vo
výklenkoch na prízemí a tiež o pravidelné kontroly mestskej polície.
V písomnej odpovedi zo dňa 13.6.2018 MČ Košice – Juh občianke uviedla, že Mestská
časť Košice – Juh v danej veci má stálu požiadavku na Mestskú políciu stanicu Košice –
Juh na vykonávanie pravidelných kontrol v danej lokalite. Bola požiadavka aj na Bytový
podnik mesta Košice, ktorý malometrážne bytové domy spravuje, aby prijal také
opatrenia, ktoré by zamedzili nežiaducemu stavu.
Na základe urgencie mestskej časti v mesiaci augtust, BPMK nás telefonicky informoval,
že v súčasnosti hľadá dodávateľa na zamrežovanie predmetných priestorov.
Podnet je v riešení.


žiadala o výmenu asfaltového povrchu chodníkov v spomínanej lokalite a to najmä
chodníky v okolí obchodného centra MILK AGRO na Fejovej ul. a chodníka vedúceho
od jedálne na Vojvodskej ul. k malometrážnym bytom.
Oprava chodníka vedúceho od jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici bola
zrealizovaná v 21. týždni 2018. Čo sa týka opravy chodníka pred predajňou potravín Agro
Milk Mestská časť Košice – Juh rokovala s vlastníkom celej nehnuteľnosti na Fejovej
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ulici. Žiadali sme, aby vlastník zrealizoval nutné opravy poškodeného chodníka v čo
najkratšom možnom termíne.
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený

p. Ľ. K., Južná tr. , Košice


Žiadal vysvetlenie, prečo sa zrušila práčovňa na Vojvodskej ul.. Žiada o urýchlené
riešenie a zabezpečenie tejto služby pre obyvateľov.
V písomnej odpovedi MČ Košice - Juh zo dňa 27.4.2018 občanovi podrobne opísala dôvod
zrušenia práčovne a zároveň uviedla, že aj naďalej hľadá vhodné priestory na obnovu
činnosti práčovne.
Podnet je v riešení.

18.4.2018
p. G. Dž., Rastislavova ul., Košice


občianka sa sťažovala, že v blízkosti stromu je lampa verejného osvetlenia, ktoré je
v dezolátnom stave,
Požiadavku o výmenu stožiara, ktorý je v nevyhovujúcom stave bola odstúpená na
priame vybavenie správcovi verejného osvetlenia, t.j. Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude zabezpečovať nový vysúťažený správca,
v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.
Podnet je v riešení.

25.4.2018
p. J. B., Pasteurovo Nám., Košice


na Pasteurovom Nám. kde sa nachádzajú garáže je potrebné upraviť cestu, nakoľko sú
tam veľké výmole, kde sa v čase dažďa zdržuje voda, v zime poľadovica, čo je
nebezpečné pre občanov.
 na Pasteurovej ul. č. 1 je veľký výmoľ, taktiež je potrebné opraviť,
V písomnej odpovedi zo dňa 13.7.2018 MČ Košice – Juh občanovi k uvedeným
požiadavkám uviedla, že požiadavky boli odstúpené MMK so žiadosťou o zaradenie
do harmonogramu opráv výtlkov v 3. kvartály roku 2018. Požiadavka na vyvýšenie
nástupného ostrovčeka bola odstúpená DPMK, do dnešného dňa nebola mestskej
časti zaslaná odpoveď. MČ opätovne zaslala požiadavku.
Vysprávky boli realizované v mesiaci november 2018
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený

2.5.2018 - bez účasti občanov
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9.5.2018 - bez účasti občanov
16.5.2018
p. Z. R., Štúrova ul,, Košice


vytvorenie uzamykateľných boxov priestoru pre kontajnery na rohu Štúrovej
a Zborovskej z vnútornej časti dvora,
MČ Košice – Juh má záujem riešiť sústredené uzamykateľné kontajneroviská. V r.
2017 sa MČ zapojila v spolupráci s mestom Košice a spol. Kosit, a .s. do pilotného
projektu ich výstavby. Po vyhodnotení projektu a stanovení podmienok výstavby
a správy novo vybudovaných kontajnerovísk bude postupne MČ v spolupráci s mestom
Košice podľa finančných možností riešiť výstavbu nových uzamykateľných
kontajnerovísk.
Podnet je v riešení.

23.5.2018 - bez účasti občanov
6.6.2018
Z. K., Partizánska ul., Košice


Žiadala opraviť chodník pre chodcov, ktorý vedie od Partizánskej č. 3 k Jantárovej ul.
medzi trávnatým porastom. Betónové kocky sú vysunuté (sú nebezpečné).
 MČ zabezpečila nevyhnutnú opravu predmetného chodníka prostredníctvom
aktivačných pracovníkov v mesiaci október 2018.
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený.


zriadenie parkovacích miest na zanedbanej zeleni pri oplotení hotelovej akadémie.
Podnet bol postúpený Mestu Košice.
Podnet je v riešení.

Občianka z Lomonosovovej ul.


o urýchlenú opravu chodníka a okolia pri vjazde do areálu a nemocnice L. Pasteura
z Kalinčiakovej ulice,
Komunikácia bola opravená v 08/2018.
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený.



medzi Turgenevovou 11 a 13 je zanesený dažďový zvod pri chodníku, chýba tam
odpadkový kôš, odpad sa vyhadzuje v okolí,
MČ postúpila podnet Správe mestskej zelene, ktorá požiadavku zaradila do
harmonogramu prác a zabezpečí jeho čistotu podľa kapacitných možností.
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MČ zabezpečila vyčistenie rigola v letných mesiacoch v rámci aktivačných prác
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený.


v lokalite Turgenevova č. 11 a 13 je zhrdzavené zábradlie, ktoré treba vymeniť alebo
natrieť. Rovnako žiada opraviť schody pri Turgenevovej č. 13,
MČ postúpila požiadavku na opravu schodov na mesto Košice so žiadosťou o ich
zaradenie do harmonogramu opráv. Zábradlie nemá správcu ani vlastníka, MČ
v prípade voľných kapacitných možností zabezpečí obnovu náteru v roku 2019.
Podnet je v riešení.



pri Lomonosovovej ul. pri trafostanici je zničený zrenovovaný trávnik, žiada o jeho
obnovu,
Požiadavka bola postúpená Správe mestskej zelene v Košiciach, ktorá zabezpečila
úpravu zelene v letných mesiacoch
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený

20.6.2018
p. B. K., Užhorodská ul., Košice


Žiadala o opravu dezolátneho stavu (život ohrozujúceho) schodov na ulici Krakovská,
ktorými denne prechádzajú deti zo ZŠ Gemerská, aby sa predišlo príp. zraneniam alebo
horším skutočnostiam, ktoré môžu kedykoľvek vzniknúť .
Požiadavka bola v zmysle Štatútu mesta Košice odstúpená na mesto Košice dňa
12.7.2018 so žiadosťou o zaradenie do harmonogramu opráv.
Podnet je v riešení.

Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2018
3.1.2018
p. L. K., Rosná ul., 040 01 Košice


Opýtal sa, či je legálna stavba parkoviska, ktoré postavila spol. EEI, pri stavbe budovy
UNIX (dvoch parkovísk) ? Poukazoval na to, že v nich stojí voda, chodník je porušený,
samotné parkovisko zasahuje do cesty. V prípade, že parkovisko nie je legálne, je
možné za takéto parkovanie vyberať parkovné ?
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V písomnej odpovedi zo dňa 17.1.2018 MČ Košice – Juh občanovi uviedla, že na
predmetnom parkovisku na Rosnej ul. v súčasnosti prebieha konanie na povolenie
zmien stavby, ktoré vykonáva mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne
a účelové komunikácie. Doposiaľ konanie nebolo ukončené, preto ani stavebné práce
na uvedenom parkovisku neprebiehajú. predmetná stavby toho času ešte nie je
skolaudovaná.
Stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením vydal Špeciálny stavebný
úrad pod č. MK/A/2018/04616-11 zo dňa 09.05.2018.
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na dokončení výstavby parkoviska. Výstavba
parkoviska bola ukončená v mesiaci september 2018
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený



Občan žiadal zahrnúť do rozpočtu cyklochodník od OD Atómia po most VSS. Tento
cyklochodník má nevhodný terén, je zničený a samotné značenie nie je viditeľné. Občan
žiada zrealizovať generálnu opravu tohto chodníka, aby spĺňal štandardy pre takýto typ
cyklochodníka.
 MČ Košice – Juh listom zo dňa 22.8.2017 požiadal a vlastníka a správcu miestnych
komunikácií mesto Košice o zaradenie opravy existujúceho cyklochodníka na Južnej
tr. do plánu investícií Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018.
MČ opätovne požiadala o zaradenie opravy do harmonogramu údržby.
Podnet je v riešení.

p. M. F., Turgenevova ul., 040 01 Košice


Žiadal o renováciu ihriska medzi Turgenevova 10 – 12 – betónové ihrisko a to najmä :
namaľovať čiary na tenisový kurt oteruvzdornou farbou na asfalt. Z dôvodu častého
používania ihriska najmä na tenis zabezpečiť 2-3 metrový plot s malým rozmerom oka
pletiva. Opraviť stenu, ktorú používajú na skúšobné údery v tenise, rekonštruovať
schody – prístupy od garáží k bytovkám.
V písomnej odpovedi zo dňa 9.2.2018 MČ Košice – Juh občanovi uviedla, že eviduje
súčasný stav na predmetnom ihrisku, avšak v súčasnosti MČ nemá vyčlenené
finančné prostriedky na v programovom rozpočte na obnovu, resp. rekonštrukciu
ihriska. MČ hľadá vhodné projekty na to, aby sa mohlo aj toto ihrisko zveľadiť.
Vo veci schodov medzi garážami MČ uviedla, že nie je vlastníkom a ani správcom
predmetných schodov a preto nemôže zabezpečiť ich opravu.
MČ zabezpečí opravu odrazovej steny do konca roka 2018. MČ zabepečila opravu
steny v mesiaci august 2018
Podnet v rámci kompetencií MČ je vybavený

17.1.2018 - bez účasti občanov
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24.1.2018
p. M. S., Fibichova ul., Košice


Žiadal opraviť, odstrániť priehlbiny na chodníku zo strany Jantárovej, ul. Fibichova
1- 11.
 Listom zo dňa 31.01.2018 bol podnet odstúpený správcovi miestnych komunikácií, t.j.
mestu Košice.
MČ opätovne požiadala mesto Košice o zaradenie opravy chodníka do
harmonogramu údržby na rok 2019.
Podnet je v riešení.
31.1.2018 bez účasti občanov
7.2.2018 bez účasti občanov
14.2.2018
p. V., Južná tr., Košice



Požadoval opravu cesty od Južnej tr. 9-19, ktorá je v katastrofálnom stave.
MČ Košice – Juh listom zo dňa 19.1.2018 požiadala vlastníka a správcu miestnych
komunikácií mesto Košice o zaradenie opravy miestnej komunikácie na Južnej tr. 919 do plánu investícií Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018.
Nevyhnutné opravy miestnej komunikácie boli opätovne zrealizované v mesiaci
09/2018,
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený




Požadoval zriadenie uzamknutého kontajneroviska za Južnou tr. 19-15 (Vojvodská).
MČ plánuje v najbližšom období riešiť sústredené uzamkynateľné kontajneroviská,
príp. podzemné kontajneroviská. V r. 2017 sa MČ zapojila v spolupráci s mestom
Košice a spol. Kosit, a. s. do pilotného projektu výstavby týchto kontajnerovísk. Po
vyhodnotení projektu a stanovení podmienok výstavby a správy novo vybudovaných
kontajnerovísk bude postupne MČ podľa svojich finančných možností problematiku
výstavby nových uzamkynateľných kontajnerovísk riešiť aj v lokalite ulíc Dávida
Feju, Južná tr., Vojvodská a v ďalších lokalitách.
Na základe požiadavky MČ bolo vybudované nové uzamykateľné kontajnerovisko na
Fejovej ulicio. Na Vojvodskej ulici nie je možné zrealizovať nové kontajnerovisko
z dôvodu existencie podzemných inžinierskych sietí
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený

