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

Správa o výsledkoch kontroly č. 3/2019
za obdobie od 4. MZ konaného dňa 26.03.2019
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 27.03.2019 do 07.06.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2019 – 26.03.2019

zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v čase rozpočtového provizória v podmienkach kontrolovaného subjektu.
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo zistiť, ako boli v kontrolovanom subjekte
dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
kontrolovanú oblasť, a to:


hospodárenie mestskej časti v čase rozpočtového provizória (do schválenia rozpočtu
Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh na príslušný rozpočtový rok).

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:



zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti
Košice – Juh“.
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KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV O HOSPODÁRENÍ
S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým sú
„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh“, ktorý
nadobudol účinnosť 24.06.2016.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice – Juh“ je spracovaný v zmysle platnej legislatívy, obsahuje však odkazy
na už novelizovaný zákon o finančnej kontrole a audite. Odporúčam aktualizovať interný
predpis.

KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ PODĽA ZÁKONA
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

a) dodržanie limitu výdavkov
V zmysle ustanovenia §11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nie je
rozpočet mestskej časti na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom časti príslušným
podľa osobitných predpisov (Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh) do 31.
decembra bežného roka, hospodári mestská časť podľa schváleného rozpočtu mestskej časti
predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov
schváleného rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria
výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi
splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového
provizória mestská časť nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5; to neplatí, ak
poskytovanie dotácií mestskou časťou ustanovuje osobitný predpis.

Kontrolné zistenie:
Nakoľko Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh schválilo rozpočet
MČ Košice – Juh na rozpočtový rok 2019 až 26.03.2019 na svojom 4. zasadnutí uznesením
č. 33, bola MČ Košice – Juh povinná v čase od 1.1.2019 do 26.03.2019 hospodáriť s finančnými
prostriedkami v režime rozpočtového provizória.
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Ku kontrole bol predložený podrobný výpis čerpania výdavkov mestskej časti za obdobie
od 1.1.2019 do 27.03.2019:

Obdobie

Čerpanie výdavkov (v EUR)

Január 2019

149 288,10

Február 2019

180 071,16

Marec 2019 (do 27.03.2019)

183 152,86

V predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2018) mala MČ Košice – Juh schválený rozpočet
s celkovými výdavkami v objeme 2 136 692,- EUR. V zmysle ustanovenia §11 ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mala MČ Košice – Juh v mesiacoch Január
2019 až Marec 2019 hospodáriť tak, aby výdavky v každom mesiaci neprekročili 1/12 z objemu
celkových výdavkov roku 2018 (2 136 692) t.j. 178 057,67 EUR:

Obdobie

Čerpanie
výdavkov
(v EUR)

Podiel 1/12 z
celkových
výdavkov

Výnimky v
zmysle zákona
č. 583/2004

Čerpanie výdavkov
očistené o výnimky
(v EUR)

Dodržaný
limit
výdavkov

01/ 2019

149 288,10

178 057,67

-

149 288,10

ÁNO

02/2019

180 071,16

178 057,67

18 640,91

161 430,25

ÁNO

03/2019
(do 27.03.2019)

183 152,86

178 057,67

16 749,58

166 403,28

ÁNO

MČ Košice – Juh mala v mesiacoch Február 2019 a Marec 2019 čerpanie výdavkov vyššie ako
je povolený limit výdavkov vo výške jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho
rozpočtového roku. Uhrádzané boli však aj:
1) výdavky, ktoré vstúpili do záväzku v rozpočtovom roku 2018, a to:
 za opravu havarijného stavu strachy AB VŠA - 5 210,32 eur,
 za zriadenie elektrickej prípojky v areály ŠZA - 13 430,59 eur,
 poplatok VSE za elektrickú prípojku - 6 715,50 eur,
2) výdavky súvisiace so zabezpečovaním volieb prezidenta SR v objeme 10 034,08 eur.
V zmysle zákona č. 583/2004 výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom
rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu
podľa osobitných predpisov.
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že MČ Košice – Juh v každom mesiaci
rozpočtového provizória mala čerpanie výdavkov nižšie ako je zákonom stanovený limit, čím
dodržala ustanovenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) schválenie a zúčtovanie rozpočtu
V zmysle ustanovenia §11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestská
časť počas rozpočtového provizória schvaľuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok najneskôr
do 31. decembra bežného roka. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória sa zúčtujú s rozpočtom mestskej časti po jeho schválení.
Kontrolné zistenie:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh schválilo na svojom 4. zasadnutí dňa
26.03.2019 uznesením č. 33 Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky
2019 – 2021, čo je v súlade s §11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Po jeho schválení boli príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované
s rozpočtom mestskej časti.

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 07.06.2019 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:
Správa o výsledkoch kontroly č. 3/2019

od 27.03.2019 do 07.06.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2018 – 31.12.2018
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zameraná na kontrolu vybraných výdavkových položiek bežného rozpočtu MČ Košice – Juh na
rok 2018 – kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami, výkon finančnej kontroly.
Cieľom kontroly bolo zistiť, ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané všeobecne
záväzné právne predpisy, ako boli uplatňované zásady zákonnosti, účinnosti, účelnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami u vybraných
výdavkových položiek bežného rozpočtu, ako aj výkon finančnej kontroly pri uskutočňovaní
jednotlivých finančných operácií súvisiacich s predmetom kontroly.

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,
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
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,
Interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti
Košice – Juh“,
Interný predpis „Smernica o uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní“,
Interný predpis „Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“,
Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

VÝKON KONTROLY
Pre výkon kontroly vybraných výdavkových položiek bežného rozpočtu som si aj vzhľadom na
rozsah čerpania zvolil dve položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, a to
637004 - Všeobecné služby dodávateľským spôsobom a 637005 - Špeciálne služby
dodávateľským spôsobom.
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637004 – Všeobecné služby dodávateľským spôsobom
Ekonomická klasifikácia
V zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č.
MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 sa na túto položku ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie evidujú výdavky na všeobecné služby dodávateľským spôsobom, napr.
tlač tlačív, máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií
(aj distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie
kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúl.
Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd),
nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov),
poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej
úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné
služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie článkov
získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), elektronické
prístupové práva (napr. Slov-Lex), veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia, odchyt a
ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť (vrátane prípadnej súvisiacej
sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé vyučovanie vrátane vypracovania skúšobných
otázok, overovanie spôsobilosti výkonu povolania, starostlivosť o chránené časti prírody
vrátane dokumentácie ochrany prírody, sprievodcovskej a strážnej (ochrannej) služby, služieb
súvisiacich s ochranou prírody, nahrávanie a ozvučenie pojednávaní, čistenie verejných
priestranstiev, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, osobitné štatistické zisťovania,
spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie služby, resp. správu bytového a nebytového
hospodárstva správcovským subjektom (napr. s. r. o.), ktorý spravuje byty v osobnom
vlastníctve, ale aj byty nájomné – obecné, t. j. vo vlastníctve obce, služby správcovi budovy
(tzv. režijné náklady); za uloženie zbraní u polície, administratívne služby. Úprava a výzdoba
verejného priestranstva (napr. vlajková výzdoba), šitie, prešívanie, brúsenie, gravírovanie,
sklárstvo, stolárstvo, aranžérstvo, iné činnosti poskytované prijímateľom sociálnych služieb v
zariadeniach sociálnych služieb (napr. kadernícke a holičské služby, pedikúra, manikúra,
masáže), dekorácie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie obrazov, sťahovanie a
manipulačné práce; služby pri obchodovaní s cennými papiermi prostredníctvom člena
centrálneho depozitára (Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky),
doplnkový predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií a liekov, opotrebovaných
motorových olejov, renovácia pások a tonerov, služby asistenta poslanca.
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že všetky kontrolované výdavky
evidované na túto položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú evidované
správne a v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č.
MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004.

