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

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2019
za obdobie od 5. MZ konaného dňa 17.06.2019

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2019
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 39/2019 zo dňa
17.06.2019, 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 18.06.2019 do 06.09.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2018 – 31.12.2018

zameraná na kontrolu zostavenia účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok 2018.
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, preveriť
či bola účtovná závierka v kontrolovanom subjekte zostavená v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi upravujúcimi kontrolovanú oblasť, a to:




zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
Interný predpis „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti
Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“,

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



zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov,
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Interný predpis „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti
Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“,
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 08. decembra 2017 č.
MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii § 1 odsek 3 písmeno b) opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
(vzťahujúce sa na účtovnú závierku za rok 2018).

KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým je
„Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom
zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2013 a
„Príkaz starostu č. 1 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov v roku 2018“ zo dňa 02.11.2018.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“ a
„Príkaz starostu č. 1 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov v roku 2018“ sú spracované v zmysle platnej legislatívy.

KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ
PODĽA ZÁKONA
Inventarizácia
V zmysle ustanovenia §29 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku
dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku. Skutočný stav majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej
povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a
záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa
skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej
a dokladovej inventúry.
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Kontrolné zistenie:
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a čl. 3 ods. 1
bod e) interného predpisu „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti
Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“ menoval starosta
MČ Košice – Juh dňa 02.11.2018 vo svojom príkaze „Príkaz starostu č. 1 na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2018“ ústrednú
inventarizačnú komisiu zodpovednú za riadenie a realizáciu inventarizácií všetkého hmotného
a nehmotného majetku MČ Košice – Juh, majetku zvereného do správy a prenajatého majetku
mestom Košice a čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonali fyzickú a dokladovú
inventúru majetku a záväzkov.
Čiastkové inventarizačné komisie vykonali fyzickú a dokladovú inventúru majetku a záväzkov,
zistený skutočný stav zapísali do inventúrnych súpisov a vyčíslili inventarizačné rozdiely. Pri
kontrole inventúrnych súpisov neboli zistené žiadne pochybenia. Na základe výsledku
čiastkových inventarizačných komisií ústredná inventarizačná komisia v inventarizačnom
zápise konštatovala, že neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a navrhla prijať opatrenia:




Pri presune majetku v rámci MÚ MČ Košice – Juh a stredísk, priebežne aktualizovať
zoznamy v jednotlivých kanceláriách,
pripraviť návrh na vyradenie nepotrebného a nefunkčného majetku, softwaru
a hardwaru,
zabezpečiť priebežne vymáhanie daňových a ostatných pohľadávok súdnou cestou,
prostredníctvom exekučných konaní a prihláškami do konkurzných konaní.
Nevymožiteľné pohľadávky s príslušným odôvodnením predkladať na odpísanie
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice – Juh na rokovanie
MR a MZ.

Účtovná závierka
V zmysle ustanovenia §4 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú
jednotku ako celok. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú
závierku v peňažných jednotkách meny euro. Účtovná jednotka je povinná zostavovať
individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku podľa § 17 a 18 alebo podľa § 17a zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovenia §17 a 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
b) identifikačné číslo,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje,
d) deň jej zostavenia,
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením
ministerstva,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.
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Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje
tieto súčasti: a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.
Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od
dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná závierka sa považuje za zostavenú
po pripojení podpisových záznamov k požadovaným údajom podľa §17 odseku 2 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a k jednotlivým súčastiam účtovnej
závierky. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak
uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako
riadnu. Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku
dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre všetky účtovné zápisy,
ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka
pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky.
V súvahe riadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele
majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie.
Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V
poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze
ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú.
V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných
metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach
uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich
dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. V
poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma vzniknutých nákladov voči audítorovi za účtovné
obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou účtovnej závierky bolo zistené, že za rok 2018 MČ Košice – Juh zostavila účtovnú
závierku so všetkými náležitosťami v zmysle zákona a so všetkými súčasťami, t. j. súvahou,
výkazom ziskov a strát a poznámkami. Pri kontrole spracovania individuálnej účtovnej
závierky neboli zistené žiadne pochybenia; závierka obsahuje všetky náležitosti, údaje v nej
obsiahnuté korešpondujú so zostatkami hlavnej knihy za obdobie 01.01.2018 do 31.12.2018.
Individuálna účtovná závierka bola zostavená dňa 18.03.2019, kedy bola aj štatutárnym
zástupcom podpísaná, následne bola predložená Daňovému úradu v zmysle opatrenia
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Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov.
Prostredníctvom Rozpočtového informačného systéme pre samosprávu (RISSAM) bola
individuálna účtovná závierka zverejnená dňa 29.03.2019 v registri účtovných závierok, čo je
v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej
závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého uložením účtovnej závierky do
registra sa rozumie vloženie do informačného systému DataCentra (RISSAM) účtovnou
jednotkou, ktorou je obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia.
Účtovnú závierku v zmysle §9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov overuje audítor. Individuálnu účtovnú závierku MČ Košice – Juh overil
dňa 30.04.2019 nezávislý audítor Ing. Dáša Polončáková. Dňa 14.06.2019 bola správa audítora
uložená do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RISSAM, čím povinnosť
učiniť tak do konca roku 2019 bola splnená.
Kontrolou vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
a kontrolou zostavenia individuálnej účtovnej závierky neboli zistené žiadne nedostatky.
Pozitívne hodnotím fakt, že kontrolovaná oblasť je spracovaná prehľadne, precízne, detailne
a na vysokej odbornej úrovni.