p. M., Šoltésovej ul., Košice


Navrhla uzamknuté kontajnery. Neprispôsobiví občania rozhadzujú komunálny odpad
(z podzemných aj nadzemných kontajnerov).
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V písomnej odpovedi zo dňa 9.2.2018 MČ Košice – Juh občianke uviedla, že plánuje
v najbližšom období riešiť sústredené uzamkynateľné kontajneroviská, príp.
podzemné kontajneroviská. V r. 2017 sa MČ zapojila v spolupráci s mestom Košice a
spol. Kosit, a. s. do pilotného projektu výstavby týchto kontajnerovísk. Po vyhodnotení
projektu a stanovení podmienok výstavby a správy
novo vybudovaných
kontajnerovísk bude postupne MČ podľa svojich finančných možností problematiku
výstavby nových uzamkynateľných kontajnerovísk riešiť aj v lokalite ulíc Dávida
Feju, Južná tr., Vojvodská a v ďalších lokalitách.
Podnet je v riešení.

21.2.2018 - bez účasti občanov
7.3.2018
p. Š. K., Ostravská ul., Košice



Od ul. Ostravskej 2-24 je rozbitý chodník, ktorý je potrebné opraviť.
V zmysle § 17 ods. 2/ Štatútu mesta Košice bol podnet odstúpený na mesto Košice
dňa 5.4.2018.
Mesto Košice zaradilo opravu chodníka do plánu investícií Programového rozpočtu
mesta Košice na rok 2019.
Podnet je v riešení.

14.3.2018 bez účasti občanov
21.3.2018 bez účasti občanov
28.3.2018 bez účasti občanov

Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v IV. štvrťroku 2017
4.10.2017 - bez účasti občanov
11.10.2017
p. M. B., z Južnej tr., Košice


Občan si sťažoval, že aj napriek rezidentskej lokalite je nedostatok parkovacích miest.
Vyžaduje, aby rezidentské karty boli odlíšené farebne, zvlášť pre nájomcov a zvlášť pre
podnájomníkov a im prispôsobené ulice.
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MČ Košice - Juh v písomnej odpovedi zo dňa 23.11.2017 občanovi uviedla, že
požiadavka na zavedenie farebnej odlišnosti rezidentských kariet bola odstúpená spol.
EEI, spol. s. r. o. Bratislava. Ohľadne nedostatku parkovacích uviedla, že v lokalite
pred bytovým domom na Južnej tr. č. 13 nie je dostatočný priestor na vybudovanie
nových parkovacích miest. V blízkosti obytného domu na Vojvodskej ul. sa nachádza
parkovisko a parkovacie miesta pri garážach, ktoré sú poväčšine prázdne.
Na základe požiadavky MČ mesto Košice v spolupráci s EEI, s r.o. rieši možnosť
premiestnenia rezidentského parkovania na Južnú triedu 9 – 19 a návštevnícke
parkovanie na Vojvodskú ulicu, čím sa zvýši možnosť parkovania pre obyvateľov rezidentov.
Podnet je v riešení.

22.11.2017
29.11.2017
p. J J., z Južnej tr., Košice


Medzi škôlkou a Južnou tr. 43-41 je detské ihrisko, ktoré je v dezolátnom stave.
Drevené lavičky, hojdačky a kolotoč môžu spôsobiť deťom úrazy a nehygienický je aj
piesok, ktorý nebol dlhý čas vymenený. V lete je to vhodné miesto pre deti, doobeda je
tam chládok. Vzhľadom na to, že v okolí sú detské ihriská obnovované, občania žiadali
o obnovu ihriska, aby bolo už na jar a v lete prístupné deťom.
 Požiadavka bola odstúpená SMsZ v Košiciach dňa 18.12.2017. V liste zo dňa 2.1.2018
SMsZ uviedla, že predmetné ihrisko je určené na zrušenie. V blízkosti uvedenej
lokality sa v Parčíku Jozefa Psotku nachádza zrekonštruované detské ihrisko Lienka.
Po prejednaní plánu rekonštrukcií detských ihrísk v MČ Košice - Juh bola
odsúhlasená rekonštrukcia detského ihriska na Mudroňovej ul. č. 36, ktoré je tiež
ľahko prístupné pre obyvateľov Južnej tr. 41-43.
MČ Košice – Juh požiadala SMsZ v Košiciach aby predmetné ihrisko bolo ponechané
a zaradené do harmonogramu rekonštrukcií detských ihrísk.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený

6.12.2017
p. J. L., z Jantárovej ul., Košice



Žiadal o doplnenie osvetlenia pri ZUŠ Jantárová 6, kde je večer úplná tma a nenachádza
sa tam osvetlenie.
Predmetná požiadavka bola odstúpená vlastníkovi a správcovi miestnych
komunikácii - mestu Košice ešte v januári 2016. Podľa vyjadrenia mesta Košice
požiadavka na vybudovanie verejného osvetlenia pred ZUŠ na Jantárovej ul. je
zaradená v návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2019. Realizácia výstavby
a rekonštrukcie verejného osvetlenia bude závisieť od schválených finančných
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prostriedkov na jednotlivé roky, ako aj realizácie priorít – t. j. stavieb súvisiacich
s kabelizáciou sieti Východoslovenskej distribučnej a. s., Košice.
Podnet je v riešení.
20.12.2017 – bez účasti občanov
27.12.2017 – bez účasti občanov

Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v III. štvrťroku 2017

23.8.2017
p. G. , z Turgenevovej ul., Košice


vzhľadom na vek občanov Turgenevova 11-13 je nebezpečné schádzať po
zdevastovaných schodoch, preto je nutná oprava schodov pred zimou,
MČ Košice – Juh požiadala e-mailom dňa 15.11.2017 MMK, referát dopravy o opravu
schodov pri obytnom dome Turgenevova 11-13 ako aj opravu schodov a osadenie
zábradlia z Kalinčiakovej ul. k obytnému domu Turgenevova.
Podľa vyjadrenia mesta Košice ref. dopravy požiadavky MČ sú zaradené do
harmonogramu prác na rok 2019 a budú postupne realizované v závislosti od
schválených finančných prostriedkov.
Podnet je v riešení.
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V interpeláciách na 27. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2018 vystúpili títo
poslanci : Ing. Vibranský, PhDr. Mgr. Knap., PhD., MHA, MPH, Ing. Breicha, Ing.
Blanár, Ing. Sudzinová, Ing. Bernát a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Vibranský


interpeloval žiadosť občanov na ul. Milosrdenstva, Kalinčiakovej a Kupeckého
o zabezpečenie opravy ciest do pôvodného stavu. Opravy inžinierskych sietí prebiehajú
už dlhšiu dobu, žiadal o nápravu ešte pred zimným obdobím,
- Stavba bola povolená stavebným úradom s termínom ukončenia povrchových
úprav na komunikáciách do 15.12.2018. Na základe rokovania starostu so
zhotoviteľom rekonštrukcia plynových rozvodov na ul. Milosrdenstva,
Kalinčiakovej, Kupeckého bola ukončená koncom októbra, vrátane
povrchových úprav na ul,. Milosrdenstva a Kalinčiakovej. V súčasnosti sa
ukončujú práce na Kupeckého ulici, konečná povrchová úprava - asfaltovanie
bude podľa prísľubu zhotoviteľa ukončené v najkratšom možnom termíne
v mesiaci november. Postup prác je závislý od realizácie domových prípojok
a poveternostných podmienok.
- Asfaltové úpravy po odpojení plynu v starých rozvodoch boli ukončené
v mesiaci november 2018 . Podľa vyjadrenia zástupcov SPP a.s. povrchová
úprava na domových prípojkách bude taktiež ukončená do konca mesiaca
november 2018
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená



opätovne žiadal na základe podnetov od občanov z Lomonosovovej ulice o osadenie
nového osvetlenia na Ostrovského ulici, ktoré vedie od Lomonosovovej po Alejovú ul.
z bezpečnostných dôvodov, ulica je dosť frekventovaná, občania chodia po tme.
- V súčasnosti mesto Košice ako správca a vlastník verejného osvetlenia
pripravuje podmienky pre vyhlásenie novej súťaže na prevádzkovateľa
verejného osvetlenia. MČ problém nedostatočného osvetlenia na Ostrovského
ulici eviduje a opätovne požiadala mesto Košice o zaradenie investície na rok
2019.
- Problémom riešenia rozšírenia siete verejného osvetlenia je majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov a stavby cestného telesa na Ostrovského ulici. Podľa
vyjadrenia zástupcov MMK, ref. dopravy mesto Košice nemôže investovať do
cudzieho majetku
Interpelácia v riešení

PhDr. Mgr. Knap., PhD., MHA, MPH


pripomenul požiadavky občanov mestskej časti ako je oprava cestnej komunikácie
v úseku Južnej triedy č. 13 až 19, kde je obrovským problémom prejsť motorovým
vozidlom ku parkoviskám pri blokoch, cesta je v katastrofálnom stave, výšky jám
v niektorých úsekoch presahujú 30-40 cm,
- MČ opätovne požiadala mesto Košice, ako správcu a vlastníka miestnych
komunikácií o zaradenie do harmonogramu opráv na rok 2019.
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-

Na základe požiadavky MČ boli v mesiaci november vykonané nevyhnutné
úpravy vnútornej komunikácie na Južnej triede.

Interpelácia v riešení


vzniesol požiadavku zo strany občanov na zriadenie svetelnej križovatky v oblasti OC
Astória z dôvodu častých dopravných nehôd, vodiči tu nerešpektujú rýchlosť, problém
je prejsť cez priechod od Astórie na druhú stranu,
- Požiadavka bola odstúpená mestu Košice, ref. dopravy – dispečing dopravného
značenia na odsúhlasenie.
Interpelácia v riešení



požiadal o riešenie situácie neprispôsobivých občanov v lokalite Jantárová – Južná
trieda, v okolí kontajnerov spôsobujú neporiadok, zároveň požiadal, aby sa zvýšila
bezpečnosť v tejto lokalite
- Problém vo veci riešenia situácie neprispôsobivých občanov bol viackrát
medializovaný. Uskutočnili sa viaceré pracovné stretnutia s kompetentnými
zástupcami mesta Košice, ÚPSVaR a vlastníkov pozemkov. Starosta z Luníka
IX prisľúbil spoluprácu v prípade, ak projekt výstavby nízkoštandardných bytov
bude úspešný, občania s trvalým pobytom v MČ Luník IX budú môcť byť
ubytovaní v novovybudovaných bytoch. Hliadky mestskej polície v spolupráci s
PZ SR pravidelne monitorujú túto lokalitu.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

Ing. Breicha


opätovne požadoval osvetlenie na frekventovanom parkovisku medzi ulicami Jantárová
a Palárikova 9 – 11, neosvetlená lokalita neprospieva bezpečnosti chodcom ani
vodičom,
- V súčasnosti mesto Košice ako správca a vlastník verejného osvetlenia
pripravuje podmienky pre vyhlásenie novej súťaže na prevádzkovateľa
verejného osvetlenia. MČ problém nedostatočného osvetlenia na Ostrovského
ulici eviduje a opätovne požiadala mesto Košice o zaradenie investície na rok
2019.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená



opätovne poukázal na vnútro blokový
chodník Palárikova 9-11, ktorý je
v katastrofálnom stave,
- V letných mesiacoch bola zabezpečená oprava prepojovacieho chodníka od
križovatky s Jantárovou smerom ku Palárikovej 9. MČ požiadala mesto Košice,
ako správcu a vlastníka miestnych komunikácií o zaradenie do harmonogramu
opráv na rok 2019.
Interpelácia v riešení
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parkovisko vedľa Južnej triedy č. 45 je vo veľmi zlom stave, nie sú vyznačené
parkovacie čiary, na ceste sú výtlky.
- Požiadavka na zabezpečenie opravy výtlkov na miestnej komunikácii bola
odstúpená jej vlastníkovi a správcovi t.j. mestu Košice, ktoré zaradí opravu
komunikácie do harmonogramu na rok 2019.
Interpelácia v riešení