Rozpočet
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 14.12.2017 uznesením č. 158 schválilo Návrh
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2018 – 2020, ktorý bol následne
rozpočtovými opatreniami priebežne upravovaný, s dôrazom na predmetnú položku EK 637004
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nasledovne:

Schválený
rozpočet 2018
(v EUR)

Rozpočet po
zmenách 2018
(v EUR)

Čerpanie
rozpočtu 2018
(v EUR)

637004 - Všeobecné služby dodávateľským
spôsobom

20.845,--

24.093,38

22.964,97

Pol. EK 637004 celkom

20.845,--

24.093,38

22.964,97

Položka ekonomickej klasifikácie

Čerpanie
Významné čerpanie výdavkov rozpočtu na tejto položke ekonomickej klasifikácie v roku 2018
bolo zaznamenané:








Odborné prehliadky a skúšky VTZ – plynové (SRC, VPP, ŠZA, Vojvodská) – 2.100,-EUR,
Odborná prehliadka a skúška, oprava a odstránenie závad elektrických zariadení
(stredisko VPP) – 2.892,-- EUR,
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk – 1.000,-- EUR,
Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov
v objektoch MČ Košice – Juh – 1.404,-- EUR,
Odborná a servisná prehliadka chladiaceho zariadenia (ŠZA) – 720,30 EUR,
Stavebný dozor pri rekonštrukcii bazéna v SRC – 600,-- EUR,
Aktualizácia programu ASPI – 598,80 EUR,

Verejné obstarávanie
Mestská časť Košice – Juh ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vypracovala interný predpis „Smernica o uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní“, ktorého
cieľom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek
a kompetencie zamestnancov MČ KE - Juh vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a
pri súťaži návrhov, realizovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Kontrolou boli preverené postupy, ktoré viedli k zadávaniu zákaziek, úhradou ktorých došlo
k čerpaniu na kontrolovanej položke ekonomickej klasifikácie 637004. Z predložených
dokladov, bola preverená väčšina prípadov.
Vo všetkých kontrolovaných prípadoch zadaniu zákazky predchádzal prieskum trhu (s
výnimkou zmluvne dohodnutých zákazok napr. aktualizácia ASPI, či kontrola detských ihrísk).
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Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že nebolo zistené pochybenie alebo
nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní, či interným predpisom.
Finančná kontrola
V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MČ Košice – Juh ako povinná osoba
vykonáva súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich
konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných
operácií alebo ich častí. Za účelom zadefinovania si pravidiel, postupov a zodpovedností pri
výkone finančného riadenia a finančnej kontroly MČ Košice – Juh vypracovala Internú normu
„Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky pri výkone finančnej kontroly v zmysle dotknutého
zákona a interného predpisu.

637005 - Špeciálne služby dodávateľským spôsobom
Ekonomická klasifikácia
V zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č.
MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 sa na túto položku ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie evidujú výdavky na špeciálne služby zabezpečené dodávateľským
spôsobom, napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované služby pri
strážení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane bezpečnostných služieb), služby poskytnuté
formou outsourcingu, prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum, geologický
prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom (nesúvisiace s
výstavbou a s úlohami rozvoja vedy a techniky, geodetické práce a kartografické práce
nesúvisiace s výstavbou), ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním
ekologických havárií). Demolácie a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Geometrický plán
(aj spracovanie noriem a letecké snímkovanie), notárske, komerčné, právne, advokátske,
audítorské, poradensko-konzultačné, služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie
finančných prostriedkov z EÚ, exekučné, meranie a monitorovanie, typologizácia a
pasportizácia, varovací a vyrozumievací systém civilnej ochrany, vrátane elektrických
poplachových sirén a prekládky, meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce
súvisiace s ich odkrytím vrátane patologických vriec, výkony požiarnej techniky, osobná
hygiena vojsk, kalibrácia prístrojov a posúdenie techniky, ochrana osobných údajov
v informačnom systéme, metrológia a skúšobníctvo, protetické práce, zariadení a prostriedkov
požiarnej ochrany, pohrebné trovy (výdavky spojené s pohrebom, napr. v ozbrojených
zložkách, obyvateľov zariadení sociálnych služieb, bezdomovcov, utečencov, osôb bez
príbuzných), pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca (napr. stravovanie, ubytovanie,
pranie, poplatok sociálnemu zariadeniu, školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo,
výroba rekvizít, scénická a kostýmová výprava dodávateľským spôsobom a likvidácia
špeciálneho materiálu CO.
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Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že všetky výdavky evidované na túto
položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú evidované správne a v súlade
s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/200442 zo dňa 8. decembra 2004.

Rozpočet
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 14.12.2017 uznesením č. 158 schválilo Návrh
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2018 – 2020, ktorý bol následne
rozpočtovými opatreniami priebežne upravovaný, s dôrazom na predmetnú položku EK 637005
nasledovne:

Schválený
rozpočet 2018
(v EUR)

Rozpočet po
zmenách 2018
(v EUR)

Čerpanie
rozpočtu 2018
(v EUR)

637005 - Špeciálne služby dodávateľským
spôsobom

37.830,--

44.938,74

44.938,74

Pol. EK 637005 celkom

37.830,--

44.938,74

44.938,74

Položka ekonomickej klasifikácie

Čerpanie
Významné čerpanie výdavkov rozpočtu na tejto položke ekonomickej klasifikácie v roku 2017
bolo zaznamenané:








Ochrana a ostraha objektu Miestneho úradu MČ Košice – Juh – 25.141,20 EUR
Ochrana a ostraha objektu ŠZA – 12.636,61 EUR
PD stavebných úprav pre ZOS, Mlynárska 1 Košice – 2.490,-- EUR,
PD - Požiarna dokumentácia – zmena účelu užívania stavby ZOS, Mlynárska 1, Košice
– 1.000,-- EUR,
Audit IUZ – 1.500,-- EUR,
Právna analýza ohľadom ukončenia likvidácie MPS s.r.o. Košice – 960,-- EUR,
Stavebný dozor pri rekonštrukcii bazéna v SRC – 600,-- EUR,

Verejné obstarávanie
Mestská časť Košice – Juh ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vypracovala interný predpis „Smernica o uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní“, ktorého
cieľom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek
a kompetencie zamestnancov MČ KE - Juh vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek na
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dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a
pri súťaži návrhov, realizovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Kontrolou boli preverené postupy, ktoré viedli k zadávaniu zákaziek, úhradou ktorých došlo
k čerpaniu na kontrolovanej položke ekonomickej klasifikácie 637005. Z predložených
dokladov, bola preverená väčšina prípadov.
Zákazka „Ochrana a ostraha objektu Miestneho úradu MČ Košice – Juh“ a „Ochrana a ostraha
objektu ŠZA“ je realizovaná na základe v súčasnosti platnej na webovom sídle zverejnenej
zmluvy s dodávateľom na poskytovanie týchto služieb.
Zákazka „Audit IUZ“ bola realizovaná na základe v súčasnosti platnej na webovom sídle
zverejnenej zmluvy s dodávateľom na poskytovanie týchto služieb.
V ostatných prípadoch zadaniu zákazky predchádzal prieskum trhu.
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že nebolo zistené pochybenie alebo
nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní, či interným predpisom.
Finančná kontrola
V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MČ Košice – Juh ako povinná osoba
vykonáva súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich
konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných
operácií alebo ich častí. Za účelom zadefinovania si pravidiel, postupov a zodpovedností pri
výkone finančného riadenia a finančnej kontroly MČ Košice – Juh vypracovala Internú normu
„Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky pri výkone finančnej kontroly v zmysle dotknutého
zákona a interného predpisu.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že súčasťou výdavkov bežného rozpočtu v rozpočtovom roku 2018 boli
aj výdavky na:



PD - Požiarna dokumentácia – zmena účelu užívania stavby ZOS, Mlynárska 1, Košice
– uhradená faktúra KDF 373/2018 v celkovej výške 1.000,-- EUR a
PD stavebných úprav pre ZOS, Mlynárska 1 Košice – uhradená faktúra KDF 747/2018
v celkovej výške 2.490,-- EUR.