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 09.09.2019 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2019
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 39/2019 zo dňa
17.06.2019, 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 18.06.2019 do 06.09.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2018 – 31.12.2018

cestovných náhrad MČ Košice – Juh za rok 2018 so zameraním na kontrolu zákonnosti,
účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s finančnými
prostriedkami, výkon finančnej kontroly.
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia
upravujúcimi kontrolovanú oblasť, a to:





zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších prepisov
Interný predpis „Smernica pre obeh účtovných dokladov“
Metodické usmernenie č. MF/008944/2018-352 zo dňa 7.2. 2018 k účtovaniu nákladov na
pracovné cesty zamestnancov,

KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým je
„Smernica pre obeh účtovných dokladov“, ktorého dodatok nadobudol účinnosť 03.04.2017.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Smernica pre obeh účtovných dokladov“, je
spracovaný v zmysle platnej legislatívy, no predmet kontroly, ktorými je poskytovanie
cestovných náhrad zamestnancom, sa dotýka len okrajovo. Vzhľadom na to, že aj zákon
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách rieši základné podmienky poskytovania cestovných
náhrad vo všeobecnej rovine, je podľa môjho názoru potrebné, aby každá účtovná jednotka
mala vypracovaný svoj interný predpis upravujúci podmienky a zásady poskytovania
cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách rešpektujúc špecifické podmienky
vyplývajúce z charakteru činnosti každej účtovnej jednotky. Interný predpis zamestnávateľa vo
vzťahu k zákonu o cestovných náhradách by mal obsahovať napr.:


Vymedzenie podmienok uskutočnenia pracovných ciest – napr. spôsob dopravy
(používanie služobných motorových vozidiel, využívanie vlakovej dopravy – I. trieda,
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II. trieda, vymedzenie podmienok využívania taxislužby, využívanie súkromných
motorových vozidiel, letecká preprava – určenie limitu ceny letenky), určenie
finančného limitu pre ubytovacie služby,
Vypracovanie podmienok poskytovania vreckového pri zahraničných služobných
cestách – určenie výšky vreckového, riešenie poistenia nevyhnutných liečebných
nákladov v zahraničí počas pracovnej cesty,
Vypracovanie pravidiel poskytovania preddavkov na pracovné cesty zamestnancov,
rovnako tak spôsoby a lehoty na vyúčtovanie pracovnej cesty, paušalizácia náhrad,
Určenie oprávnených osôb, ktoré môžu vyslať zamestnanca na pracovnú cestu, osôb
oprávnených schváliť pracovnú cestu, resp. jej vyúčtovanie v zmysle zákona
o finančnej kontrole,
Vymedzenie osôb (a podmienok), ktorým sa poskytujú cestovné náhrady na základe
iného predpisu – starosta (zákon č. 253/1994 Z.z.), poslanci MZ (zákon 369/1990 Zb.).

KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ
PODĽA ZÁKONA
Pracovné cesty
V kontrolovanom období MČ Košice – Juh vyslala svojich zamestnancov na 31 pracovných
ciest, z toho 22 tuzemských a 9 zahraničných. MČ Košice – Juh písomne zamestnancom
vysielajúcim na pracovnú cestu písomne určila miesto a čas nástupu na pracovnú cestu, určila
miesto výkonu práce a čas jej trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty. Pri
vysielaní zamestnancov na pracovnú cestu MČ Košice – Juh prihliadala na oprávnené záujmy
zamestnanca a v niekoľkých prípadoch so zamestnancom spísala dohodu o použití vlastného
motorového vozidla (náhrada v cene cestovného verejnej dopravy). Kontrolou neboli zistené
žiadne porušenia.
Cestovné náhrady
Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí a MČ Košice – Juh priznávala v plnom
rozsahu:





Náhrady preukázaných cestovných výdavkov (v preukázanej výške)
Náhrady preukázaných výdavkov za ubytovanie (v preukázanej výške)
Stravné – stanovené sumou v zmysle vyhlášky
Náhrady preukázaných potrebných vedľajších výdavkov – v preukázanej výške, napr.
parkovné, vstupenka na výstavu, diaľničná známka, ...

