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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2019
za obdobie od 2. MZ konaného dňa 30.01.2019
Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie I. polroka 2019
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 11 zo dňa 07.12.2018,
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 01.02.2019 do 18.03.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2018 – 31.12.2018

zameraná na kontrolu čerpania a vyúčtovania prijatých transferov zo štátneho rozpočtu a z
rozpočtu mesta Košice v roku 2018.
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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Štatút mesta Košice,
Interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti
Košice – Juh“

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2019

3/45

KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým sú
„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh“, ktorý
nadobudol účinnosť 01.10.2014.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice – Juh“ je spracovaný v zmysle platnej legislatívy.

KONTROLA PRIJATÝCH TRANSFEROV
Základnou úlohou obce / mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec / mestská časť samostatne rozhoduje a
uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako
jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona
nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné
finančné a iné materiálne prostriedky.
Obec / mestská časť financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie rozvojového programu obce / mestskej časti
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci / mestskej časti poskytnúť
štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných
predpisov. Obci / mestskej časti, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy,
možno poskytnúť štátnu dotáciu.
Na plnenie preneseného výkonu štátnej správy a plnenie rozvojového programu Mestská časť
Košice – Juh v roku 2018 prijala nasledovné finančné prostriedky vo forme účelových
transferov (bežných a kapitálových):

Transfer MPSVaR ESF – aktivačná činnosť
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec / mestskú časť je podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Menšie obecné služby pre obec
organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej
zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené
na:
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zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok,
tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,
starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,
podporu vzdelávania,
rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,
rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a
rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Úrad poskytuje obci / mestskej časti príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov
na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných
občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s
vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,
a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
Čerpanie spolu:

(v EUR)
6 686,56
2 060,13
757,65
3 761,20
6 686,56

Transfer MV SR – Matrika
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v našom prípade Mestská časť Košice – Juh
(ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Činnosť matričného
úradu upravuje zákon č 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon
matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Na kompenzáciu výdavkov na
zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, prevádzkové náklady)
poskytuje MV SR transfer.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Preplatok z RZ ZP na rok 2017
SPOLU
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
642 Nemocenské dávky
Čerpanie spolu:
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75 590,00
20,98
75 610,98
46 352,04
17 306,02
11 952,92
0,00
75 610,98
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Transfer MV SR – ohlasovňa pobytu a register obyvateľov
Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľov pre MČ Košice
– Juh a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej
správy na úseku evidencie obyvateľov sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
Čerpanie spolu:

(v EUR)
7 855,10
5 883,46
1 971,64
7 855,10

Transfer MDVaRR SR – Bývanie
Zúčtovanie bežného transferu poskytnutého kapitolou Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
bývania na rok 2017 so zámerom výstavby a obnovy bytového fondu za predpokladu
poskytnutia príspevku zo ŠR (ŠFRB).
V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie
agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí
Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy je
vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti
o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
642 Nemocenské dávky
Čerpanie spolu:

(v EUR)
12 837,22
7 019,67
2 963,19
2 854,36
0,00
12 837,22

Transfer MPSVaR SR – ZOS
Viď vyúčtovanie transferu MMK – ZOS...
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Transfer MV SR – Zabezpečenie volieb a referenda
Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb a referenda ako prenesený
výkon štátnej správy. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností,
informovanie občanov o čase a mieste volieb / referenda, spracovanie voličských zoznamov,
zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských
preukazov, spracovanie a doručenie oznámenia o konaní volieb, zabezpečenie volebných
miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej
dokumentácie.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
Čerpanie spolu:
Rozdiel:

(v EUR)
14 701,69
1 260,00
698,39
11 479,06
13 437,45
1 264,24

Transfer MSVVaS SR – dopravná výchova
Na základe zmluvy č. 0838/2018/SRŠ zo dňa 14. júla 2018 o poskytnutí dotácie na dopravnú
výchovu pre Mestskú časť Košice – Juh zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na krytie nákladov na praktický výcvik dopravnej
výchovy pre žiakov základných škôl s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí na cestách.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2017
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2017:
637027 Odmeny na základe dohody – inštruktori DV
633006 Všeobecný materiál
635006 Opravy a údržby
637037 vrátená nevyčerpaná dotácia na MŠ
Čerpanie spolu:

(v EUR)
4 988,00
1 300,00
3 238,00
450,00
0,00
4 988,00

Transfer Úrad vlády Slovenskej republiky – dotácia na podporu rozvoja športu
Na základe zmluvy č. 389/2018 kapitálový transfer z Úradu vlády Slovenskej republiky
z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výmenu umelých trávnikov
na multifunkčných ihriskách zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 10 500 eur
ako aj so zameraním na nákup športovej výbavy v sume 4 000 eur:
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Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Z toho: Transfer - výmena umelých trávnikov
Transfer - nákup športovej výbavy
Celkové príjmy spolu:
Celkové výdavky:
Z toho: FA 18039 zo dňa 18.10.2018
FA FV2018043 zo dňa 7.11.2018
Rozdiel (spolufinancovanie MČ Košice – Juh):

(v EUR)
14 500,00
10 500,00
4 000,00
14 500,00
15 890,45
11 443,20
4 447,25
1 390,45

Transfer Ministerstvo financií Slovenskej republiky – dotácia na rekonštrukciu
športového ihriska na Palárikovej ulici
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie
žiadostí nám listom MF/013971/2018-442 zo dňa 28.06.2018 oznámilo poskytnutie dotácie na
Rekonštrukciu športového ihriska Palárikova 5-7 na kapitálové výdavky:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Celkové výdavky:
FA 018101201 zo dňa 12.10.2018
Z toho: Zmluvne dohodnutá spoluúčasť MČ Košice – Juh 10%
MF SR
Rozdiel (vrátene finančné prostriedky):

(v EUR)
8 190,00
6 904,80
6 904,80
690,48
6 214,32
1 975,68

Transfer Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – dotácia na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality – Fit park pre všetky generácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe zmluvy č. 6739/2018 zo dňa 07.11.2018
oznámilo poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Fit
park pre všetky generácie“ na základe predloženého rozpočtu vo výške 8 000 eur. Projekt sa
bude realizovať až v roku 2019 a tak nevyčerpané finančné prostriedky boli presunutá do
rozpočtu mestskej časti do roku 2019.
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Transfer MMK – OS
MČ Košice – Juh poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom v nimi
požadovanom rozsahu hodín a úkonov. V sledovanom období sa opatrovateľská služba
poskytla v priemere 270 občanom s tým, že poskytovateľ v maximálnej miere rešpektuje
požiadavky občana na počet hodín OS a poskytované úkony.
Cieľom OS je poskytnúť všetkým občanom odkázaným na opatrovateľskú službu, ktorí o jej
poskytovanie požiadajú z MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce
a Barca na požadovanej úrovní a v potrebnom rozsahu s maximálnym využitím transferu mesta
Košice na jej poskytovanie, opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Z toho: Transfer MMK – OS
Transfer MMK – OS – terénna sociálna služba
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
293 406,00
281 406,00
12 000,00
59 827,93
911,04
342 144,97

Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Rozdiel (príjmy – výdavky)
Vratka za nenaplnený limit OS (500 h.)
Skutočný rozdiel

349 791,49
234 222,36
83 383,04
30 439,03
1 747,06
-7 646,52
-2 810,00
-10 456,52

Z toho Opatrovateľská služba – terénna sociálna služba v malometrážnych bytoch:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Z toho: Transfer MMK – OS
Transfer MMK – OS – terénna sociálna služba
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
12 000,00

Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

12 000,00
8 264,49
3 063,63
671,88
0,00
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Transfer MMK – ZOS
Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR a z prostriedkov MČ
Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.
Cieľom Zariadenia opatrovateľskej služby je zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre
občanov odkázaných na daný druh sociálneho zariadenia s dôrazom na uspokojovanie
individuálnych potrieb a požiadaviek klientov, vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a
sociálnej situácie pri dôslednom využití personálnych a technických podmienok zariadenia a
pri maximálnom využití finančných prostriedkov na prevádzku.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Z toho: Transfer MPSVaR SR – ZOS
Transfer MMK – ZOS
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
134 873,00
83 259,00
51 614,00
65 168,20
541,44
200 582,64

Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
713 Kapitálové výdavky
Rozdiel (príjmy – výdavky)

205 057,07
99 643,43
37 331,30
65 228,35
2 854,01
0,00
-4 474,45

Transfer MMK – stravovanie dôchodcov
MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa §58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Cena stravného lístka je stanovená na sumu 2,95 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok
mesta Košice, v súlade s uznesením č. 974 z XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v
Košiciach zo dňa 11.12.2017, účinného od 01.01.2018, a o príspevok Mestskej časti Košice –
Juh, v súlade s uznesením č. 158 zo XXII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh zo dňa 14.12.2017, účinného od 01.01.2018.
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výška dôchodku

príspevok mesta
Košice
do 300,00 EUR
0,83 EUR
od 300,01 do 400,00 EUR
0,66 EUR
od 400,01 EUR
0,00 EUR

príspevok Mestskej časti
Košice – Juh
0,15 EUR
0,15 EUR
0,15 EUR

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018:
Vyúčtovanie 1.Q.2018 zo dňa 09.04.2018
Vyúčtovanie 2.Q.2018 zo dňa 12.07.2018
Vyúčtovanie 3.Q.2018 zo dňa 09.10.2018
Vyúčtovanie 4.Q.2018 zo dňa 13.12.2018
Čerpanie spolu:

úhrada príjemcu
1,97 EUR
2,14 EUR
2,80 EUR

(v EUR)
9 768,14
3 662,46
3 967,37
4 651,32
4 572,77
16 853,92

Transfer MMK – SRC
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 974 zo dňa 11.12.2017 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2018. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie chodu Spoločensko-relaxačného centra:

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:
Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

(v EUR)
69 000,00
25 243,86
128,72
94 372,58
103 639,54
53 098,24
19 371,85
30 813,01
356,44
0,00

Transfer MMK – stredisko VPP
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 974 zo dňa 11.12.2017 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2018. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Verejno-prospešných prác:
(v EUR)
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Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

54 000,00
6 939,57
0,00
60 939,57

Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

62 215,42
37 327,19
13 477,80
11 410,43
0,00
0,00

Transfer MMK – ŠZA
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 974 zo dňa 11.12.2017 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2018. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie chodu Športového zábavného areálu:

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
84 775,92
108 361,23
33 469,29
226 606,44

Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

229 312,61
111 995,16
43 930,71
72 000,74
1 386,00
0,00

Transfer MMK – Jedáleň pre dôchodcov
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 974 zo dňa 11.12.2017 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2018. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie chodu Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ul. 5
v Košiciach:
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(v EUR)
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

2 224,08
0,00
0,00
2 224,08

Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

2 224,08
0,00
0,00
2 224,08
0,00
0,00

Transfer MMK – NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie
Mesto Košice poukázalo účelový transfer vo výške 5 500 eur na úhradu nákladov spojených
s realizáciou podujatia „NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie“ ako spoluorganizátor akcie.

Poskytnutá dotácia v roku 2018

(v EUR)
5 500,00

Vyúčtovanie
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
Čerpanie spolu:

2 150,00
0,00
325,41
5174,59
5 500,00

Náklady na akciu - sumarizácia
Mesto Košice
MČ Košice – Juh
Dotácia MMK
Sponzorské
SPOLU náklady

4 000,00
4.000,00
5 500,00
2 150,00
15 650,00

Účelový transfer MMK – Krytie prevádzkových nákladov
Účelový transfer na bežné výdavky vo výške 24 800 eur na krytie:



opravu bazéna a dofinancovanie časti jeho prevádzkových nákladov v rámci SRC,
prevádzkových nákladov kamerového systému napojeného na Mestskú políciu Košice:
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Poskytnutý transfer v roku 2018

(v EUR)
24 800,00

FA prenájom opt. Vlákna 12x210
El. energia kamery (Byfos)
El. energia kamery (SBD IV)
FA výmena filtračného zariadenia, bazénovej fólie, bazénovej
dlažby v okolí bazéna a i.
FA stavebný dozor
FA dodávka a montáž filtračného čerpadla
Fa dodávka a výmena LED bazénového svietidla
FA dodávka bazénovej trysky
FA zemný plyn
FA el. energia

2 520,00
60,09
57,44
16 571,44

Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

25 017,39

600,00
565,00
495,00
335,70
2 611,00
1 201,72

Účelový transfer MMK – Krytie kapitálových výdavkov
Účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 24 787 eur na tieto účely:


výstavba parkoviska, kontajneroviska a detského ihriska:

Poskytnutý transfer v roku 2018

(v EUR)
24 787,00

FA – Dodávka a montáž konštrukcie pre kontajneroviská
FA – Výstavba parkoviska Krakovska / Užhorodská

8 899,81
15 538,72

Čerpanie (vyúčtovanie) spolu*:

24 438,53

*- rozdiel medzi hodnotou poskytnutého transferu a predloženými vyúčtovacími faktúrami
v objeme 348,47 eur bol krytý prebytkom z vyúčtovania DI Užhorodská vo výške 3 753,74 eur.