Oba výdavky súvisia s realizáciou stavebných úprav ZOS Mlynárska 1, Košice. Keďže boli
obstarávané a následne aj uhradené ešte pred podpisom príkaznej zmluvy č. 2019000668 medzi
Mestom Košice a MČ Košice – Juh zo dňa 30.04.2019 (predmetom tejto príkaznej zmluvy je
záväzok MČ Košice – Juh vykonať za Mesto Košice v jeho mene a na jeho účet za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve všetky činnosti súvisiace s prípravou, vydaním príslušných
povolení a realizáciou stavebných úprav v časti objektu Mlynárska 1, Košice podľa
Príkazníkom spracovaného projektu vypracovaného spoločnosťou LEMARS2 s.r.o. projektová
– inžinierska kancelária, Húskova 13, Košice ( zodp. projektanat: Ing. Mária Lepeňová, č. zák.
10/2018) „Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice“.), mestská časť ich musela uhradiť
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zo svojho rozpočtu. No v zmysle zásad účelnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými
prostriedkami mám zato, že MČ Košice – Juh by mala požiadať Mesto Košice o preplatenie
týchto výdavkov, ktoré vecne súvisia s realizáciou stavebných úprav na objekte Mlynárska 1,
Košice, ktorého je mesto Košice vlastníkom.
Z nasledujúceho vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov pre ZOS je zrejmé, že
finančné prostriedky vynaložené na obstaranie projektových dokumentácií v hodnote 3.490,-EUR boli realizované nad rámec vlastných príjmov ZOS, či finančných prostriedkov
poskytnutých MPSVaR SR alebo MMK pre rok 2018 a teda na ťarchu bežného rozpočtu
MČ Košice – Juh:
(v EUR)
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018
Z toho: Transfer MPSVaR SR – ZOS
Transfer MMK – ZOS
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

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

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 07.06.2019 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
v I. štvrťroku 2019

2.1.2019 – bez účasti občanov
9.1.2019 – bez účasti občanov
16.1.2019
p. E. J., Dúhová 17, Košice
 chcela by predávanie kvetov aj cez sviatky na cintoríne Juh,
V písomnej odpovedi zo dňa 5.3.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že na základe predmetnej
požiadavky mestská časť po rokovaní s poslancami Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh navrhla
možnosť ambulantného predaja na priestranstve mimo priestoru trhu, ktorý je možné vykonávať na
základe povolenia MČ a súhlasu vlastníka pozemku.
Uskutočnili sa rokovania so správcom Verejného cintorína – REKVIEM s.r.o., vo veci zabezpečenia
ambulantného predaja v areáli Verejného cintorína. Súčasne mestská časť požiadala listom zo dňa
23.1.2019 o súhlasné stanovisko k predmetnému zámeru zriadiť ambulantný predaj. Doposiaľ MČ
neobdržala vyjadrenie k predmetnej veci.
Podnet je v riešení

 domnieva sa, že nie je rovnaký meter pri udeľovaní povolenia na predaj,
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva Mestská časť Košice –
Juh na dobu určitú najdlhšie do konca kalendárneho roka v súlade so schváleným Všeobecne záväzným
nariadením č. 4/2015 vrátane zmien a doplnkov. Z uvedeného vyplýva, že pre všetkých žiadateľov sú
stanovené rovnaké podmienky. Písomnú žiadosť na vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhoviskách je potrebné doručiť do podateľne miestneho úradu Mestskej časti
Košice – Juh. Žiadateľovi, ktorý splní tieto podmienky vydá Mestská časť Košice – Juh povolenie na
predaj na trhoviskách v lehote do 30 dní odo dňa prijatej žiadosti.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
 vyjadrila nespokojnosť s kvalitou pultov na Centrálnom trhovisku (strecha je príliš krátka).
Trhovisko je v prevádzke už 4 roky a doposiaľ MČ nezaznamenala nespokojnosť predávajúcich
a kupujúcich s predajnými stolmi ani tým, že prestrešenie trhoviska je nepostačujúce. Trhovisko bolo
vybudované podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej odborne spôsobilou osobou.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

Ing. Š. T., Lomonosovova ul., Košice


Požadoval vybudovanie ľavostranného chodníka na ul. Dunajská z dôvodu „verejného záujmu“,
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V písomnej odpovedi zo dňa 20.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že podľa vyjadrenia
mesta Košice zo dňa 21.1.2019 prebiehajú rokovania medzi mestom Košice a spoločnosťou SPP, a.s.
z dôvodu schválenia projektového návrhu a majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod
navrhovaným chodníkom. Výstavba chodníka bude zahrnutá do návrhu programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2019. V mesiaci marec sa uskutočnila miestna obhliadka za účasti zástupcov SPP, a.s. ,
Magistrátu mesta Košice, na ktorej boli prerokované alternatívne návrhy umiestnenia trasovania
nového chodníka. Stanovisko SPP, a.s. Bratislava bude podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu
stavby
Podnet je v riešení



Riešiť parkovanie na ul. Lomonosovova, keďže existujúce miesta nestačia kvôli zamestnancom
BTC.
MČ sa vyjadrila k postúpenému odvolaniu špeciálneho stavebného úradu pre stavbu „Business centrum
T3“ listom zo dňa 19.12.2019 a 8.1.2019 a požiadala o riešenie dopravného napojenia areálu BCT
a vypracovanie dopravného posúdenia križovatiek a komunikácií vo vzťahu k investičným zámerom
v danej lokalite. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 23.1.2019 potvrdilo, že
umiestnením stavby sa nemení súčasné dopravné napojenie areálu, navrhovaná výstavba nepôsobí
priťažene, nebude mať negatívny dopad na kapacitu a úroveň kvality dotknutého komunikačného
systému. V záujme riešenia statickej dopravy pre obyvateľov MČ navrhne mestu Košice rozšírenie zóny
platného parkovania s posunutím hranice až po Gemerskú a Alejovú ulicu, čím by sa vyriešilo
parkovanie návštevníkov a zamestnancov BCT.
V záujme riešenia parkovania pre zamestnancov BCT vlastník pripravuje výstavbu ďalších 25
parkovacích plôch, ktoré budú vybudované v rámci areálu.
Podnet je v riešení

rod. H. R., Dúhová ul., Košice


Navrhovala začlenenie Dúhovej ul. do zóny rezidentskej oblasti kvôli nedostatku miest,
parkujú tam cudzie autá celý deň,
V písomnej odpovedi zo dňa 13.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že v záujme riešenia
statickej dopravy pre obyvateľov Mestská časť Košice – Juh navrhne mestu Košice rozšírenie zóny
plateného parkovania s posunutím hraníc až po Gemerskú a Alejovú ulicu.
Podnet je v riešení


navrhovala alternatívne riešenie opäť zaviesť obojsmerné parkovanie v časti ulíc medzi
Rastislavovou a Rázusovou,
Navrhované alternatívne riešenie nie je možné realizovať z dôvodu, že by došlo k porušeniu § 23 ods. 1
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke; neboli by dodržané šírkové parametre miestnej komunikácie.
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri
zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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sused z Dúhovej 6 zámerne naváža sneh pred svoj dom a tak blokuje voľné miesta – požadovala
odstránenie tohto snehu, znečisťuje verejný priestor.
V danom prípade, ak sa v budúcnosti bude opakovať takáto situácia MČ odporúča bezodkladne privolať
hliadku mestskej polície na bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