Ing. Blanár


obyvatelia ulíc Milosrdenstva, Turgenevova, Blesková požadujú opravu chodníka, úsek
chodníka smerom na Moldavskú ulicu je podmytý a zosypáva sa, komunikácia na ulicu
Turgenevovú je tiež v zlom stave, parkujú tam autá aj napriek zákazu vjazdu,
nenachádza sa tam už ani dodatková tabuľa „len pre vlastníkov garáží,“
- Požiadavka bola odstúpená mestu Košice, ktoré je vlastníkom a správcom
miestnych komunikácií. Po posúdení stavu poškodenia miestnej komunikácie,
chodníka a schodov zo strany vlastníka bolo konštatované, že je potrebné riešiť
celkovú ucelenú opravu, ktorá bude zaradená do investícií na rok 2019.
Interpelácia v riešení



komunikácia na Južnej triede 33 smerom dole na juh je v dezolátnom stave,
- Požiadavka na zabezpečenie opravy výtlkov na miestnej komunikácii bola
odstúpená jej vlastníkovi a správcovi t.j. mestu Košice, ktoré zaradí opravu
komunikácie do harmonogramu na rok 2019.
Interpelácia v riešení



parkovisko medzi Oštepovou a Južnou triedou 32 je neosvetlené, hlavne v zimnom
období je tam tma, je nevyhnutné zabezpečiť osvetlenie.
- Požiadavka bola odstúpená mestu Košice, ktoré je správcom a vlastníkom
verejného osvetlenia. V súčasnosti mesto Košice ako správca a vlastník
verejného osvetlenia pripravuje podmienky pre vyhlásenie novej súťaže na
prevádzkovateľa verejného osvetlenia. O riešení Vás budeme priebežne
informovať.
Interpelácia v riešení

Ing. Sudzinová


poukázala na spôsob preukazovania a odsúhlasovania rozsahu investícií, niektoré
stavby na Rosnej ulici boli stavané v rozpore s projektom a so stavebným povolením
a museli byť prerábané. Predpokladá, že nikto nekontroloval, koľko z investovaných
peňazí bolo použitých na nepovolenú stavbu, na odstraňovanie tohto stavu a koľko
naozaj stojí čistá stavba,
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požiadala, aby sa vedenie MČ Košice Juh aktívne zapojilo do vzájomného
vysporiadania mesta s EEI, aby upozornilo mesto na možné neoprávnené započítavanie
prác, aby sa slepo nezapočítavali položky, ktoré spôsobili viac škody ako úžitku.
- Stavba bola realizovaná spoločnosťou EEI s.r.o. Nakoľko v súčasnosti
prebiehajú súdne spory medzi mestom Košice a EEI s.r.o., MČ nevie
v predmetnej veci zaujať stanovisko.
- MČ nie je účastníkom zmluvného vzťahu, z tohto dôvodu sa nemôže aktívne
zapojiť do vzájomného vysporiadania.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

Ing. Bernát


upozornil na problém, ktorý sa nachádza pri garážach na Krakovskej ulici, hlavne pri
bytových domoch Krakovská 15 a 16, za blokmi sa nachádza zeleň ktorá nie je
udržiavaná a prebývajú tam bezdomovci. Poprosil, aby sa táto zeleň upravila.
- Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečila orez kríkov pri
garážach mesiaci november 2018
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

V interpeláciách na 26. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 19.6.2018 vystúpili títo
poslanci : Ing. Vibranský, Mgr art. Kyjovský, DiS. art., Ing. Breicha, Ing. Sudzinová, Ing.
Horňáková, Ing. Blanár, Ing. Bernát a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Vibranský


v mene občanov z Lomonosovovej a Turgenevovej ulice požiadal o obnovenie
a doplnenie detských ihrísk v lokalite Lomonosovova 2-22,
- Mestská časť uvedenú požiadavku eviduje
a revitalizáciu ihriska na
Lomonosovovej ulici podľa finančných možností zaradí podľa do návrhu
Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019.
Interpelácia v riešení

Ing. Breicha


požadoval povrchovú úpravu chodníka na Turgenevovej od č. 34 ku križovatke smerom
do kopca,
- Podnet bol odstúpený MMK, referátu dopravy na zabezpečenie opravy výtlkov
na miestnej komunikácii.
- Mesto Košice v mesiaci október zabezpečilo opravu časti chodníka smerom ku
výmenníkovej stanici. Časť chodníka , na ktorej parkujú vozidlá v súčasnosti
nebude opravený. Chodci využívajú protiľahlý chodník od križovatky
s Ostrovského ulice smerom ku oploteniu UN.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená
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je potrebné využiť všetky možnosti na obnovenie činnosti práčovne.
- Mestská časť Košice – Juh naďalej hľadá vhodné riešenie na zabezpečenie
služieb práčovne pre dôchodcov.
Interpelácia v riešení

Ing. Sudzinová


poukázala na to, že cesta pri zastávke pri Hotelovej akadémii je v čase dažďov plná
vody, mnohých občanov ostriekávajú autá. Zábradlie je neudržiavané, prehrdzavené a
20 cm polámaná plastová zábrana neochráni občanov,
- Mestská časť uvedený podnet odstúpila správcovi, t.j. DPMK a.s., so žiadosťou
o zabezpečenie nápravy.
- DPMK a.s. podľa vyjadrenia nebude osádzať plastové zábrany na zábradlie na
nástupišti, nakoľko sústredenie vody je spôsobené prepadlinou na vozovke. MČ
požiadala mesto Košice, aby ako správca a vlastník komunikácie zabezpečil
opravu vozovky v rámci harmonogramu opráv a údržby v roku 2019.
Interpelácia v riešení



opätovne konštatovala, že zo stavby Parkovisko Rosná autá vychádzajú do protismeru,
lebo tam nie je osadená dopravná značka s príkazom odbočiť vpravo. Denne mnohé
autá cez Rosnú jazdia v protismere,
- Výstavba parkoviska doposiaľ nebola ukončená. Dňa 22.5.2018 bolo mestskej
časti doručené právoplatné rozhodnutie Mesta Košice, špeciálneho stavebného
úradu pre miestne a účelové komunikácie č. MK/A/2018/04616-11
o dodatočnom povolení zmeny stavby „Zóna plateného parkovania Mesta
Košice – Lokalita 1-10 a CMZ- časť zóna 3 –SO –Košťova, Rosná. Nakoľko
práce na predmetnom parkovisku neboli ukončené, mesto Košice bolo písomne
listom zo dňa 9.7.2018 požiadané o poskytnutie informácie o termíne ukončenia
stavby
a vydania povolenia na užívanie parkoviska. Na porušovanie
dopravného značenia bola upozornená Mestská polícia Košice.
- Stavba parkoviska bola ukončená v mesiaci október 2018
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