Vyúčtovanie náhrad
Zamestnanec je v zmysle zákona povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia
pracovnej cesty predložiť zamestnancovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad
a vrátiť nevyúčtovaný preplatok. Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od dňa
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predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojiť nároky
zamestnanca. Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia.
MČ Košice – Juh vyúčtovávala pracovné cesty svojich zamestnancov bezodkladne, priznávala
zamestnancom stravné v správnej výške, priznávala náhrady cestovných výdavkov, vedľajších
výdavkov a výdavkov za ubytovanie len na základe preukázaných písomných dokladov a to
v správnej výške. Pri zahraničných pracovných cestách poskytla zamestnávateľom vreckové
v zákonom stanovenej výške. Finančné operácie (v zmysle zákona č.357/2015 o finančnej
kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to vyslanie zamestnanca na pracovnú
cestu a následné vyúčtovanie pracovnej cesty a vyplatenie vyúčtovaných náhrad, podliehajú
v zmysle citovaného zákona výkonu finančnej kontroly.
Kontrolné zistenie:
Počas výkonu kontroly boli zistené nezrovnalosti, ktoré boli počas kontroly odstránené. Jednalo
sa o chyby formálneho charakteru, ktorých existencia nemala zásadný vplyv na výšku náhrad
(zväčša chýbajúci dátum pri schválení Správy o výsledku pracovnej cesty, oprava chyby na
účtovnom doklade v rozpore so zákonom o účtovníctve). Nakoľko sa jednalo o menej podstatné
pochybenia, nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

Účtovanie cestovných náhrad
Náhrady výdavkov poskytované pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách podľa
zákona sa účtujú na účte 512 – cestovné a položke ekonomickej klasifikácie 631 – Cestovné
náhrady (631001 Tuzemské a 631002 Zahraničné). MČ Košice – Juh účtovala predpísaným
spôsobom a kontrolou neboli zistené žiadne porušenia.

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, odporúčam však prijať interný predpis
upravujúci podmienky a zásady poskytovania cestovných náhrad v zmysle zákona
o cestovných náhradách rešpektujúc špecifické podmienky vyplývajúce z charakteru činnosti
MČ Košice – Juh.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 09.09.2019 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 II. štvrťroku 2019

3.4.2019
p. H. ,zo Šoltésovej ul., Košice


žiadal osloviť polikliniku Juh z dôvodu lepšieho prístupu do budovy a to ako do areálu
nemocnice, tak aj do polikliniky (aj bezbariérovo), podobne žiada zvážiť možnosť
jednoduchšieho /bezbariérového prístupu od zastávok pre autobus do budovy magistrátu,
Mestská časť Košice – Juh s predmetnou požiadavkou oslovila riaditeľstvo polikliniky, ako aj
Magistrát mesta Košice. Vo vyjadrení MMK sa uvádza, že vo všetkých strategických materiáloch
a koncepciách sa rieši bezbariérovosť pri výstavbe nových objektov, ale aj pri väčších
rekonštrukciách v zmysle platných zákonov a vyhlášok. V rámci opráv a údržby chodníkov sa
postupne pristupuje k riešeniu bezbariérovosti aj tých chodníkov, ktoré takúto úpravu doposiaľ
nemajú.
 žiadal zvážiť osadenie výťahu z dôvodu bezbariérového prístupu na MČ Košice – Juh,
Mestská časť Košice – Juh s predmetnou požiadavkou oslovila riaditeľstvo polikliniky, ako aj
Magistrát mesta Košice. Vo vyjadrení MMK sa uvádza, že vo všetkých strategických materiáloch
a koncepciách sa rieši bezbariérovosť pri výstavbe nových objektov, ale aj pri väčších
rekonštrukciách v zmysle platných zákonov a vyhlášok. V rámci opráv a údržby chodníkov sa
postupne pristupuje k riešeniu bezbariérovosti aj tých chodníkov, ktoré takúto úpravu doposiaľ
nemajú.


žiadal prehodnotiť príspevky na stravovanie v jedálni ako zo strany mesta Košice, tak ja na MČ
Košice – Juh, pretože 2,95 € ceny jedla pri dôchodku 400 € nevyznieva výhodne,
V písomnej odpovedi zo dňa 30.4.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že MČ Košice - Juh
prehodnocovala už pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 dotáciu na stravovanie dôchodcov, avšak
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa príspevok na stravovanie dôchodcom vo výške 0,15
€ na každý obed poskytoval len do 31.03.2019. V prípade, že sa podarí zvýšiť príjmovú časť rozpočtu
na rok 2019, MČ Košice – Juh opätovne poskytne príspevok na stravovanie dôchodcov ešte
v priebehu tohto roka. Starosta MČ Košice – Juh a poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
JUDr. Jaroslav Hlinka požadoval pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2019, aby na
poskytnutie príspevku 1 € na každý obed bola určená príjmová hranica do 430,00 €. Mesto Košice
prisľúbilo, že momentálna príjmová hranica do 400,00 € bude prehodnotená ešte v tomto roku.
 žiadal prehodnotiť opätovné otvorenie a prevádzkovanie práčovne pre dôchodcov,
MČ Košice – Juh je uvedenej myšlienke na otvorenie práčovne naklonená, avšak aj napriek
opakovanej snahe sa nepodarilo nájsť vhodný objekt, resp. priestory, ktoré musia spĺňať technické
a hygienické požiadavky kladené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pre daný druh
zariadenia. Zriadenie novej práčovne si vyžaduje vysoké finančné náklady, cca 40 tis. €.