23.1.2019
Ing. Š.T., Lomonosovova ul., Košice
 Požadoval vybudovanie ľavostranného chodník na ul. Dunajská z dôvodu „verejného záujmu“,
V písomnej odpovedi zo dňa 20.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že podľa vyjadrenia
mesta Košice zo dňa 21.1.2019 prebiehajú rokovania medzi mestom Košice a spoločnosťou SPP, a.s.
z dôvodu schválenia projektového návrhu a majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod
navrhovaným chodníkom. Výstavba chodníka bude zahrnutá do návrhu programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2019. V mesiaci marec sa uskutočnila miestna obhliadka za účasti zástupcov SPP, a.s. ,
Magistrátu mesta Košice, na ktorej boli prerokované alternatívne návrhy umiestnenia trasovania
nového chodníka. Stanovisko SPP, a.s. Bratislava bude podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu
stavby
Podnet je v riešení




BCT3 – požadoval zastaviť stavbu,
uvažovať, kde sa postaví parkovací dom, keďže situácia s parkovaním je neúnosná, žiadal
apelovať na mesto a developera BCT3, aby situáciu riešil.
MČ sa vyjadrila k postúpenému odvolaniu špeciálneho stavebného úradu pre stavbu „Business centrum
T3“ listom zo dňa 19.12.2019 a 8.1.2019 a požiadala o riešenie dopravného napojenia areálu BCT
a vypracovanie dopravného posúdenia križovatiek a komunikácií vo vzťahu k investičným zámerom
v danej lokalite. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 23.1.2019 potvrdilo, že
umiestnením stavby sa nemení súčasné dopravné napojenie areálu, navrhovaná výstavba nepôsobí
priťažene, nebude mať negatívny dopad na kapacitu a úroveň kvality dotknutého komunikačného
systému. V záujme riešenia statickej dopravy pre obyvateľov MČ navrhne mestu Košice rozšírenie zóny
platného parkovania s posunutím hranice až po Gemerskú a Alejovú ulicu, čím by sa vyriešilo
parkovanie návštevníkov a zamestnancov BCT. V záujme riešenia parkovania pre zamestnancov BCT
vlastník pripravuje výstavbu ďalších 25 parkovacích plôch, ktoré budú vybudované v rámci areálu.
Podnet je v riešení

30.1.2019
A.Sz., Pasteurova 5 (Panelova 10 ), Košice


Žiadala riešiť plochu pri garážach vedľa bytového domu Panelova 10. Je potrebné riešiť
prašnosť plochy, kde prechádzajú autá a tiež osadiť stĺpiky na vymedzenie vzdialenosti
parkovania áut do budovy.
V písomnej odpovedi zo dňa 6.3.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh prostredníctvom aktivačných pracovníkov osadí zábrany – stĺpiky na zamedzenie parkovania
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motorových vozidiel bezprostredne pri okne bytového domu na Panelovej ulici č. 10 v jarných
mesiacoch, resp. po zlepšení poveternostných podmienok. Čo sa týka spevnenej plochy medzi bytovými
domami Srbská 8-12 a Panelová 6-10, na ktorej v súčasnosti parkujú motorové vozidlá, mesto Košice,
referát útvaru hlavného architekta spracovalo návrh riešenia statickej dopravy v danej lokalite; t.j.
návrh na vybudovanie parkovacích miest. Návrh parkovacích plôch na Panelovej ulici bude súčasťou
uceleného návrhu riešenia parkovania, zmeny organizácie dopravy, zveľadenia verejnej zelene
a riešenia sústredených uzamykateľných
kontajnerovísk. V súčasnosti je v štádiu prípravy
a spracovania projektovej dokumentácie návrh výstavby parkovísk na ploche medzi Južnou triedou
a Panelovou ulicou. Výstavba nových parkovacích plôch a následné zaradenie akcie do plánu investícií
mesta Košice, je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov.
Podnet je v riešení

6.2.2019
p. D. Š., Rosná 10 Košice


Poukazoval na kontajner Unix a ďalšie na papier a sklo, že bránia vo výhľade pri výjazde
z parkoviska na Rosnej ulici pri Unix. Z bezpečnostných dôvodov by mohli byť kontajneri
premiestnené k budove Unix),
V písomnej odpovedi zo dňa 6.3.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že po prešetrení
skutkového stavu bolo zistené, že spoločnosť Unix vlastní jeden kontajner na komunálny odpad, ktorý si
premiestni do vlastných priestorov. Kontajnery na separovaný zber boli pridelené pre obyvateľov
Rosnej ulice. Mestskou časťou Košice – Juh bolo určené stanovište vedľa jestvujúceho stojiska
s komunálnymi odpadom. Nie je nám známe, kto premiestnil predmetné kontajnery do oblúku oproti.
Z uvedeného dôvodu budú kontajnery vrátené na pôvodne určené stojisko.
Kontajnery na odpad boli v rámci aktivačných prác premiestnené opakovane na pôvodné miesto.
Podnet je v riešení



Požadoval osadenie zvislého dopravného značenia „jednosmerná cesta“ nakoľko vodiči
prichádzajú najmä k predajni Unix a nerešpektujú prikázaný smer jazdy,
Osadenie zvislého dopravného značenia „Jednosmerná premávka“ je zabezpečené pri vjazde na Rosnú
ulicu od križovatky s Jantárovou ulicou. Pri výjazde z parkoviska pri spoločnosti Unix a pri výjazde
z nového parkoviska je osadené príkazové zvislé dopravné značenie „Prikázaný smer jazdy“. Od VŠBM
v križovatke ulíc Košťova a Rosná je osadené zvislé dopravné značenie „Zákaz vjazdu všetkých
vozidiel“. Považujeme osadenie dopravného značenia za postačujúce.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.



Sťažoval sa na ostrovčeky vybudované pri nových parkovacích miestach Rosná 2-6, kde tieto
ostrovčeky sú vsadené do jazdného pruhu,
Ostrovčeky pri novom parkovisku na Rosnej ulici boli vybudované podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej odborne spôsobilou osobou na základe právoplatného stavebného povolenia .
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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 Požadoval „zarovnanie“ resp. zmulčovanie pňa po zrezanom strome pri vchode na Rosnej 10.
Požiadavka bola odstúpená Správe Mestskej zelene v Košiciach, ktorá vo svojom vyjadrení uviedla, že
požiadavku zaradila do harmonogramu jarných prác v roku 2019.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

M. F., Oštepová 5, Košice


Žiadal opraviť praskliny a prepadliny na chodníku Oštepová 4-7 (ktoré vznikli autami pri
zimnej údržbe a aj vozidlami pri údržbe zelene ale i súkromnými autami),
 Opraviť priehlbiny na parkovisku Oštepová 7 a na chodníku v parku pred ihriskom – Oštepová
7,
V písomnej odpovedi zo dňa 6.3.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácii t.j. mesto Košice, aby opravu poškodených
chodníkov na Oštepovej ulici zaradilo do harmonogramu opráv na rok 2019.
Podnet je v riešení
 Žiadal vysvetlenie chaotického systému v parkovacích rezidentských zónach,
Podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Košice upravuje Všeobecné
záväzné nariadenie mesta Košice č. 157. V danej požiadavke je dôležité presne špecifikovať problémy,
ktoré je potrebné riešiť v rezidentských zónach.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.