Ing. Blanár



poďakoval za uzavretý a ohraničený priestor stĺpikmi pred Atómiou,
požadoval nájsť pre mobilné stánky na trhovisku pred Astóriou lepšie využitie, navrhol
presťahovať časť stánkov na trhovisko Pri cintoríne, aby slúžili svojmu účelu.
- Vašim podnetom sa budeme zaoberať, vyhodnotíme využívanie stánkov na
trhovisku po tohtoročnom letnom období do 30.9.2018 a zvážime možnosť ich
premiestnenia na iné trhovisko.
Interpelácia v riešení
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Ing. Bernát


požiadal MČ, aby v spolupráci so SMsZ osadila lavičky v priestore vnútrobloku na sídl.
Železníky, občania poukazujú na nedostatok lavičiek,
- Mestská časť Košice – Juh nedisponuje parkovými lavicami, osadenie
mobiliáru t.j. parkových lavíc a košov na odpadky patrí do kompetencie Správy
mestskej zelene v Košiciach. V týchto dňoch sa v našej mestskej časti začala
„Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“ v lokalite ulíc
Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, v rámci ktorej budú osadené aj nové
parkové lavice. Po ukončení realizácie uvedenej investičnej aktivity, bude
opätovne prehodnotená požiadavka na osadenie, resp. doplnenie ďalších
parkových lavíc.
- Po ukončení revitalizácie zelene Správou mestskej zelene v Košicfiach boli na
sídlisko osadené dalšie dve lavice.- S doplnením ďalších parkových lavíc MČ
neuvažuje
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

V interpeláciách na 23. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 20.03.2018 vystúpili títo
poslanci : Ing. Vibranský, Ing. Tobák, Ing. Sudzinová, Ing. Breicha, Ing. Blanár, Ing.
Bernát, PhDr. Mgr. Knap, PhD. a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Vibranský


interpeloval žiadosť občanov z Turgenevovej ul. 26 - 34 na riešenie kontajnerovísk na
Turgenevovej ulici, pretože v týchto priestoroch sa zdržiavajú bezdomovci, v letných
obdobiach je tam neporiadok a vzniká riziko infekčných ochorení, bolo by dobré
v spolupráci s mestom Košice a spol. Kosit a. s. prijať nejaké koncepčné riešenie.
- S uvedeným problémom sa mestská časť už zaoberala v minulosti. Úprava stanovíšť
odpadových nádob pozostávala z osadenia mreží s možnosťou uzatvorenia priestoru
visacím zámkom, Toto riešenie sa ukázalo ako nevyhovujúce. Prestalo sa používať
zamykanie týchto priestorov a následne došlo k rozkradnutiu kovových mreží
z jednotlivých stanovíšť. Obyvatelia jednotlivých vchodov Turgenevova 2-24 si
následne tieto stanovištia pre kontajnery svojpomocne z vlastných finančných
zdrojov upravili tak, aby bolo zamedzené zdržiavanie sa neprispôsobivých
obyvateľov v týchto priestoroch. Neupravené priestory sa nachádzajú už iba
v dvoch boxoch slúžiacich pre obyvateľov z Turgenevovej 26 - 34. MČ na ich úpravu
upozornila aj Správcovské bytové družstvo Košice IV.
- Doposiaľ nebolo doručené vyjadrenie SBD IV Košice k predmetnej veci. MČ
opätovne vyzvala správcov bytov, aby sa k predmetnej veci vyjadrili a riešili
oddelenie priestorov kontajneroviska svojpomocne.
Interpelácia v riešení
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Ing. Sudzinová


starší občania, hlavne z malometrážnych bytov sa pýtajú, či MČ uvažuje
s poskytovaním služieb práčovne, kde a kedy by sa mohli o tom dozvedieť viac, či MČ
už našla vhodné priestory pre práčovňu,

MČ Košice – Juh zverejnila oznam, že hľadá vhodné nebytové priestory za účelom zriadenia
práčovne pre dôchodcov. Tento oznam bol zverejnený na:
-

-

na webovom sídle www.kosicejuh.sk
na úradnej tabuli,
na tabuli pred úradom
na informačnej tabuli pri predajni Lidl OC Atomia.
Zároveň MČ Košice – Juh listom oslovila Bytový podnik mesta Košice, či nemá iné
vhodné nebytové priestory za účelom zriadenia práčovne pre dôchodcov. BPMK
mailom dňa 4.4.2018 odpísal, že nevedia ponúknuť iné vhodné priestory za účelom
zriadenia práčovne.
V denníku Korzár bol dňa 11.4.2018 zverejnený inzerát, že MČ Košice - Juh hľadá
vhodné nebytové priestory za účelom zriadenia práčovne pre dôchodcov.
Na základe podnetu, ktorý podala na poslaneckom dni a aj vedúcemu OSV pani Široká,
Zborovská 1, Košice bola dňa 25.1.2018 vykonaná za účasti zástupcov Bytového
podniku mesta Košice, s.r.o., Košice obhliadka priestorov na Zborovskej 1 za účelom
zriadenia práčovne. Bolo konštatované, že ide o identické priestory, ako na Vojvodskej
4 a z uvedeného dôvodu by boli náklady na rekonštrukciu a technické vybavenie
na zriadenie práčovne na tej istej úrovni, čo je z pohľadu výšky finančných prostriedkov
neprijateľné. Technické riešenia, ktoré je potrebné zrealizovať ( vzduchotechnika) by
bolo potrebné vykonať aj v bytoch nad práčovňou, čo zo strany obyvateľov bolo
prijaté s nevôľou.
Interpelácia v riešení