žiadal zvážiť zlepšenie sociálnych služieb, ktoré nebudú len o opatrovateľstve, ale aj o službách
s mobilitou s nákupmi, upratovaním a pod.
Jednotlivé úkony vykonávané prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktoré sú poskytované MČ
Košice – Juh, sú uvedené v prílohe č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2019

11/47

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. Uvedená príloha obsahuje 4 základné okruhy vykonávaných úkonov: 1.
Sebaobslužné úkony, 2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť, 3. Základné sociálne aktivity a 4.
Dohľad pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych
aktivít. V uvedených okruhoch úkonov opatrovateľskej služby sú zahrnuté aj služby, ktoré sú
občanom požadované vykonávať.


žiadal zvážiť zavedenie e-mailových stránok skrz mestskú časť, aby mohli aj občania ZŤP
komunikovať s úradmi a pod.,
MČ Košice – Juh má na svojom webovom sídle www.kosicejuh.sk zverejnené všetky e-mailové kontakty
na starostu MČ Košice – Juh, zástupcu MČ Košice – Juh, kontrolóra MČ Košice –Juh, poslancov
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice –Juh, prednostku Miestneho úradu MČ Košice - Juh a taktiež na
jednotlivé oddelenia Miestneho úradu MČ Košice – Juh.
Podnety v rámci kompetencií MČ vyriešené

10.4.2019 – bez účasti občanov

p. P. K. , z Holubyho ul., Košice


žiadal riešenie dopravného uzla (resp. zváženie výstavby nového napojenia prevádzok
z Holubyho 12 (oproti ÖMV) a to priamo z Južnej triedy a nie skrz Holubyho ulice.
 žiadal rodinné domy zaradiť do obytnej zóny (na Holubyho) a nie do priemyselnej a iniciovať
zmenu územného plánu roku 2019. Priložené prílohy od p. Krempaského.
Vznesené podnety boli odstúpené Magistrátu mesta Košice, referátu ÚHA dňa 28.5.2019 so žiadosťou
o riešenie dopravného napojenia podnikateľských areálov z Južnej triedy a zabezpečenia výstavby
odbočovacieho pruhu pred križovatkou Južná trieda – Holubyho.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

p. J. K., z Južnej triedy, Košice


žiadal vyčistiť okolie výmenníkovej stanice medzi hviezdicou Južná tr. 20-24 a Vysokou školou
bezpečnostného manažmentu. Je tam zvýšené množstvo odpadu a exkrementov od
neprispôsobivých občanov,
 žiadal zvýšiť a zefektívniť hliadkovaciu činnosť mestskej polície z dôvodu udržania poriadku
na verejných priestranstvách – vyššie spomínané (výmenník)
V písomnej odpovedi zo dňa 24.5.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh prostredníctvom svojich aktivačných pracovníkov denne vykonáva vo svojom obvode čistotu a
poriadok. Aktivační pracovníci zabezpečujú čistotu a poriadok na detských a športových ihriskách, ktoré
sú v našom vlastníctve, resp. v správe, zabezpečujú taktiež čistotu a poriadok na stanovištiach
kontajnerov a v ich bezprostrednej blízkosti a v neposlednom rade odstraňujú aj ležoviská z kríkov, pri
garážach a pod. Toho času máme denne k dispozícii v priemere 10 aktivačných pracovníkov, ktorí
nemôžu byť každý deň na tom istom mieste. Priestor pri výmenníkovej stanici a garážach bol už našimi
aktivačnými pracovníkmi niekoľkokrát vyčistený. Vyčistenie predmetnej lokality bolo zabezpečené aj
v jarných mesiacoch tohto roka. V prípade, ak zaznamenáte v danej lokalite zdržiavanie sa
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neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním zapríčiňujú neporiadok, odporúčame Vám
bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený


žiadala zvážiť zriadenie podzemného (polopodzemného kontajneroviska) pri Južnej triede 20 –
24 z dôvodu prístupu k odpadkom už spomínaných neprispôsobivých občanov,
Vhodným riešením by bolo vybudovať sústredené uzamykateľné kontajneroviská, prípadne podzemné
resp. polo podzemné kontajneroviská. Ich výstavba je však podmienená výberom vhodných lokalít
a technických podmienok týkajúcich sa existencie podzemných inžinierskych sieti. Podľa vyjadrenia
mesta Košice, ktoré je zodpovedné za zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu na území mesta,
spoločnosť KOSIT, a.s. pripravuje jednotnú koncepciu riešenia uzamykateľných, polo podzemných
prípadne podzemných kontajnerovísk na území mesta, ktorá bude predložená na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Košiciach. MČ Košice – Juh sa však v prípade získania finančných prostriedkov z iných
zdrojov alebo grantov, nebráni vstúpiť do spolupráce s mestom Košice a zabezpečiť výstavbu aj ďalších
uzamykateľných kontajnerovísk na svojom území.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby
polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
Podnet je v riešení.


žiadala o náhradnú výsadbu zelene (stromov) za (aspoň) stromy, ktoré boli v nedávnej minulosti
vyrúbané.
Podľa vyjadrenia Správy mestskej zelene v Košiciach ( SMsZ ) v danej lokalite bol zrealizovaný výrub
vyschnutého stromu, za ktorý bude náhrada vysadená na jeseň v roku 2019. SMsZ v Košiciach plánuje
dosadiť aj živý plot v danej lokalite.
Podnet je v riešení.

17.4.2019 – bez účasti občanov
24.4.2019
p. L. M., zo Šoltésovej ul., Košice


Žiadala riešiť situáciu s úzkou vozovkou Šoltésová smerom na Smetanovu okolo ihriska Lienka,
je príliš úzka a mamičky s kočíkmi sa musia uhýbať autám, treba zvážiť rozšírenie vozovky
Mestská časť Košice – Juh uvedenú požiadavku riešila už v minulosti s Mestom Košice, ktoré je
vlastníkom a správcom miestnych komunikácií zavedením jednosmernej premávky na Šoltésovej ulici
v smere jazdy od ulice Milosrdenstva. Zo strany dotknutých obyvateľov bola zamietnutý návrh
zjednosmernenia. Na požiadavku mestskej časti Mesto Košice pristúpilo k osadeniu dopravného
značenia „Daj prednosť protiidúcim vozidlám.“ Súčasne bola požiadaná Mestská polícia Košice
o kontrolu dodržiavania dopravného značenia na predmetnom úseku komunikácie. Lokalitu Šoltésovej
– Pasteurova – Pasteurovo námestie je potrebné riešiť ako celok, mestská časť sa týmto podnetom
zaoberá a v spolupráci s mestom Košice a Správou mestskej zelene pripravuje komplexný návrh
riešenia územia z hľadiska určenia plôch na výstavbu parkovísk, revitalizáciu zelene a určenia lokalít
na výstavbu sústredených uzamykateľných kontajnerovísk.
Podnet je v riešení.
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žiadala zvýšiť počet kontajnerov na tetrapaky – červené kontajnery by uvítala v okolí Astórie,
Lidl, miestny úrad a pod.
Za likvidáciu odpadu je zodpovedné mesto Košice prostredníctvom spoločnosti Kosit a.s. Podľa
vyjadrenia mesta Košice zvýšenie počtu kontajnerov na separovaný zber tetrapakových obalov nebude
riešiť vzhľadom nato, že dôjde k zjednoteniu zberu plastov, kovov a tetrapakov. Predmetné odpadové
nádoby budú preznačené novými nálepkami.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený


a zvýšenie počtu hliadok mestskej polície v okolí ihriska Lienka a parkoviska za blokmi na
Šoltésovej, ktoré je plné špakov a odpadkov (poslankyňa navrhla zaobstarať kryt na pieskovisko
podobný ako je na ihrisku Pri nemocnici.
Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu stanicu Košice – Juh o zvýšený počet hliadok pri
detskom ihrisku Lienka a taktiež v okolí parkoviska za bytovým domom na Šoltésovej ulici. V prípade,
ak zaznamenáte v danej lokalite zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním
zapríčiňujú neporiadok, odporúčame Vám bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na bezplatnom
telefónnom čísle 159. Na detskom ihrisku Lienka sa pieskovisko nenachádza.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

1.5.2019 - štátny sviatok
8.5.2019 - štátny sviatok
15.5.2019
p. J. J. , a p. L. S. u Južnej triedy, Košice


Žiadali odstrániť /premiestniť kôš pred Južnou triedou 41, nakoľko neslúži na drobný odpad,
ale je neustále preplnený.
V písomnej odpovedi zo dňa 24.5.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že na túto skutočnosť
občanov mestská časť upozorňovala pri opätovnom osadení odpadkového koša. Premiestniť predmetný
odpadkový kôš mestská časť neplánuje, nakoľko v blízkosti sa nachádza ďalší odpadkový kôš na drobný
odpad. V priebehu v 22. týždňa bude kôš pri Južnej tr. 41 demontovaný.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený


Žiadali zistiť situáciu okolo odpadkov pri Lidl-i na Južnej tr. – odpadkový kôš je najmä v čase
víkendu preplnený, zapácha a priťahuje hlodavce.
Problém s preplňovaním košov na drobný odpad mestská časť eviduje. MČ Košice – Juh požiadala
mesto Košice o zvýšenie kapacity odvozu odpadu a pravidelné vyprázdňovanie odpadkového koša na
Južnej triede pri predajni Lidl. V rámci aktivačných prác MČ Košice – Juh nezamestnanými občanmi,
ktorí boli mestskej časti poskytnutí u Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, podľa
kapacitných možností zabezpečuje po víkendoch vyprázdňovanie košov a čistenie priestoru parčíka J.
Psotku a centrálneho trhoviska.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený



Žiadali objasniť situáciu okolo kontajnerov za blokmi na Južnej triede 37-45, nakoľko ich
vyberajú neprispôsobiví občania a robia tam neporiadok. Bola spísaná a odovzdaná petícia
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12/2018, doteraz nedostali odpoveď – resp. riešenie. Neprispôsobiví občania navyše konzumujú
jedlo a alkoholické nápoje na múre MŠ Smetanova pred očami detí.
Vybudovanie sústredeného uzamykateľného, prípadne podzemného resp. polo podzemného
kontajneroviska je podmienené výberom vhodnej lokality a technických podmienok týkajúcich sa
existencie podzemných inžinierskych sieti, ako aj dostatočnými finančnými prostriedkami. Podľa
vyjadrenia mesta Košice, ktoré je zodpovedné za zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu na území
mesta, spoločnosť KOSIT, a.s. pripravuje jednotnú koncepciu riešenia uzamykateľných, polo
podzemných prípadne podzemných kontajnerovísk na území mesta, ktorá bude predložená na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach. MČ Košice – Juh sa však v prípade získania finančných
prostriedkov z iných zdrojov alebo grantov, nebráni vstúpiť do spolupráce s mestom Košice
a zabezpečiť výstavbu aj ďalších uzamykateľných kontajnerovísk na svojom území. V prípade, ak
zaznamenáte v danej lokalite zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním
zapríčiňujú neporiadok a porušujú zákaz konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti, odporúčame
Vám bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby
polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
Podnet je v riešení.


Žiadali zistiť stav stavby bývalých mini potravín vedľa Južnej tr. 45, došlo k zmene majiteľa,
údajne je tam v pláne prevádzka krčmy. Obyvatelia sú znepokojení, že bude neporiadok, hluk
a bezdomovci.
Od mesiaca apríl 2019 Mestská časť Košice – Juh eviduje zmenu nového vlastníka predmetnej
nehnuteľnosti. S novým vlastníkom vstúpime do rokovania vo veci objasnenia využitia daného priestoru.
Stánok bol zabezpečený proti vstupu tretím osobám.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

p. T., z Turgenevovej ul., Košice
 Žiadala vyčistiť rigol pri SOŠ Gemerská pozdĺž chodníka. Je zanesený a neplní svoju funkciu.
 Žiadala vyčistiť zeleň v okolí zastávky Železníky – SOŠ Gemerská, sú tam odpadky, textil, atď.
V písomnej odpovedi zo dňa 24.5.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh prostredníctvom svojich aktivačných pracovníkov denne vykonáva vo svojom obvode čistotu a
poriadok. Aktivační pracovníci zabezpečujú čistotu a poriadok na detských a športových ihriskách, ktoré
sú v našom vlastníctve, resp. v správe, zabezpečujú taktiež čistotu a poriadok na stanovištiach
kontajnerov a v ich bezprostrednej blízkosti a v neposlednom rade odstraňujú aj ležoviská z kríkov, od
garáží a pod. Toho času máme denne k dispozícii v priemere 10 aktivačných pracovníkov, ktorí nemôžu
byť každý deň na tom istom mieste. V mesiaci august 2018 MČ zabezpečila vyčistenie predmetného
rigola. Na pravidelné zabezpečovanie čistoty rigola a priľahlej zelene bol upozornený vlastník.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený
 Žiadala urýchlené riešenie a opravy chodníkov na ulici Turgenevova.
Mestská časť Košice – Juh požiadala ešte v roku 2018 vlastníka a správcu miestnych komunikácii, t.j.
mesto Košice o zaradenie ucelenej opravy zjazdného chodníka na Turgenevovej ulici č. 2 – 34, ako aj
výjazd na Bleskovú ulicu. V súčasnosti sa v meste Košice realizujú opravy výtlkov po zimnom období
v prvom rade na hlavných ťahoch a trasách MHD a následne sa pristúpi k opravám na vnútro
blokových komunikáciách. V lete roku 2018 Mesto Košice začalo realizovať ucelené opravy chodníkov
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a podľa vyjadrenia Magistrátu mesta Košice, referátu dopravy sa bude pokračovať v realizácii
ucelených opráv chodníkov. Zjazdný chodník na Turgenevovej ulici č. 2 – 34 s výjazdom na Bleskovú
ulicu je zaradený v harmonograme opráv roku 2019.
Podnet je v riešení.