Navrhovala reklamovať dodávateľovi ostrovčeky na novom parkovisku Rosná 2-4, ostrovčeky
sú nebezpečné pre vodičov.
Ostrovčeky pri novom parkovisku na Rosnej ulici boli vybudované na základe stavebného povolenia,
parkovisko bolo skolaudované v minulom roku špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové
komunikácie. MČ neeviduje podnety vodičov motorových vozidiel, ktorí by poukazovali na nebezpečné
ostrovčeky pri vjazde a výjazde z parkoviska.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

13.2.2019 – bez účasti občanov
0.2.2019

p. M. N., Krakovská 9, Košice


Žiada bezodkladne riešiť dopravnú situáciu pri obchode Fresh na Železníkoch, kde autá parkujú
v strede na ceste ako aj v tesnej blízkosti priechodu pre chodcov, spoza zaparkovaných áut nie
je vidieť na priechod pre chodcov, čo je hlavne nebezpečné pre malé deti. Pravidelne dochádza
ku dopravným kolíziám.
V písomnej odpovedi zo dňa 6.3.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh požiadala mesto Košice, ako vlastníka a správcu miestnych komunikácii a cestný správny orgán
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o prerokovanie uvedenej požiadavky na dispečingu dopravy MMK za účasti Krajského dopravného
inšpektorátu PZ Košice a Mestskej polície.
Mesto Košice, ako vlastník a správca miestnych komunikácií a cestný správny orgán, vyznačilo stredovú
čiaru na sídlisku Železníky pred OC Fresh, čím bolo znemožnené parkovať v strede komunikácie.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. A. K., Užhorodská 11, Košice
 Žiadala viac odpadkových košov na sídlisku Železníky.
V písomnej odpovedi zo dňa 6.3.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh v jeseni minulého roku zrealizovala kompletnú výmenu odpadkových košov. Na sídlisku Železníky
ich bolo osadených celkovo 21 kusov. Z uvedeného dôvodu mestská časť neplánuje s doplnením ďalších
košov v predmetnej lokalite, nakoľko ich počet je dostatočný.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.



Požadovala opraviť basketbalové ihrisko na Železníkoch medzi Krakovskou a Užhorodskou
ulicou.
Mestská časť Košice – Juh eviduje poškodený povrch športového ihriska, v súčasnosti však nemáme
k dispozícií dostatok finančných prostriedkov na jeho rekonštrukciu. Finančné prostriedky sa mestská
časť snaží získať aj z iných zdrojov a v prípade ich získania pristúpi k rekonštrukcii športového ihriska.
Podnet je v riešení

27.2.2019
p. Ing. M. H., Južná tr. 41, Košice


Pred blokom na Južnej tr. 41 bol už skôr vyrúbaný strom. Nebola vykonaná náhradná výsadba,
žiada o vysadenie kríkov a nového stromu (uvedenie do pôvodného stavu).
V písomnej odpovedi zo dňa 24.4.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že MČ Košice – Juh
s predmetnou požiadavkou oslovila Správu Mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), ktorá vykonáva správu
verejnej zelene. SMsZ v Košiciach vo svojom vyjadrení uviedla, že: „Predmetný strom (sakura) bol
vyschnutý. Náhradná výsadba sa v zmysle zákona 543/2002 Z.z. v tomto prípade nevyžaduje. Napriek
tomu, za predpokladu, že sa podarí odstrániť pôvodný peň nový strom vysadí. Realizácia prác závisí od
kapacitných a technických podmienok SMsZ v Košiciach. Výsadbu krov neplánuje z toho dôvodu, že sa
čoraz viac v kríkových záhonoch vyskytujú ležoviská a rôzne skládky. Následne si obyvatelia žiadajú
sústavný orez, prípadne aj odstránenie krov. SMsZ nedisponuje takými kapacitami, aby mohla
zabezpečovať aj tieto činnosti na úkor iných odborných prác.“
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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Uvádzala, že na tomto mieste bol v minulom roku umiestnený malý odpadkový kôš, ktorý je
sústavne preplnený a odpadky sú aj v jeho okolí. Žiada o odstránenie koša alebo jeho presun
mimo priestorov pred bránami Južnej tr. 35-45.
MČ Košice – Juh prostredníctvom aktivačných pracovníkov osadila tento kôš na viacnásobné
požiadanie priamo obyvateľov z Južnej triedy 35-45.
Z dôvodu častého preplňovania odpadkového koša domovým odpadom bol predmetný kôš odstránený.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.



Žiadala o odborné preverenie exhalátov na parapetách (prikladá vzorku). Vzduch je extrémne
znečistený, nedá sa vetrať.
Podľa vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie kvalitu ovzdušia
v meste pravidelne monitorujú automatické monitorovacie stanice, kde sú zaznamenané aj zmeny
kvality ovzdušia vplyvom priemyselnej výroby v okolí Košíc a poveternostným zmenami. V prípade
zhoršenia kvality ovzdušia sú tieto zmeny zverejňované na stránkach SHMÚ prípadne je vydané
upozornenie zo strany Okresného úradu v Košiciach. RUVZ nedisponuje príslušnými certifikovanými
zariadeniami na rozbory vzoriek. Tieto rozbory vykonáva za úhradu aj súkromné laboratórium Ekolab,
s r. o. so sídlom na ul. Napájadlá 17 v Košiciach, ktoré sa zaoberá aj analýzou emisii do ovzdušia
a kvalitou životného prostredia. Odber vzoriek z dôvodu ich možnej kontaminácie si zabezpečuje
vlastnými kapacitami. Ak vznikne podozrenie na nadmerné znečistenie ovzdušia v okolí bydliska, je
potrebné sa obrátiť na uvedenú spoločnosť.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.



Žiadala o premiestnenie kontajnera na sklo spred bloku Južná tr. 41 na také miesto, aby nerušilo
vhadzovanie fliaš obyvateľom. Navyše je kontajner umiestnený na tráve.
V predmetnej lokalite z priestorových možností nie je možné premiestnenie tohto kontajnera na
separovaný odpad na iné miesto. Vhodným riešením by bolo vybudovať sústredené uzamykateľné
kontajneroviská, prípadne podzemné resp. polopodzemné 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.
Podnet je v riešení

6.3.2019 – bez účasti občanov
13.3.2019
p. J. H., Skladná 13, korešpondenčná adresa :DC seniorov MČ Juh, Milosrdenstva 4, Košice