Účelový transfer MMK – Krytie kapitálových výdavkov
Účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 35 000 eur na rekonštrukciu športového
ihriska Oštepová a detského ihriska Užhorodská:
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Poskytnutý transfer v roku 2018

(v EUR)
35 000,00

DI Oštepová – dodávka a montáž umelého trávnika
DI Užhorodská – súbor faktúr

10 391,98
28 361,76

Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

38 753,74

Účelový transfer MMK – Krytie prevádzkových nákladov
Účelový transfer na bežné výdavky vo výške 30 413 eur na tieto účely:




údržba detských a športových ihrísk,
dofinancovanie prevádzkových nákladov Športovo-zábavného areálu,
verejnoprospešné služby realizované cez stredisko VPP:

Poskytnutý transfer v roku 2018

(v EUR)
30 413,00

Stredisko VPP – súbor faktúr
Detské a športové ihriská – súbor faktúr
Stredisko ŠZA – súbor faktúr

1 492,00
11 153,13
17 767,13

Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

30 413,00

Účelový transfer MMK – Krytie prevádzkových nákladov
Účelový transfer na bežné výdavky vo výške 10 000 eur za účelom krytia prevádzkových
nákladov za dodávku tepla a TÚV v administratívnej budove MÚ MČ Košice – Juh:

Poskytnutý transfer v roku 2018
FA – dodávka tepla a TUV za 02/2018
FA – dodávka tepla a TUV za 03/2018
FA – dodávka tepla a TUV za 04/2018
Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:
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4 117,73
3 960,77
2 162,69
10 241,19
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Kontrolné zistenie
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v zmysle vyššie citovaných právnych
predpisov v roku 2018 požiadal, prijal a vyúčtoval poukázané finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Finančné prostriedky boli použité na účel, na ktorý boli pre
MČ Košice – Juh poskytnuté. Nevyčerpané finančné prostriedky boli bezodkladne vrátene
poskytovateľovi.
Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie právnych predpisov a ani zmlúv, na základe ktorých
MČ Košice – Juh čerpala účelové finančné prostriedky.

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 18.03.2019 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 I. polroka 2019
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 11 zo dňa 07.12.2018,
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:
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zameraná na kontrolu hospodárenia MČ Košice – Juh v roku 2018 so zameraním na:




výdavky súvisiace s obstarávaním kancelárskych potrieb,
výdavky súvisiace s obstarávaním čistiacich potrieb,
výdavok súvisiaci s výmenou saunových dverí v SRC.

Kontrola vykonaná na základe podnetu poslanca Viliama Knapa.
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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Interný predpis „Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“
Interný predpis „Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s
nízkou hodnotou“,
Interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti
Košice – Juh“
KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV

Ku kontrole boli predložené interné predpisy, upravujúce oblasť predmetu kontroly, ktorým sú
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh, Smernica
verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a Smernica na
zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interné predpisy nie sú v súlade s aktuálne platnou legislatívou
upravujúcou danú oblasť a je potrebné ich aktualizovať v zmysle posledných noviel oboch
zákonov (zákon o verejnom obstarávaní a zákon o finančnej kontrole a audite) .
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KANCELÁRSKE A ČISTIACE POTREBY
K výkonu kontroly boli predložené nasledovné doklady:








zoznam došlých faktúr zotriedený podľa dodávateľa Ing. Tomaš Dzurňák – D&D za
obdobie rokov 2016, 2017, 2018.
došlé faktúry od Ing. Tomaš Dzurňák – D&D za obdobie roka 2018,
inventúrny súpis skladov ku dňu 31.12.2017 podľa stredísk,
inventúrny súpis skladov ku dňu 31.12.2018 podľa stredísk,
spis - verejné obstarávanie – dodávka čistiacich potrieb (január 2018),
spis - verejné obstarávanie – dodávka kancelárskych potrieb (január 2018).
ostatná dokumentácia súvisiaca s predmetom kontroly.

MČ Košice – Juh v roku 2016 a 2017 nakupovala kancelárske a čistiace prostriedky od
dodávateľa Ing. Tomaš Dzurňák – D&D, ktorý sa koncom roka 2015 stal úspešným
uchádzačom elektronickej aukcie „Predaj a dodávka vybraných druhov čistiacich,
hygienických a dezinfekčných potrieb“ a elektronickej aukcie „Predaj a dodávka vybraných
druhov kancelárskeho materiálu“ na základe čoho s ním mestská časť podpísala na obdobie do
konca roku 2017 zmluvy KP007/2015 a KP008/2015 (zverejnené na portály
kosice.digitalnemesto.sk).
Začiatkom roku 2018 MČ Košice – Juh na základe skutočnosti, že sa skončil zmluvný vzťah s
Ing. Tomaš Dzurňák – D&D k 31.12.2017, dňa 23.01.2018 vypísala „Výzvu na predloženie
cenovej ponuky – Dodávka čistiacich potrieb“ a „Výzvu na predloženie cenovej ponuky –
Dodávka kancelárskeho materiálu“. Obe výzvy boli zverejnené na webovej stránke MČ Košice
– Juh a zároveň boli zaslané trom uchádzačom o ktorých mala mestská časť vedomosť, že
pôsobia v tomto odvetví a mohli by mať záujem uchádzať sa o zákazku – oslovené boli
spoločnosti Solus Košice s.r.o., Presto Co, s.r.o. a Ing. Tomaš Dzurňák – D&D. Všetky
oslovené spoločnosti predložili svoje cenové ponuky, navyše sa základe zverejnenej Výzvy na
predloženie cenovej ponuky – Dodávka kancelárskeho materiálu do súťaže prihlásila aj ďalsia
spoločnosť, a to Papera s.r.o..
MČ Košice – Juh vyhodnotila obe verejné obstarávania a v oboch prípadoch vyhlásila
spoločnosť Ing. Tomaš Dzurňák – D&D ako úspešného uchádzača, ktorý v oboch prípadoch
predložil najnižšiu cenu na predmet zákazky, následne s ním dňa 09.02.2018 uzatvorila zmluvy
KP001/2018 a KP002/2018 zverejnené na portály kosice.digitalnemesto.sk.
V procese verejného obstarávania kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia.
Na základe podpísaných zmlúv, kde sa dodávateľ zaväzuje po dobu trvania zmlúv (28.02.2021)
dodržiavať ceny jednotlivých položiek (najčastejšie nakupované položky) si následne
jednotlivé strediská obstarávali čistiace prostriedky a kancelársky materiál v závislosti od
potrieb samostatne na základe samostatnej objednávky – z toho vyplýva značné množstvo
objednávok / došlých faktúr od tohto dodávateľa.
V nasledujúcej tabuľke uvádzam objem finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie
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čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu v jednotlivých rokoch. Žiaľ, účtovný
a skladový systém neumožňuje rozčleniť zvlášť pre čistiace prostriedky a zvlášť
pre kancelársky materiál, preto sú uvedené v nasledujúcej tabuľke spolu.