22.5.2019
p. M. M. , z Oštepovej ul., Košice


Žiadal presunutie lavičky osadenej Správou mestskej zelene v Košiciach, pričom užívatelia
lavičky priamo pozerajú do okien „spální“ na Oštepovej ulici. Požadoval nájsť vhodnejšie
miesto a polohu lavičky v areáli Oštepová - Košťova - Rosná. Lavička osadená na rohu
Oštepovej a Košťovej ul.
Po dohode s obyvateľmi a s občanom MČ v rámci aktivačných prác zabezpečila premiestnenie lavičky
v mesiaci jún.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

29.5.2019 – bez účasti občanov
5.6.2019
p. M. B. , z Krakovskej ul., Košice


Pred vchodom na Krakovskej 9 už niekoľko rokov je prerušený asfalt k OS Fresh. Pravidelne
tam stojí voda po daždi. Chodník je nespevnený. Občianka sa pýta, či nie je možné danú časť
chodníka doplniť asfaltom. Ide asi o 10 m2.
V písomnej odpovedi zo dňa 4.7.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že uvádzaná nespevnená
časť sa nachádza vo verejnej zeleni. Daný priestor bol v minulosti využívaný ako príchodová plocha do
detského ihriska. Z uvedeného dôvodu nebola pri opravách chodníkov daná plocha prekrytá súvislou
asfaltovou vrstvou. Mestská časť Košice – Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácií, t.j.
mesto Košice o prepojenie asfaltových častí chodníka, ktorý je trasovaný cez pôvodné ihrisko.
Podnet je v riešení.

p. G. L., z Krakovskej ul., Košice


Pred blokom na začiatku ulice nie je parkovisko. Autá stoja pri krajnici a v križovatke. Pýta sa,
či nie je možné vybudovať parkovisko na Krakovskej 2-3 za garážami. Osobne to bolo
preverené aj poslancom, priestor je asi pre 10 áut.
V písomnej odpovedi zo dňa 4.7.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh v roku 2018 odovzdala do užívania obyvateľom novovybudované parkovisko s počtom 18
parkovacích miest pri garážach na Krakovskej ulici č. 3. Vybudovanie parkovacích miest v križovatke
nie je možné z technických a bezpečnostných noriem.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2019

16/47

12.6.2019 – bez účasti občanov
19.6.2019
p. K. M., z Južnej triedy, Košice


Reklamovala neestetické osadenie stĺpikov v okolí OC Astoria Lidl na Južnej triede ako aj
neestetické osadenie balvanov na zeleni okolo odbočky k Lidlu z Južnej triedy. Žiada, aby MČ
Košice – Juh tieto neestetické stĺpiky zrušila a nahradila kvetináčmi s kvetmi. Tiež balvany
žiada nahradiť zeleňou – vysadením. To isté oproti jedálni na Vojvodskej ul., ako aj na ďalších
miestach v MĆ Košice -Juh.
V písomnej odpovedi zo dňa 4.7.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že predmetná spevnená
plocha pri OC Astória slúži ako prepojovací chodník. Daný chodník bol využívaný návštevníkmi fitness
centra ako parkovisko, čím bol obmedzený voľný pohyb chodcov ku obchodnému centru. V blízkosti
obchodného centra sa nachádzajú bezbariérové byty pre imobilných obyvateľov bolo nutné zamedziť
svojvoľnému parkovaniu motorových vozidiel. Mestská časť požiadala mesto Košice o zamedzenie
vjazdu motorových vozidiel na spevnenú plochu a bezpečný pohyb chodcov. Magistrát mesta Košice,
referát dopravy osadil predmetné pevné zábrany. Toto riešenie považuje MČ za najvhodnejšie aj
z hľadiska údržby spevnenej plochy. Správa Mestskej zelene v Košiciach bola požiadaná o vyjadrenie
k možnosti osadenia kvetináčov do zelene na miesto kameňov.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