Žiada vyčleniť peniaze na zriadenie bowlingovej dráhy v SRC na ul. Milosrdenstva, do rozpočtu
pre rok 2019 ešte v roku 2017 podali podľa vyjadrenia túto žiadosť tiež a nedostali doteraz
žiadnu odpoveď. V roku 2018 im bolo vraj sľúbené, že ak nebude rekonštrukcia práčovne, bude
rekonštrukcia tejto dráhy. Prikladá aj žiadosť na zriadenie bowlingovej dráhy, žiada písomnú
odpoveď a uvedené prerokovať na zastupiteľstve.
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V písomnej odpovedi zo dňa 9.4.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že MČ v r. 2017
predložila na zasadnutie MZ zriadenie bowlingovej dráhy v SRC. MZ uznesením č. 158 zo dňa
14.12.2017 schválilo pozmeňujúci návrh a to zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport,
podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum vo výške 15 tis. eur na položke SRC-bowlingová
dráha. Tieto finančné prostriedky MZ navýšilo v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie,
podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie vo výške 15 tis. eur určených na práčovňu. Novú práčovňu sa
MČ Košice – Juh nepodarilo v priebehu roka 2018 realizovať a to z dôvodu nenájdenia vhodných
priestorov na jej prevádzkovanie.
MÚ MČ Košice – Juh v júni 2018 predložil na schválenie MZ na úpravu Programového rozpočtu MČ
Košice – Juh, v ktorom navrhol tieto finančné prostriedky presunúť z položky Práčovňa vo výške 10 tis.
eur (5.000 € bolo presunutých ako spoluúčasť na zakúpenie auta na rozvoz stravy) na stavebnú úpravu
strechy Administratívnej budovy VŠA, Alejová 2.
Zvyšnú sumu vo výške 22 600 eur navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod
z rezervného fondu. MZ MČ Košice – Juh tento návrh na úpravu rozpočtu schválilo uznesením č. 178
dňa 09. 06. 2018.
MČ Košice – Juh do návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 nezaradila
zriadenie bowlingovej dráhy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde.
Podnet je v riešení

p. K. F, Panelová 7-13, Košice


Žiada odpoveď na list adresovaný na MÚ Juh dňa 13.2.2019, v ktorom žiada odpoveď na
žiadosť o pomoc s riešením problému so spolubývajúcim K. R., ktorý svojím nevhodným
správaním znepríjemňuje spolunažívanie vo vchode č. 11 na Panelovej ul.. Žiada MÚ
o odpoveď a pomoc zo strany MÚ v spolupráci s mestskou políciou, príp. sankciou. Prikladá
kópiu svojej žiadosti z 13.2.2019.
Mestská časť upozornila p. K.R. na dodržiavanie medziľudských vzťahov a domového poriadku
v bytovom dome. Pri opakovaných podaniach na nevhodné správanie odstúpi podnet na riešenie
Okresnému úradu v Košiciach.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. Klára Fottová, Panelová 13, Košice
Viktória Nagyová, Panelová 11, Košice


Žiadali zamedziť prístup do priestoru medzi garážami v areáli detského ihriska nachádzajúceho
sa medzi Mudroňovou a Panelovou ul. osadením pevnej prekážky – mreží, aby tam sociálne
vylúčení občania nevykonávali potrebu a nerobili neporiadok. Ide o dlhodobo pretrvávajúci
stav. Deti tam majú prístup z detského ihriska, čo je neprípustné z hygienických dôvodov,
Vo veci znečisťovania verejných priestranstiev MČ Košice – Juh požiadala Mestskú políciu Košice
o pravidelné monitorovanie na Panelovej ulici v okolí detského ihriska.
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Na základe vyjadrenia Mestskej polície Košice MČ uviedla, že príslušníci polície vykonali v období od
22.03.2019 do 21.05.2019 celkovo 34 kontrol v predmetnej lokalite ulice Panelová 7-13 počas dňa aj v
nočnej dobe. V troch prípadoch bola na mieste zaznamenaná hliadkou skupina mládeže vo večerných
hodinách bez zistenia narušenia verejného poriadku. Kontroly zo strany Mestskej polície Košice budú
naďalej priebežne vykonávané so zameraním na udržiavanie verejného poriadku.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.



žiadali osadenie odpadkových košov popri komunikácii, ktoré absentujú skoro úplne a odpadky
hádžu ľudia na zem
Vo veci osadenia odpadkových košov MČ podotkla, že tieto nie je možné umiestniť ku chodníku pri
bytovom dome, nakoľko by sa umiestnili do existujúcich predzáhradok. V danej lokalite pri bytovom
dome sú umiestnené odpadové nádoby na domový odpad, čím je umožnené občanom prípadný aj drobný
odpad vhodiť do kontajnerov. Taktiež v medzi blokovom priestore sú umiestnené nádoby na drobný
odpad.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. L. E., Užhorodská 35, Košice


Žiada zriadenie parkoviska na Užhorodskej ul. medzi základnou školou a cintorínom, nakoľko
tam parkovacie miesta nepostačujú a to nie len v čase sv. Všetkých svätých ale aj v inom čase.
Parkujú tam jednak návštevníci cintorína, zamestnanci školy ako aj rodičia detí navštevujúce
športové krúžky v škole.
V písomnej odpovedi zo dňa 24.5.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh v roku 2018 vybudovala na Užhorodskej ulici pri garážach 5 a na Krakovskej ulici 18 parkovacích
miest. Zámerom bolo aj dobudovanie parkovacích miest v zeleni v oblúku pri Užhorodskej 37, avšak
predmetný zámer nebol odsúhlasený Mestom Košice, referátom ÚHA a referátom dopravy z dôvodu
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Vybudovanie nových parkovacích plôch je taktiež podmienené vydaním stavebného povolenia,
súhlasom vlastníka pozemku a v neposlednom rade dostatočnými finančnými prostriedkami.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

20.3.2019
p. B., Ostravská 10, Košice


Zastávky v časti sídliska Železníky – pred Freshom sú znečistené – nachádzajú sa tam odpadky,
pohodené špaky, vyhrabané lístie. Požaduje viac odpadkových košov a pravidelnú údržbu už
zhrdzavených košov.
V písomnej odpovedi zo dňa 24.5.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že čistotu na
autobusových zastávkach, ako aj na ostatných zastávkach mestskej hromadnej dopravy zabezpečuje
Mesto Košice denne a podľa potreby. Zároveň zodpovedá aj za osadenie dostatočného počtu
odpadkových košov na predmetných zastávkach. MČ – Juh prostredníctvom aktivačných pracovníkov
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vypomáha so zabezpečovaním čistoty na verejných priestranstvách v rámci svojich kapacitných
možností. Aktivační pracovníci denne zabezpečujú odstraňovanie skládok pri kontajneroch, odpratávajú
neporiadok po neprispôsobivých občanoch a bezdomovcoch. Koncom roka 2018 mestská časť začala
s výmenou starých odpadkových košov za nové na verejných priestranstvách, oddychových zónach a pri
detských a športových ihriskách. Na sídlisku Železníky sa celkovo umiestnilo 22 nových odpadkových
košov. MČ konštatuje, že toho času má 5 nových košov už poškodených. Má za to, že v súčasnosti je
umiestnený dostatočný počet malých odpadových košov na sídlisku Železníky a je potrebné riešiť aj iné
lokality v rámci v MČ.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

 Poukazovala na nedostatočnú údržbu chodníkov – časť sídl. Železníky.
MČ Košice – Juh zabezpečila v roku 2018 ucelené opravy chodníkov na sídlisku Železníky na uliciach:
Krakovská, Miškovecká a námestie pri OC Fresh, Ostravská 26 – 28 popred nákupné centrum. V roku
2019 bol požiadaný vlastník a správca miestnych komunikácii t.j. mesto Košice o pokračovanie
ucelených opráv chodníkov v rámci sídliska.
Podnet je v riešení



Na Námestí osloboditeľov pri Auparku sú suché stromy, odpadky. Zároveň poukazuje na
zanedbanú údržbu rastlín.
Čo sa týka výrubu preschnutých smrekov na námestí, tak SMsZ v Košiciach ich eviduje a výrub
zabezpečí v rámci svojich kapacitných možností, ako aj samotnú údržbu verejnej zelene.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

 Na detskom ihrisku na ul. Ostravská 8-10 chýba prístrešok pre deti.
Predmetné ihrisko spravuje Správa Mestskej zelene v Košiciach. Na základe vyjadrenia správcu MČ
uviedla, že SMsZ samostatné hracie prvky neosádza a v detských ihriskách nebuduje prístrešky. Snaží
sa realizovať nové ihriská podľa európskych noriem, avšak samotná realizácia závisí od pridelených
finančných prostriedkov na túto činnosť.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. E. J., Dúhová 17, Košice


opakovala požiadavky, na ktoré bola daná odpoveď z MÚ MČ Košice - Juh.