Rok 2016
Ing. Tomaš Dzurňák – D&D - čistiace
prostriedky a kancelársky materiál

Rok 2017

Rok 2018

9 829,65 eur 10 480,59 eur

19 541,53 eur

Z uvedeného je zrejmé, že MČ Košice – Juh v roku 2018 nakúpila čistiace prostriedky
a kancelársky materiál v podstatne väčšom objeme ako po minulé roky, čo mestská časť
zdôvodňuje nevyhnutnou potrebou predzásobiť sa týmto materiálom a zabezpečiť tak
bezproblémový chod mestskej časti počas obdobia rozpočtového provizória, ktoré sa dalo
predpokladať, že bude trvať z objektívnych dôvodov dlhšie ako po minulé roky a stále trvá.
Aký podiel na náraste výdavkov na obstarávanie čistiacich prostriedkov a kancelárskeho
materiálu má predzásobenie a aký zvýšená spotreba, je možné si odvodiť od nasledujúcej
tabuľky, ktorá poukazuje na stavy skladov čistiacich prostriedkov a kancelárskeho
materiálu jednotlivých stredísk k 31.12.2017 a 31.12.2018. Opäť poukazujem na nemožnosť
rozčleniť čistiace prostriedky od kancelárskeho materiálu a preto sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke spolu a rovnako na skutočnosť, že inventúrny súpis skladu jednotlivých stredísk
obsahuje aj iné položky ako čistiace prostriedky a kancelársky materiál a od iných dodávateľov
ako Ing. Tomaš Dzurňák – D&D, preto tieto hodnoty považujte za „kvalifikovaný odhad“ :
Stavy skladov čistiacich prostriedkov a
Ing. Tomaš Dzurňák – D&D podľa stredísk:

Sklad strediska OEaM
Sklad strediska VPP
Sklad strediska ŠZA
Sklad strediska SRC
SPOLU

Stav k 31.12.2017
3 805,83
0,00
123,48
253,45
4 182,76

kancelárskeho

materiálu

od

dodávateľa

Stav k 31.12.2018
7 102,94
0,00
1 400,00
1 000,00
9 502,94

(v EUR)
Medziročný nárast
3 297,11
0,00
1 276,52
746,55
5 320,18

Stav k 31.12.2018
7 102,94
6 263,63
1 623,01
2 889,49
440,25
18 319,32

(v EUR)
Medziročný nárast
3 297,11
-1 928,65
-2 141,17
2 636,04
127,11
1 990,44

Stavy skladov materiálu spolu podľa stredísk:

Sklad strediska OEaM
Sklad strediska VPP
Sklad strediska ŠZA
Sklad strediska SRC
PHM
SPOLU

Stav k 31.12.2017
3 805,83
8 192,28
3 764,18
253,45
313,14
16 328,88
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Z doposiaľ uvedeného vyplýva, že medziročný nárast výdavkov na obstaranie čistiacich
prostriedkov a kancelárskeho materiálu v objeme 9 060,94 eur je z časti dôsledkom zvýšenia
skladovej zásoby čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu stredísk MÚ MČ Košice –
Juh o 5 320,18 eur.
Zároveň je dôležité uviesť, že stredisko ZOS sa v tabuľke s ostatnými strediskami nenachádza
z dôvodu, že z objektívnych dôvodov neeviduje v systéme o skladových zásobách ako ostatné
strediská, ale účtuje do spotreby každý nákup materiálu. Z tohto dôvodu sa skladová zásoba
čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu dá vyčísliť len veľmi ťažko a je možné ju
odvodiť len nepriamo od objemu finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie
čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu v jednotlivých rokoch pre ZOS:

Čistiace prostriedky a kancelársky materiál
pre ZOS od Ing. Tomaš Dzurňák – D&D
Medziročný nárast

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

1 768,30 eur

2 031,66 eur

5 439,61 eur

+ 263,36 eur

+ 3 407,95 eur

Z celkového objemu finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie čistiacich
prostriedkov a kancelárskeho materiálu pre ZOS v roku 2018 (5 439,61 eur) bola úhrada 5
faktúr v objeme 3 932,81 eur realizovaná v decembri 2018, z čoho sa dá predpokladať, že veľká
časť z tohto materiálu nebola spotrebovaná a ostala vo forme skladovej zásoby pre ďalšie
použitie v roku 2019.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že zvýšený objem finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie
čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu v roku 2018 nepredstavoval neúmerné
zvýšenie jeho spotreby oproti minulým obdobiam, ale len vytvorenie si dostatočných
skladových zásob prostriedkov nevyhnutných k zabezpečeniu bezproblémového chodu
mestskej časti počas obdobia rozpočtového provizória v prvej polovici roku 2019.
Len na podloženie tohto tvrdenia prikladám pár fotografií z hlavného a „príručných“
strediskových skladov. Fotografie boli vyhotovené v období marec 2019:
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VÝMENA SAUNOVÝCH DVERÍ V SRC
K výkonu kontroly boli predložené nasledovné doklady:









Zápis z prieskumu trhu na plánovanú zákazku „Výmena saunových dverí a práce s tým
spojené“ vrátane 3 cenových ponúk,
Objednávka č. 16/1801140,
Základná finančná kontrola – kontrolný list č. 2 k objednávke č. 16/1801140,
Faktúra č.2018031 spoločnosti PEAL TRADE, s.r.o.,
Krycí list rozpočtu od PEAL TRADE s.r.o.,
Fotodokumentácia – porealizačná,
Likvidačný list faktúry,
Výpis účtu MČ Košice – Juh za mesiac December 2018.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov, fyzickej obhliadky zrealizovaného
diela a osobnej komunikácie so zamestnancom, ktorý zabezpečoval proces verejného
obstarávania a od dodávateľa preberal hotové dielo.
Cieľom kontroly bolo preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi MČ Košice – Juh.
Priebeh zákazky
Prevádzkovaním sauny v Spoločensko – relaxačnom centre (SRC) došlo k prasknutiu zárubne
a k následnému zveseniu už tak dosť opotrebovaných dverí na saune (november 2018), čím sa
sauna stala neschopnou prevádzky. Po neúspešných pokusoch o svojpomocnú opravu sa
rozhodlo o nutnosti obstarania nových saunových dverí, aby bolo možné saunu opäť
prevádzkovať. Nakoľko sa v rozpočte nepočítalo s takýmto výdavkom, pri žiadosti
o vyčlenenie prostriedkov na opravu saunových dverí dostali od zamestnanca zodpovedného
za rozpočet zamietavé stanovisko s tým, že tohto času nemá pokryté ani výdavky základné
vitálne funkcie miestneho úradu, ale situácia sa môže zmeniť v priebehu mesiaca december,
keď majú prevádzkovatelia výherných automatov v zmysle zákona uhrádzať poplatky
a licencie za výherné automaty a preto ak by nastala takáto situácia odporučil osobe
zodpovednej za prevádzku SRC, aby zabezpečila verejné obstarávanie na výmenu saunových
dverí a počkala ako sa budú vyvíjať príjmy MČ.
Daniel Gašparik ako osoba zodpovedná za prevádzku SRC, oslovil dodávateľov, o ktorých mal
vedomosti, že by boli schopní zrealizovať výmenu saunových dverí. Potencionálny dodávatelia
boli upozornení na stav, v akom sa MČ Košice – Juh v tomto čase nachádzala a z toho
vyplývajúcu situáciu, a to že zákazku bude možné realizovať až po potvrdení dostatočného
množstva disponibilných finančných prostriedkov, ktoré sa predpokladajú v druhej polovici
mesiaca december s tým, že zákazku je nutné zrealizovať, vyfakturovať a zaplatiť do konca
roku 2018. Oslovení dodávatelia si prišli obzrieť miesto zákazky, kde bolo zrejmé, že sa nejedná
len o výmenu dverí so zárubňou, ale aj o výmenu časti drevenej konštrukcie steny sauny
a spevnenie jej časti.
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V období od 03.12.2018 do 18.12.2018 boli doručené 3 cenové ponuky, a to:




Dňa 03.12.2018 od podnikateľa Marek Želinský cenová ponuka s cenou 1 794 eur,
Dňa 14.12.2018 od spoločnosti Peal Trade s.r.o. cenová ponuka s cenou 1 441,87 eur,
Dňa 18.12.2018 od spoločnosti STESAL s.r.o. cenová ponuka s cenou 1 545,55 eur.

O vykonanom verejnom obstarávaní – prieskume trhu bol vyhotovený písomný záznam, ku
ktorému boli priložené všetky hodnotené cenové ponuky. Úspešnou sa stala spoločnosť Peal
Trade s.r.o., ktorá za požadovaný predmet zákazky ponúkla najnižšiu cenu. Kontrolou nebolo
zistené pochybenie v procese verejného obstarávania tejto zákazky, rovnako tak zvolený
spôsob je v súlade so smernicou MČ Košice – Juh upravujúcou oblasť verejného obstarávania,
rovnako tak v súlade s aktuálne platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Je potrebné uviesť, že niektoré oslovené firmy sa odmietli uchádzať o túto zákazku za daných
podmienok (väčšina z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov bezprostredne pred
vianočnými sviatkami a v období „medzi sviatkami“ a neschopnosť tak garantovať dodanie
požadovaných prác do konca roku 2018).
Dňa 20.12.2018 zamestnanec zodpovedný za rozpočet potvrdil svojim podpisom na
Kontrolnom liste č. 2 Základnej finančnej kontroly priloženej ku objednávke (dátum na
objednávke 20.12.2018) dostatok finančných prostriedkov v objeme 1 500 eur.

Kontrolné zistenie
Kontrolou bolo zistené, že objednávka č. 16/1801140 montáž, demontáž saunových dverí
a práce s tým spojené v SRC bola vyhotovená v sume 1.500 eur, rovnaká suma je uvedená na
Kontrolnom liste č. 2 Základnej finančnej kontroly priloženej ku objednávke. Oba doklady mali
byť vystavené na hodnotu cenovej ponuky, ktorú predložil úspešný uchádzač, t.j. v hodnote
najnižšej cenovej ponuky vyhodnotenej v Zápise z prieskumu trhu, teda 1 441,87 eur a nie na
hodnotu 1 500 eur, ktorú rozpočtár „vyčlenil“ po konzultácii s p. Gašparikom na finančné krytie
tejto zákazky.
Na základe objednávky následne spoločnosť Peal Trade s.r.o. zrealizovala zákazku ktorú
následne dňa 27.12.2018 odovzdala a odovzdala vystavenú faktúru za vykonané práce v zmysle
nimi predloženej cenovej ponuky, teda v hodnote 1 441,87 eur s DPH. Na základe
vyhotoveného Likvidačného listu faktúry, ktorý svojim podpisom potvrdili všetky zodpovedné
osoby, bola faktúra dňa 31.12.2018 uhradená v plnej výške bankovým prevodom z účtu MČ
Košice – Juh. Kontrolou nebolo zistené žiadne pochybenie ani nesúlad s právnymi predpismi.
Kontrolné zistenie
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že až na nezrovnalosť s hodnotou
objednávky, ktorá ale nemala vplyv na výšku vynaložených finančných prostriedkov, bol
proces zákazky od jej zadania až po realizáciu vykonaný bez zistených pochybení.
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Cena za predmet zákazky
Celková cena za predmet zákazky sa skladá z nasledovných fakturovaných položiek:
Cena celkom s DPH:
DPH:
Demontáž starej zárubne a dverí
Odvoz a likvidácia „sute“ (0,383t)
Dvere do sauny sklenené 690mm
Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie:
Montáž a spevnenie drevenej konštrukcie:
Sekanie do muriva:
Montáž a nastavenie saunových dverí s rámom:

1 441,87 eur
240,31 eur
76,96 eur
34,72 eur
248,00 eur
299,09 eur
293,00 eur
42,50 eur
167,20 eur

Pri letmom pohľade na cenu za predmet zákazky, sa niekomu môže táto cena javiť ako
neprimerane vysoká. Pre objektívny pohľad na cenu za predmet zákazky je potrebné uviesť
a brať do úvahy nasledovné skutočnosti a príčinné súvislosti:













Zákazka „výmena saunových dverí a práce s tým spojené“ bola zákazkou „na kľúč“
a preto nie je na mieste ju porovnávať s cenou samotných dverí internetového obchodu;
Zákazka „výmena saunových dverí a práce s tým spojené“ bola rekonštrukciou a nie
stavba na „zelenej lúke“ a s tým súvisiace práce s prispôsobením drevenej konštrukcie
s rámom dverí a pôvodnej „zostávajúcej“ konštrukcie sauny;
Zákazka „výmena saunových dverí a práce s tým spojené“ bola rekonštrukciou a z toho
vyplývajúce ďalšie práce a náklady spojené s demontážou starých poškodených
konštrukcií, búracie práce, odvoz vybúraných hmôt (tzv. sute), poplatok za uloženie
a zneškodnenie odpadu na skládkach;
Zákazka „výmena saunových dverí a práce s tým spojené“ bola rekonštrukciou bez
akejkoľvek projektovej dokumentácie, či dokumentácie výkaz – výmer, alebo reálneho
poznania skutočného stavu a tak bolo na individuálnom posúdení každého spracovateľa
cenovej ponuky, ako ohodnotí riziko za nepredvídateľné skryté dodatočné náklady,
ktoré pri obhliadke nebolo možné identifikovať, ktoré ale bude musieť znášať
dodávateľ, nakoľko v zmysle zákona o VO sú dodatky o navýšení ceny neprípustné;
Zákazka „výmena saunových dverí a práce s tým spojené“ bola zákazkou, o ktorej sa
od počiatku vedelo, že bude realizovaná v istej časovej tiesni, navyše v období
vianočných sviatkov;
Zákazka „výmena saunových dverí a práce s tým spojené“ bola zákazkou, kde od
termínu podpísania objednávky 20.12.2018 do termínu úhrady 31.12.2018 (podotýkam,
že realizácia a úhrada „musela“ byť realizovaná do konca roku 2018) ubehlo necelých
5 pracovných dní;
Niektoré oslovené firmy sa odmietli uchádzať o túto zákazku za týchto podmienok
(väčšina z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov bezprostredne pred vianočnými
sviatkami a v období „medzi sviatkami“ a neschopnosť tak garantovať dodanie
požadovaných prác do konca roku 2018);
Celková cena zákazky 1 441,87 eur bola najnižšou ponúknutou cenou za požadovaný
predmet zákazky v čase jej obstarávania so zreteľom na okolnosti.

Po podrobnejšej analýze okolností a skutočností, ktoré mohli a a s najväčšou
pravdepodobnosťou aj mali vplyv na výslednú cenu som dospel k záveru, že nedokážem
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posúdiť primeranosť ceny tejto zákazky. Akákoľvek cena, ktorú by som uviedol by bola
fabulácia z mojej strany.
Bolo by samozrejme možné si dnes na tento predmet zákazky nechať vypracovať znalcom
v oblasti stavebníctva znalecký posudok, či odborné stanovisko, prípadne stavebnému
rozpočtárovi nechať naceniť súpis materiálov a prác vykonaných na tejto zákazke, no obávam
sa že rovnako by to boli len „tabuľkové“ hodnoty, ktoré ale nezaručia, že za tieto ceny a za
daných podmienok sa prihlási dodávateľ, ktorý v primeranej kvalite zákazku zrealizuje.
(V nedávnej minulosti sme pri zákazke na výstavbu parkoviska na železnikoch mali takú
skúsenosť, kde predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bola výsledkom projektovej
dokumentácie parkoviska, nebol schopný akceptovať žiadny uchádzač a tak sa verejná
obchodná súťaž skončila dva krát bez vyhlásenia víťaza z dôvodu, že sa do súťaže nikto
neprihlásil.) Aj vzhľadom k tomu mám o.i. pochybnosti o hospodárnosti vynaložených
prostriedkov na prípadné posudky, či rozpočty.
Ponuka a dopyt generuje cenu a v našom prípade bola najnižšia cena práve tá od spoločnosti
Peal Trade s.r.o. Som ale presvedčený, že vysúťažená cena mohla byť nižšia, keby zákazka
nebola realizovaná v časovej tiesni a preto žiadam kompetentných, aby sa zo vzniknutej
situácie poučili a v budúcnosti sa pokúsili vo väčšej miere plánovať výdavky na rekonštrukciu
(nečakať, až kým nastane havarijný stav), prípadne v budúcnosti zvážili nevyhnutnosť
realizácie zákazky, kde sa dá predpokladať zvýšený tlak na cenu zákazky z dôvodu časovej
tiesne.

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly 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 bude dňa 25.03.2019 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
vo IV. štvrťroku 2018
3.10.2018
p. D ,z Rosnej ul., Košice


občianka sa sťažovala na suseda p. K. za narúšanie nočného kľudu, z dôvodu požívania
alkoholických nápojov a hlučného správania, púšťanie hudby nahlas, buchot, trepot. Tento stav
trvá asi rok. Vyhrážal sa manželovi p. D., nadával, hrešil. (Priložila potvrdenie o oznámení
o podozrení za priestupok proti verejnému poriadku).
Mestská časť v záujme riešenia susedských sporov zvolala v mesiaci november 2018 pracovné
rokovanie za účasti obidvoch strán. Nakoľko ani po opakovanom upozornení p. K.a sa situácia
nezmenila, bol podnet odstúpený na riešenie Okresnému úradu Košice, odboru všeobecnej vnútornej
správy.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený

10.10.2018 – bez účasti občanov
17.10.2018

p. Š. T. , z Lomonosovovej ul., Košice
 Požadoval výstavbu obojstranného chodníka na Dunajskej ul.,
Mestská časť Košice – Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácii t.j. mesto Košice, aby
realizáciu výstavby chodníka na Dunajskej ulici zaradilo do plánu investícii na rok 2019. Podmienkou
výstavby chodníka je vypracovanie projektovej dokumentácie a majetko – právne vysporiadanie
pozemkov s vlastníkom t.j. SPP a.s., ktoré budú predmetnou stavbou zabraté. V mesiaci február
referátom dopravy MMK bola zaslaná projektová dokumentáciu SPP, a.s. k odsúhlaseniu,. Podľa
vyjadrenia SPP, a.s. bolo navrhnuté ďalšie stretnutie za účelom určenia ďalšieho postupu prípravy
výstavby chodníka, ktoré sa má uskutočniť v mesiaci apríl.
Podnet je v riešení