mnohí sa pýtajú, kedy a čo sa začne predávať v stánku na trhovisku pri Astórii ?
- Majiteľ predajného stánku ukončil opravu opláštenia stánku, podľa jeho
vyjadrení v súčasnosti zabezpečuje vybavenie interiéru. Mestská časť nie je
kompetentná nariadiť vlastníkovi otvorenie prevádzky. Stánok svojím
vzhľadom nenarúša estetiku okolia a nie je ohrozená bezpečnosť okoloidúcich
chodcov.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená



opätovne poukázala na parkovisko na Rosnej, ktoré je postavené v rozpore s projektom,
stavebným povolením a dokonca aj stavebným zákonom. Ako je možné tolerovať, že
skoro po roku od jeho výstavby má EEI ešte len doplniť doklady k žiadosti o nápravu?
Keďže parkovacích miest je málo, denne na neskolaudovanom parkovisku parkujú autá,
lebo nie je označené ako stavba a nikto nedal žiadnu zábranu ani označenie cestnej
prekážky, kde je vysoký pravouhlý obrubník zasahujúci do križovatky. Okrem toho, v
čase dažďov pár parkovacích miest je nepoužiteľných. Je zarážajúce , že na tejto
neskolaudovanej stavbe Mestská polícia vyberá pokuty. Nejde predsa o parkovisko. Na
rozpor s projektom upozorňovala MČ Juh už pri výstavbe parkoviska, mohlo sa
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nepríjemnostiam predísť. Požiadala, aby MČ urgovala zainteresovaných, aby čo najskôr
zrealizovali nápravu.
- Podľa vyjadrenia zamestnanca Stavebného úradu Mesta Košice pre miestne
a účelové komunikácie spoločnosť doručila vyjadrenia k žiadosti o dodatočné
povolenie zmeny stavby. Konanie o povolení zmeny stavby zvolá stavebný úrad
v najbližšom možnom termíne za účelom zosúladenia stanovísk dotknutých
orgánov a inštitúcii.
- Stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením vydal Špeciálny
stavebný úrad pod č. MK/A/2018/04616-11 zo dňa 09.05.2018.
- V mesiaci september 2019 spoločnosť EEI s.r.o., Bratislava začala s opravou
parkoviska na Rosnej ulici podľa rozhodnutia stavebného úradu o zmene stavby
pred jej dokončením.
- Stavba parkoviska bola v mesiaci október 2018 ukončená
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

V interpeláciách na 22. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2017 vystúpili títo
poslanci : PhDr. Mgr. Knap, PhD., Ing. Vibranský, Ing. Breicha, Ing. Blanár, Ing.
Sudzinová, Mgr. art. Kyjovský, DiS, art. a tlmočili tieto požiadavky občanov :
PhDr. Mgr. Knap, PhD.


v mene obyvateľov Južná trieda 9 - 19 poďakoval za zrealizovaný chodník, poukázal
na súčasný nevyhovujúci stav vozovky, ktorá si na úseku 9-19 vyžaduje
rekonštrukciu asfaltového povrchu,
- Mesto Košice listom zo dňa 26.02.2018 potvrdilo, že požiadavky na opravy
miestnych komunikácií budú zaradené do harmonogramu prác v závislosti od
schválenia finančných prostriedkov
- V mesiaci máj mesto začalo realizovať opravy výtlkov na miestnych komunikáciách
na území MČ
- MC požiadala mesto Košice o zaradenie ucelenej opravy komunikácie do
harmonogramu opráv na rok 2019.
- Na základe požiadavky MČ v mesiaci november mesto Košice zabezpečilo
nevyhnutnú opravu výtlkov na komunikácii
Interpelácia v riešení

Ing. Vibranský


predniesol požiadavku občanov Turgenevovej ul. 2-34 na zabezpečenie informatívnych
tabúľ k jednotlivým vchodom na garážach, pri vstupe na schodiská vedúce k bytovým
domom, nakoľko z cesty nie je vidieť o aké číslo vchodov sa jedná.
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-

Pre lepšiu orientáciu obyvateľov na Turgenevovej ul. sa dajú vyrobiť smerové
tabule a osadia sa na jednotlivých schodištiach pri garážach so súhlasom vlastníkov
garáží.

Interpelácia v riešení

Ing. Sudzinová


poukázala na nový asfalt pri Astórii, prechod pre vozičkárov umiestnili skoro mimo
prechodu, čo môže byť pre ZŤP problémom,
- MČ požiadala mesto Košice, ref. dopravy o rozšírenie (doznačenie) priechodu pre
chodcov.
Interpelácia v riešení

V interpeláciách na 19. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 26.9.2017 vystúpili títo
poslanci : Ing. Breicha, Ing. Vibranský, Ing. Sudzinová, Ing. Horňáková, Mgr. art.
Kyjovský, DiS, art. a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Breicha


dotazoval sa, či sa uskutočnili na iných úrovniach stretnutia so spol. EEI, s. r. o., pretože
niektoré práce sú nedorobené, napr. na ul. Rosná nie sú vymaľované parkovacie miesta
a sú nesplnené záležitosti z predošlého roka čo sa týka aj jednosmerky na Palárikovej
a pod.. Bolo by potrebné nespokojnosť občanov na nesplnené záležitosti tlmočiť na
pracovných rokovaniach so spol. EEI, s. r. o..
- Uvedené podnety boli predmetom rokovania na spoločných stretnutiach spoločnosti
EEI s.r.o. a členom komisie. Podľa vyjadrenia zástupcov EEI s.r.o. prehodnotenie
jednosmerky na Palárikovej ul. bude aktuálne až po ukončení objektu DUETT
Business residence. V súčasnosti prebieha konanie na povolenie zmien stavby Parkovisko Rosná ul., ktoré vykonáva mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre
miestne a účelové komunikácie. Doposiaľ konanie nebolo ukončené, preto ani
stavebné práce na uvedenom parkovisku neprebiehajú.
Na základe žiadosti stavebníka o predĺženie termínu na doplnenie dokladov ku
uvedenej žiadosti a po posúdení dôvodov , mesto Košice opätovne predĺžilo lehotu
na doplnenie dokladov do 31.03.2018. Konanie zostáva naďalej prerušené podľa
rozhodnutia o prerušení konania o dodatočnom povolení zmeny stavby.
- MČ Košice – Juh listom č. 3579/17/2018 RRaBP zo dňa 22.05.2018 požiadalo
Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán a vlastníka miestnych
komunikácii o prehodnotenie opodstatnenosti jednosmernej premávky na
Ludmanskej – Palárikovej ulici. V súčasnosti v predmetnej veci prebiehajú
rokovania medzi spoločnosťou EEI, spol. s r.o. ako správcom parkovísk v zóne
s plateným parkovaním a mestom Košice.
- Stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením vydal Špeciálny stavebný
úrad pod č. MK/A/2018/04616-11 zo dňa 09.05.2018.
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-