27.3.2019 – bez účasti občanov
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
vo IV. štvrťroku 2018

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.
V písomnej odpovedi zo dňa 20.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že podľa vyjadrenia
mesta Košice zo dňa 21.1.2019 prebiehajú rokovania medzi mestom Košice a spoločnosťou SPP, a.s.
z dôvodu schválenia projektového návrhu a majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod
navrhovaným chodníkom. Výstavba chodníka bude zahrnutá do návrhu programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2019. V mesiaci marec sa uskutočnila miestna obhliadka za účasti zástupcov SPP, a.s. ,
Magistrátu mesta Košice, na ktorej boli prerokované alternatívne návrhy umiestnenia trasovania
nového chodníka. Stanovisko SPP, a.s. Bratislava bude podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu
stavby
Podnet je v riešení

p. J. H. , z ul. Milosrdenstva, Košice


Požadoval odstrániť náletové dreviny pri vchode k tenisovým kurtom a pri sklade bnáradia. 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.
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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

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



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.
Oprava miestnej komunikácie pri MÚ MČ Košice – Juh na Smetanovej ulici bola zabezpečená v jarných
mesiacoch 2019v rámci opravy výtlkov po zimnom období.
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. Na uliciach Turgenevovej a Milosrdenstva boli realizované
opravy výtlkov po zimnom období.
Podnet je v riešení

7.11.2018 – bez účasti občanov
14.11.2018 – bez účasti občanov
21.11.2018

p. M. Š., z Turgenevovej ul., Košice


Žiadosť o opravu chodníka na Turgenevovej 12, 14 smer potraviny – schodisko
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 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


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
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
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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
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. 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 august, BPMK nás telefonicky informoval, že v súčasnosti
hľadá dodávateľa na zamrežovanie predmetných priestorov.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

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. Podľa vyjadrenia správcu stĺp
nie je v havarijnom stave a je funkčný.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

2.5.2018 - bez účasti občanov
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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,
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
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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
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.
Ucelenú opravu chodníka na Fibichovej 1-13 zabezpečilo mesto Košice v jarných mesiacoch 2019
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

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
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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.
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

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 prostriedkov na
jednotlivé roky, ako aj realizácie priorít – t. j. stavieb súvisiacich s kabelizáciou sieti Východoslovenskej
distribučnej a. s., Košice.
Podnet je v riešení.
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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 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 26.3.2019 vystúpili títo
poslanci : Ing. Breicha, Ing. Tkáč, JUDr. Ivančová, PhD., Ing. Hlinka, Ing. Nagy, Ing.
Bernát, Ing. Blanár a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Breicha


predniesol požiadavku občanov z okolia Herberie – Blesková, Slnečná ul. s napojením
na Turgenevovú, ktorí poukazujú na zlú situáciu, ktorá vychádza z dopravných
pomerov, kde vodorovné dopravné značenia nie sú viditeľné, sú zničené obrubníky
a absentujúca zeleň. Je tam hluk, prach zo stavby, situácia už bola zviditeľnená petíciou
z roku 2011, nachádza sa tam križovatka, je otázka času kedy sa tam stane nehoda,

Aj miestny úrad zaznamenal podnety zo strany občanov na zvýšenú prašnosť a hlučnosť počas
výstavby bytového komplexu Herberia, ktoré boli priamo riešené so zhotoviteľom s tým, aby sa
zabezpečilo pravidelné čistenie komunikácií a postrek proti prašnosti. Dopravná situácia
v lokalite ulíc Blesková, Slnečná, Táborská, Lomonosovova, Žižkova je problematická už
dlhodobo aj v dôsledku investičných aktivít v danej lokalite, je potrebné dopravnú situáciu
riešiť komplexne, na čo Mestská časť upozorňovala aj vo svojich vyjadreniach k stavebným
zámerom. Opätovne miestny úrad vstúpi do rokovania s MMK, referátom dopravy za účelom
hľadania možných riešení na zlepšenie dopravnej situácie. Jedným z možných riešení je
otvorenie výjazdu zo Žižkovej ulice na Moldavskú ulicu. Pri výstavbe BCT3 Moldavská bola
vznesená požiadavka riešiť výjazd z areálu business centra cez Ostrovského na Alejovú ulicu.
Interpelácia v riešení


občania z Turgenevovej ulice apelujú na starostu kvôli rozpadajúcim sa konštrukciám
okolo kontajnerov,

V mesiaci marec 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie mesta Košice, spoločnosť KOSIT a.s.,
Mestskej časti Košice – Juh a zástupcov bytov vo veci riešenia kontajneroviska Turgenevova
28 – 34. Obyvatelia nesúhlasia s výstavbou deliacej steny v priestoroch pre kontajnery
z vlastných zdrojov, tak ako to riešili obyvatelia bytových domov Turgenevova 2 - 26. Jedným
z možných riešení je zriadenie uzamykateľného kontajneroviska mimo existujúceho priestoru
v zelenom páse. V súčasnosti mestská časť nedisponuje finančnými prostriedkami na jeho
výstavbu. Mesto Košice navrhlo sústrediť kontajnery do jedného kontajneroviska a druhý
priestor by bol ponúknutý na odpredaj pre výstavbu garáže. Záver z pracovného stretnutia bol
postúpený na oddelenie majetkové Magistrátu mesta Košice za účelom ďalšieho riešenia
podnetu.
Interpelácia v riešení


poukázal na rozpadávajúcu sa omietku, resp. farbu na moste cez Turgenevovú, čo
ohrozuje bezpečnosť ľudí,

Mesto Košice na opätovný podnet mestskej časti vykonalo obhliadku stavu premostenia na
Turgenevovej ulici, kde konštatovali, že je potrebné zabezpečiť statický posudok, vykoná
najnutnejšie opravy a údržbu. Súčasne bol požiadaný Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. (ďalej
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len BPMK, s. r. o.) o spracovanie cenovej ponuky na zabezpečenia najnutnejšej opravy
a údržby mostného telesa vrátane náteru, BPMK, s. r. o. doposiaľ ponuku mestu Košice
nepredložil. Mestská časť Košice – Juh v rámci aktivačných prác v mesiaci júl zabezpečila
vyčistenie premostenia cez Turgenevovu ulicu a odstránenie skládky lístia pod premostením.
Interpelácia v riešení


cez prístupový chodník, na ktorom sú stĺpiky autá prechádzajú neprimeranou
rýchlosťou

Stĺpiky na zjazdnom chodníku Turgenevova 2 -34 boli osadené koncom roka 2018 na základe
požiadavky občanov za účelom zamedzenia prejazdu motorových vozidiel. Následne ich
nespokojní obyvatelia demontovali. Následne sa uskutočnilo sa pracovné stretnutie so
žiadateľkou p. Oratorovou na ktorom bolo dohodnuté, že opätovne možnosť osadenia stĺpikov
bude prerokovaná na domových schôdzach, o výsledku bude obyvateľka informovať miestny
úrad, doposiaľ miestnemu úradu nebolo doručené žiadne stanovisko.
Interpelácia v riešení


požiadal meno na kontaktnú osobu na meste ohľadom pridelenia požiadavky na
nedostatočné osvetlenie Jantárová – Palárikova,

Mestská časť v januári 2019 opätovne listom požiadala Magistrát mesta Košice, referát
dopravy o zaradenie výstavby rozšírenia verejného osvetlenia do harmonogramu na rok 2019.
V predmetnej veci je potrebné kontaktovať vedúceho referátu dopravy.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.



apeloval na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať dopravou, ktorá bude
na základe požiadaviek od občanov apelovať na mesto

Požiadavky týkajúce sa riešenia dopravy je potrebné adresovať priamo na MMK, referát
dopravy.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.



požiadal o zorganizovanie dobrovoľníckej akcie na vyčistenie lokality Turgenevova 234.