Business centrum – Lomonosovova ul., žiadal prešetriť štúdiu svetelných dopadov po dostavbe
ďalšieho Business centra T3. Má za to, že slnečné lúče už nebudú v popoludňajších hodinách
dopadať na bytovky, najmä Lomonosovova 4,6,8.
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice, príslušný stavebný úrad o prešetrenie
svetlotechnického posudku stavby Business Centra T3, Moldavská 8/A, Košice. Mestská časť nie je
kompetentná posudzovať správnosť akýchkoľvek odborných posudkov
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
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p. J. H. , z ul. Milosrdenstva, Košice


Požadoval odstrániť náletové dreviny pri vchode k tenisovým kurtom a pri osadenej miestnosti
búde. Tiež je potrebné uskutočniť náter oplotenia,
Mestská časť Košice – Juh prostredníctvom aktivačných pracovníkov zabezpečila odstránenie
náletových drevín v mesiaci október 2018. Čo sa týka náteru oplotenia tenisového ihriska mestská časť
v letných mesiacoch v rámci dobrovoľníckej akcie zabezpečí pre dobrovoľníkov materiál (farbu
a štetce).
Podnet je v riešení

 žiadal opravu chodníka medzi bytovými domami Milosrdenstva č. 3 a 5.
Mestská časť Košice – Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácii t. j. mesto Košice, aby
opravu poškodeného chodníka zaradilo do harmonogramu opráv na rok 2019.
Podnet je v riešení
p. I. L., z Rastislavovej ul., Košice
 Žiadal doplniť kontajner na papier, napr. nahradiť niektorý kontajner – sklo. Tých je viac,
Po preverení lokality na Rastislavovej ulici č. 2 – 14 v Košiciach bolo zistené, že na stanovišti pre
kontajnery je umiestnený kontajner na zber papiera. Z dôvodu priestorových možností nie je možné
v tejto lokalite doplniť ďalší kontajner na separovaný zber papiera. Výmena kontajnera na sklo, tak, ako
to navrhujete, za kontajner na papier tiež nie je vhodným riešením. Na základe monitoringu v danej
lokalite existujúce kontajnery na separovaný zber skla sú často preplnené.
Vhodným riešením by bolo vybudovať sústredené uzamykateľné kontajneroviská, prípadne podzemné
resp. polopodzemné kontajneroviská. V predmetných stojiskách bude priestor zvlášť na domový odpad
a taktiež na separovaný zber odpadu. 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 v rámci kompetencii MČ je vybavený


žiadal riešiť zvýšený výskyt holubov medzi Rastislavova 2,4,6 a 10,12,14. Pravdepodobne
hniezdia Pri Dóme umenia, Štúrova ul.,
Odchyt holubov zabezpečuje Mesto Košice prostredníctvom organizácie zodpovednej za ich likvidáciu.
Vašu požiadavku sme postúpili referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice.
Musíme však podotknúť, že ich premnoženie v obytnej zóne je spôsobené aj z dôvodu prikrmovania
obyvateľmi.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
p. I. K., z Južnej tr., Košice
 Žiadal opravu chodníka na Južnej triede pri strednej hviezdici Južná trieda 26, 28, 30.
Miestny úrad MČ Košice – Juh odstúpil požiadavku občana v zmysle § 17 ods. 2/ Štatútu mesta Košice
Magistrátu mesta Košice - referátu dopravy dňa 4.12.2018. Na základe miestneho šetrenia bolo
konštatované, že k poškodeniu chodníka pred vstupom do objektu došlo pri montáži bleskozvodu, preto
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je potrebné opravu chodníka si uplatniť u zhotoviteľa prostredníctvom správcu bytov. O tejto
skutočnosti bol p. K. ústne informovaný. Podnet rámci kompetencii MČ je vybavený

24.10.2018 – bez účasti občanov
31.10.2018
p. M. H. z Južnej triedy, Košice



Na ulici „Pekná“ chýba názov ulice, z toho dôvodu odporúčala odkontrolovať aj ostatné ulice
a doplniť chýbajúce názvy ulíc.
V súlade so Štatútom mesta Košice osadenie novej tabule zabezpečí mestská časť podľa svojich
finančných možností v roku 2019.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený


Pri kotolni na Južnej triede je na ceste veľa výtlkov, potrebné je opraviť cestu (medzi garážami
a kotolňou a pri vchode Južná trieda 39).
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice o zaradenie ucelenej opravy miestnej komunikácie
do harmonogramu opráv na rok 2019.
Podnet je v riešení

 Taktiež je potrebné opraviť cestu pri miestnom úrade MČ Košice – Juh.
Miestnu komunikáciu pri MÚ MČ Košice – Juh MMK, referát dopravy zaradí do harmonogramu opráv
v rámci opravy výtlkov v jarných mesiacoch.
Podnet je v riešení

p. M. T., z Turgenevovej ul., Košice


predložil petíciu za rekonštrukciu cestnej infraštruktúry a chodníkov v lokalite ulíc :
Turgenevova, Milosrdenstva, Blesková (6 hárkov, 67 podpisov, fotodokumentácia -14 listov).
Petícia bola postúpená na priame vybavenie mestu Košice , ako vlastníkovi a správcovi miestnych
komunikácii. Ucelené opravy miestnych komunikácii a chodníkov na predmetných uliciach boli
zaradení do harmonogramu na rok 2019
Podnet je v riešení

7.11.2018 – bez účasti občanov
14.11.2018 – bez účasti občanov
21.11.2018
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p. M. Š., z Turgenevovej ul., Košice
 Žiadosť o opravu chodníka na Turgenevovej 12, 14 smer potraviny – schodisko
 Organizácia parkovania v okolí a vyznačenia parkovacích miest čiarami
Mestská časť Košice – Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácii t. j. mesto Košice, aby
opravu poškodeného chodníka zaradilo do harmonogramu opráv na rok 2019 a taktiež, aby v jarných
mesiacoch zabezpečilo vyznačenie parkovacích miest na parkovisku a pri garážach na Turgenevovej
ulici.
Podnet je v riešení



Kontajnerovisko – preplnené a neuzamkýnateľné, stály neporiadok, ohrozovanie
bezpečnosti občanov pri vynesení odpadkov. Žiadosť o urýchlené riešenie
neprispôsobivých občanov a uzamkýnania kontajneroviska
V rámci celej Turgenevovej ulice mestská časť v minulosti mala riešené stojiská osadením kovových
brán s uzamykaním na visiaci zámok. Nakoľko sa toto opatrenie nedodržiavalo zo strany obyvateľov
a následné na to došlo k devastovaniu neprispôsobivými obyvateľmi, pristúpili sme k zrušeniu brán.
Obyvatelia bytových domov sa rozhodli svojpomocne upraviť stojiská na komunálny odpad. Výstavby
nových uzamykateľných stojísk je podmienená dostatočnými finančnými prostriedkami, ktoré sa budeme
snažiť zabezpečiť aj z iných zdrojov zapojením sa do grantov.
Podnet je v riešení