-

V mesiaci september 2019 spoločnosť EEI s.r.o., Bratislava začala s opravou
parkoviska na Rosnej ulici podľa rozhodnutia stavebného úradu o zmene stavby
pred jej dokončením.
Stavba parkoviska bola ukončená v mesiaci október 2018

Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

Ing. Vibranský


Predniesol žiadosť občanov z Lomonosovovej ul. o opravu cesty, ktorá vedie na
Dunajskú ul. nad garážami, je dosť v katastrofálnom stave, poprosil MČ, aby sa
v spolupráci s mestom Košice a vlastníkom pozemku pokúsila o opravu, príp. výmenu
celého asfaltu. Bolo by vhodné osloviť susediaceho investora, či by nebol ochotný
podieľať sa na oprave alebo výmene asfaltu tejto cesty na Dunajskej ul..
Uvedená komunikácia nie je evidovaná v pasporte miestnych komunikácií mesta
Košice, bola vybudovaná ako účelová komunikácia ku garážam a objektom, ktoré
v tejto lokalite sa nachádzali. MČ vstúpila do rokovania s investorom susediacej stavby
Business center, Moldavská, Košice vo veci spolupráce pri oprave komunikácie.
- V rámci stavby investor zrealizoval opravu časti komunikácie a križovatky
Lomonosovova – Dunajská
- V mesiaci november sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcom správcu
predmetných nehnuteľností. Požiadavka vo veci opravy prístupovej komunikácii pri
garážach bola správcovi postúpená.
- Mesto Košice listom zo dňa 07.02.2018 uviedlo, že v rámci svojich možností
v druhom kvartáli 2018 poskytne vyfrézovaný materiál pre účely zasypávania
nerovností na účelovej komunikácii s tým, že rozhrnutie si vlastníci garáži musia
zabezpečiť svojpomocne.
- Dňa 12.06.2018 sa na úrovni prednostu MÚ uskutočnilo pracovné rokovanie so
zástupcami spoločnosti BCT 2, s r.o. s tým, že bolo dohodnuté , že do doby výstavby
BCT3 na prístupovej ceste ku garážam na Lomonosovovej ulici budú zo strany
investora na základe súhlasu vlastníka pozemku vykonané nevyhnutné opravy
výtlkov
- Na základe dohody s vlastníkom pozemku a investorom stavby BCT Moldavská boli
v mesiaci október realizované nevyhnutné opravy prístupovej komunikácie ku
garážam,
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

Ing. Sudzinová


Ešte v máji a júni sa vyjadrila k technicky nezmyselnému a nikým neschválenému
riešeniu parkoviska na Rosnej ulici, ktoré realizuje EEI s.r.o. ako investor. Mesto aj
stavebný úrad tento rozpor stavby s projektom a stavebným povolením potvrdili
a zároveň po vykonanom stavebnom dohľade sľúbili problém riešiť. Mesto ako vlastník
komunikácie za tie mesiace doteraz s tým nič nerobí, ani investor EEI s.r.o., ani
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dodávateľ stavby a ani stavebný úrad. Požiadala miestny úrad, aby sa problému venoval
a urgoval riešenie,
- V súčasnosti prebieha konanie na povolenie zmien stavby - Parkovisko Rosná ul.,
ktoré vykonáva mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie. Doposiaľ konanie nebolo ukončené, preto ani stavebné práce na
uvedenom parkovisku neprebiehajú. Dňa 29.6.2017 a 21.8.2017 Vám v predmetnej
veci bola zaslaná písomná odpoveď.
- Na základe žiadosti stavebníka o predĺženie termínu na doplnenie dokladov ku
uvedenej žiadosti a po posúdení dôvodov , mesto Košice opätovne predĺžilo lehotu
na doplnenie dokladov do 31.03.2018. Konanie zostáva naďalej prerušené podľa
rozhodnutia o prerušení konania o dodatočnom povolení zmeny stavby.
- Stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením vydal Špeciálny stavebný
úrad pod č. MK/A/2018/04616-11 zo dňa 09.05.2018.
- V mesiaci september 2019 spoločnosť EEI s.r.o., Bratislava začala s opravou
parkoviska na Rosnej ulici podľa rozhodnutia stavebného úradu o zmene stavby
pred jej dokončením.
- Stavba bola ukončená v mesiaci október 2018

Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená


na Platanovej ul. hneď po odbočení z ul. Milosrdenstva na ceste pri chodníku je jama,
ktorú by bolo dobre opraviť,
Váš podnet bol odstúpený MMK, ref. dopravy s požiadavkou na zaradenie do
harmonogramu opráv a údržby na najbližšie obdobie.
- Mesto Košice listom zo dňa 26.02.2018 potvrdilo, že požiadavky na opravy
miestnych komunikácií budú zaradené do harmonogramu prác v závislosti od
schválenia finančných prostriedkov
- V mesiaci máj mesto
začalo realizovať i opravy výtlkov na miestnych
komunikáciách na území MČ
- Povrchové úpravy po ukončený rekonštrukcie plynových rozvodov boli ukončené
v mesiaci november 2018
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vybavená

V Košiciach, dňa 30.11.2018
Ing. Jaroslav Vibranský
kontrolór MČ Košice – Juh
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