Dobrovoľnícka aktivita sa uskutočnila v dňoch 4. a 5.apríla 2019.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.
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Ing. Tkáč




občania sa pýtajú, kedy bude vykonaná oprava chodníka v lokalite na ul. Rastislavova
medzi ulicami Tichá a Skladná, chodník je v dezolátnom stave po celej dĺžke sú výtlky,
je zalomený, v blízkosti sa nachádza zariadenie pre seniorov, pre ľudí zo zariadenia je
problém presúvať po takomto chodníku ,
na zastávke Kulturpark je komunikácia pri vjazde autobusu na zastávku vpadnutá
a v období dažďa voda ošpliecháva čakajúcich na zastávke,

Mestská časť predmetné podnety odstúpila na Magistrát mesta Košice, referát dopravy
s požiadavkou o zaradenie opravy v roku 2019. Zo strany Magistrátu mesta Košice, ref.
dopravy bolo prisľúbené, že opravy budú realizované v roku 2019.
Interpelácia v riešení


obyvatelia sa pýtajú, kedy dostanú kľúče od kontajneroviska na Fejovej ulici a kedy ho
budú môcť užívať, keďže je už ukončené a skolaudované.

Kontajnerovisko bolo vybudované mestom Košice, ktoré je taktiež jeho vlastníkom a správcom.
Kľúče boli odovzdané zástupcom obyvateľov bytových domov na Južnej triede 9 a Fejovej 5.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.

JUDr. Ivančová, PhD.


občania požadujú zvýšiť počet odpadkových košov na psie exkrementy v lokalite
Kalinčiakova, Milosrdenstva, Kupeckého,

Mestská časť osadzuje podľa potreby smetné koše na psie exkrementy v oddychových zónach
na sídliskách a pri hlavných peších ťahoch na Gemerskej, Južnej triede a Alejovej. Podľa
našich skúseností je potrebné konštatovať, že tieto koše sú často využívané ako nádoby na
komunálny a domový odpad a sú často preplňované. Zároveň chceme podotknúť, že psie
exkrementy je možné likvidovať aj do klasických nádob na komunálny odpad, preto nie je
potrebné na uliciach Kalinčiakova, Milosrdenstva a Kupeckého osadzovať smetné koše. Každý
majiteľ psa, ktorý je evidovaný v mestskej časti, po zaplatení dane obdrží bezplatne vrecká na
exkrementy.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.



predniesla požiadavku na upratovanie priestorov v okolí ulice Holubyho, Malá stanica
a pod., neprispôsobiví občania zhromažďujú odpad, zároveň požaduje zvýšiť hliadky
mestskej polície,

Mestská časť vstúpila do rokovania s majiteľmi pozemkov (Železnice SR, Tepláreň Košice a.s.,)
a mestom Košice a dohodla postup likvidácie náletových drevín a odpadu pozdĺž železničnej
trate. Likvidácia drevín zo strany Železníc SR bola vykonaná v priebehu mesiaca apríl.
Tepláreň Košice, a.s. zabezpečila likvidáciu nadrozmerných odpadov v okolí horúcovodov.
Následne mestská časť v rámci aktivačných prác v spolupráci s mestom Košice postupne
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likviduje drobné odpady, ktoré sa odkryli odstránením náletových drevín. Mestská polícia
v predmetnej lokalite aj v bezprostrednej blízkosti bytových domov vykonáva kontroly. Podnety
je možné zaslať hliadke enviromentálnej polície zriadenej mestom Košice.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.

Ing. Hlinka


opýtal sa, kedy bude dokončený chodník z dlažobných kociek medzi ulicami Fibichova
a Krivá pozdĺž detského ihriska Flipko.

MČ dobuduje predmetný chodník v rámci projektu vybudovania fitness ihriska pri DI Flipko,
na ktoré bola poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR.
Interpelácia v riešení
Ing. Nagy


Občania ZŤP požadujú na Krakovskej ulici vytvoriť 1-2 parkovacie miesta.

Na parkoviskách na Krakovskej ulici č. 1 – 10 sú vytvorené 4 parkovacie miesta pre imobilných
občanov vyznačené príslušným dopravným značením.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.

Ing. Bernát
 tlmočil poďakovanie mamičiek za vybudovanie detského ihriska na sídl. Železníky
a zároveň požadujú vysadiť trávu na detskom ihrisku
V priestore ihriska v rámci jeho revitalizácie bola tráva vysadená, avšak v jarnom období sa
z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok a dlhotrvajúceho sucha trávne semená
nevyklíčili a vyschli. V jesenných mesiacoch sa opätovne pokúsime trávu vysiať, ak budú
vhodné podmienky, ale je potrebné na určitú dobu odstaviť prevádzku ihriska, čo je tiež
problematické.
Interpelácia v riešení


poukázal na nevyhnutnú opravu schodiska pri Krakovskej 1 a celistvú opravu
chodníkov od Užhorodskej 1 ku parkovisku.

Mestská časť predmetné podnety odstúpila na Magistrát mesta Košice, referát dopravy
s požiadavkou o zaradenie opravy v roku 2019.
Interpelácia v riešení
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Ing. Blanár


rodičia malých detí požadujú zátarasu na detskom ihrisku Lienka kvôli bezpečnosti
malých detí.

Mestská časť Košice – Juh zabezpečí doplnenie oplotenia v rámci svojich finančných možností
z bežnej údržby detských ihrísk v najkratšom možnom termíne.
Interpelácia v riešení

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
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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.
- Na poslednom stretnutí zástupcov MMK , obyvateľov a MČ, ktoré sa uskutočnilo 8.3.2019 bol
predložený návrh zo strany mesta Košice umiestniť 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.
- Úrad vlády SR poskytol Mestskej časti Košice – Juh dotáciu na dobudovanie existujúceho
detského ihriska o ďalší herný prvok, ktorý bude osadený v letných mesiacoch. V súčasnosti sa
pripravujú podklady pre vyhlásenie výzvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
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
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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
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
- Magistrát mesta Košice , ref. ÚHA listom zo dňa 15.05.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko
k premiestneniu trhových stolov na plochu pred OC FRESH, odporučil ponechať trhovisko na
spevnenej pioche „námestia“ za štítovú stenu OC.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ je vyriešená.

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
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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.
- 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.
- Z dôvodu bezpečnosti chodcov v križovatke Južná tr. – OC Astória mesto Košice ako príslušný
cestný správny orgán pripravuje osvetlenie priechodu pre chodcov – inteligentný priechod pre
chodcov s použitím obojstranných výstražných led svetiel
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.
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
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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

V Košiciach 07.06.2019
Ing. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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