Pravidelný neporiadok v okolí pizzérie a pohostinstva Rak, pri potravinách sa nevynášajú
odpadky.
Mestská časť Košice – Juh vyzvala vlastníka nehnuteľností, aby v bezprostrednej blízkosti svojho objektu
a v stojisku na kontajneri pravidelne udržiaval čistotu a poriadok, taktiež sme žiadali, aby existujúce
stojisko pre kontajneri bolo nepretržite uzamknuté. Na základe vykonaných kontrol nebol v okolí
kontajneroviska zistený neporiadok a skládky odpadu.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený


Oprava schodov od cesty ku bloku, ohrozenie zdravia a pravidelné úrazy na schodoch.
Občianka je po zlomenine.
Schody medzi garážami nemajú určeného správcu ani vlastníka, po ukončení výstavby garáží
stavebníkom neboli odovzdané žiadnemu správcovi za účelom vykonávania ich údržby. Mestská časť
v minulom období zabezpečila nevyhnutnú opravu schodov aktivačnými pracovníkmi, avšak
nezabezpečuje ich správu. Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice o zabezpečenie údržby
týchto schodov a majetkovoprávne vysporiadanie v prospech mesta Košice, ktoré je vlastníkom
a správcom miestnych komunikácií v celom meste.
Podnet je v riešení

28.11.2018 – bez účasti občanov
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5.12.2018
p. D. M., z Jantárovej ul., Košice


Pri ČSOB smerom na Palackého ul. je stále stojaca voda po daždi. Okoloidúce autá ohrozujú
idúcich po chodníku,
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice o zaradenie ucelenej opravy miestnej komunikácie
do harmonogramu opráv na rok 2019.
Podnet je v riešení

 pod budovou Horizontu sa zhromažďujú neprispôsobiví občania,
Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu o vykonávanie hliadok v predmetnej lokalite. Na
základe požiadavky mestskej časti na objekt vlastník nehnuteľnosti umiestnil bezpečnostnú kameru.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený


riešiť osadu pri Malej stanici – rómovia cestou od Auparku sa prehrabujú v smetiach, ohrozujú
ľudí pri nákupných centrách.
Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu o vykonávanie hliadok v predmetnej lokalite.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
p. V. S., z Rosnej ul, Košice


Opakovane upozorňovala na parkovisko Rosná ul.. V oblúku od Rosnej 2 po Rosnú 5 ja
vysypaná hlina, ktorá znemožňuje občanom idúcim z Klasu na ul. Košťovú a Rosnú prejsť
s nákupmi. Je nutné tam urobiť asfaltový povrch, aby občan nemusel ísť po zúženej vozovke
v križovatke. Žijú tam starší ľudia, aby nedošlo ku kolízii s autami, ktoré zvyknú chodiť
nadmernou rýchlosťou.
Parkovisko na Rosnej ulici boli vybudované na základe stavebného povolenia, bolo skolaudované v
minulom roku špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v III. štvrťroku 2018

p. E. J., z Dúhovej ul., 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.

11.7.2018 – bez účasti občanov
18.7.2018 – bez účasti občanov
1.8.2018 – bez účasti občanov
8.8.2018 – bez účasti občanov
15.8.2018 – bez účasti občanov
22.8.2018
p. M. M., z Južnej triedy, Košice

5.9.018
p. A. L., zo Šoltésovej ul., Košice


Občania Šoltésovej 11 a 13 požadovali, 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.

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.
Mestská zastupiteľstvo v Košiciach schválilo v mesiaci január 2019 novelu Všeobecne záväzného
nariadenia č. 157 , ktorá má upravuje podmienky parkovania v rezidentských lokalitách v meste Košice.
Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN zabezpečuje Mestská polícia Košice.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vybavený
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.

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.
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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.

2.5.2018 - bez účasti občanov
9.5.2018 - bez účasti občanov
16.5.2018 - bez účasti občanov
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
 zriadenie parkovacích miest na zanedbanej zeleni pri oplotení hotelovej akadémie.
Podnet bol postúpený Mestu Košice.
Podnet je v riešení.

Občianka z Lomonosovovej ul.


v lokalite Turgenevova č. 11 a 13 je zhrdzavené zábradlie, ktoré treba vymeniť alebo natrieť.
Rovnako žiada opraviť schody pri Turgenevovej č. 13,
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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.

20.6.2018 - bez účasti občanov
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. Podľa vyjadrenia ref. dopravy MMK schody na Krakovskej 1
budú opravené v I. polroku 2019
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



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 ja rok 2019
Podnet je v riešení.

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. M., zo Šoltésovej ul., Košice


Navrhla uzamknuté kontajnery. Neprispôsobiví občania rozhadzujú komunálny odpad (z
podzemných aj nadzemných kontajnerov).
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.
Mesto Košice na podnet MČ vybudovalo uzamykateľné kontajnerovisko na Južnej tr. 9. Výstavba
nových kontajnerovísk je podmienená výberom vhodnej lokality a v neposlednom rade finančnými
prostriedkami.
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.

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2019

38/45

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.
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 v rámci kompetencii MČ je vybavený

22.11.2017
6.12.2017

p. J. L., z Jantárovej ul., Košice
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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
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 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.
- 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 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
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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.
- Na poslednom stretnutí zástupcov MMK , obyvateľov a MČ, ktoré sa uskutočnilo
8.3.2019 bol predložený návrh zo strany mesta Košice umiestneniť kontajnery na
jedno sústredené stojisko, ktoré bude uzamykateľné. Obyvatelia sa doposiaľ
nevyjadrili k financovaniu stavebných úprav stojiska.
Interpelácia v riešení
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


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.
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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
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.
- MČ zverejnila na svojej webovej stránke a na FB možnosť prenajatia stánkov
na tomto trhovisku za účelom zefektívnenia jeho využívania

Interpelácia v riešení

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


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 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
Ing. Breicha


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. Podľa vyjadrenia zamestnancov MMK, ref. dopravy oprava
chodníka bude realizovaná prioritne v I. polroku 2019

Interpelácia v riešení


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,
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-

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. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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