p. A. T. ,z Lomonosovovej ul., Košice


Žiadala oplotiť – spraviť ohrádku na pieskovisku na detskom ihrisku – pretože sa tam chodia
venčiť psy,
 Žiadala mestskú políciu, aby vo večerných hodinách zvýšila pochôdzky, pretože na detskom
ihrisku na Lomonosovovej sa zdržiavajú výrastkovia, popíjajú, fajčia a robia hluk. Ničia
zariadenie na detskom ihrisku.
V písomnej odpovedi zo dňa 4.7.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že Mestská časť nie je
vlastníkom ani správcom detského ihriska na Lomonosovovej ulici č. 10. Z uvedeného dôvodu bol
podnet odstúpený správcovi predmetného detského ihriska t.j. Správe Mestskej zelene v Košiciach.
Taktiež bola požiadaná Mestská polícia stanica Košice o vykonávanie častejších hliadok v okolí
detského ihriska zabezpečenú na dodržiavanie čistoty a verejného poriadku. V prípade zaznamenania v
danej lokalite zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním zapríčiňujú neporiadok
a ničia herné zariadenia, odporúča MČ bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na bezplatnom
telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

26.6.2019 – bez účasti občanov
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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. , z Dúhovej ul., 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.
Podľa vyjadrenia MMK listom zo dňa 15.8.2019 žiadosť MČ bola posúdená a nebol odsúhlasený predaj
kvetov v priestoroch Verejného cintorína.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

p. Š. T., z Lomonosovovej ul., Košice
 Požadoval vybudovanie ľavostranného chodníka 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. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie
projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.
Podnet je v riešení.



Riešiť parkovanie na ul. Lomonosovova, keďže existujúce miesta nestačia kvôli zamestnancom
BTC.
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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.

p. H.R. , z Dúhovej 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.

23.1.2019
p. Š. T., z Lomonosovovej 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. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie
projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.
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

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2019

19/47

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
p. A. S. , z Pasteurovej ul., 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
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. Stĺpiky boli osadené v mesiaci júl
v rámci aktivačných prác.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

6.2.2019
p. D. Š. , z Rosnej ul., 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 v rámci kompetencie MČ vyriešený
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p. M. F. , z Oštepovej ul., 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.

13.2.2019 – bez účasti občanov
20.2.2019
p. A. K., z Užhorodskej ul., Košice


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. M. H. , z Južnej tr., Košice


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. Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky
sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre
celé mesto Košice.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

6.3.2019 – bez účasti občanov
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13.3.2019
p. J. H., zo Skladnej ul., Košice


Žiadal 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.
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.

20.3.2019
p. B., z Ostravskej ul., Košice
 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.

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. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie
projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.
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 v rámci kompetencie MČ vyriešený
 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.
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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. Oprava výtlkov bola realizovaná na jar 2019.
Podnet v rámci kompetencie MČ vyriešený

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 v rámci kompetencie MČ vyriešený

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
 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
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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. V rámci aktivačných prác MČ zabezpečila
vyčistenie priestorov a hygienický náter. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále
prebiehajú práce na spracovanie projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti
určiť.
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 v rámci kompetencie MČ vyriešený

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; 18.7.2018; 1.8.2018; 8.8.2018; 15.8.2018 – bez účasti občanov
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. Podľa
vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie projektovej
dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.

Podnet je v riešení.

19.9.2018; 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. 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.

2.5.2018; 9.5.2018; 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. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na
spracovanie projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.
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.
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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 roku 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.
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17.1.2018; 31.1.2018, 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. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na
spracovanie projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.
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; 21.3.2018; 28.3.2018 - bez účasti občanov
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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. MČ opätovne požiadala o Mesto Košice o doplnenie svetelných bodov
v predmetnej lokalite.
Podnet je v riešení.

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 5. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 17.6.2019 vystúpili títo
poslanci : PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Breicha, p. Ing. Tkáč, p. Ing.
Majerníček, p. Ing. Sušila, p. Ing. Nagy, p. JUDr. Ivančová, PhD., p. Ing. Hlinka a p. Ing.
Blanár a tlmočili tieto požiadavky občanov :
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH


predniesol interpeláciu ohľadne situácie v okolí malej stanice v súvislosti s
neporiadkom a bezpečnosťou, na situáciu ohľadne bezpečnosti detí zo ZŠ Staničná 1
v Košiciach reagovala aj Rada školy, občania z okolia malej stanice sa pohybujú v okolí
školy aj v okolí Jarmočnej ulice, obyvatelia z rodinných domov, ktorí bývajú v blízkosti
malej stanice sa cítia ohrození hlavne vo večerných hodinách, požiadal mestskú políciu
a mesto Košice o súčinnosť pri riešení situácie z hľadiska bezpečnosti a hygieny,
Na spoločnom rokovaní starostu MČ a zástupcov OO PZ SR a MsP Košice bolo dohodnuté, že
v predmetnej lokalite bude zvýšená kontrolná činnosť v spoločných hliadkach štátnej
a mestskej polície, ktorá bude vyhodnotená v jesenných mesiacoch. Súčasne na interpeláciách
na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol primátor mesta požiadaný o riešenie
pobytu neprispôsobivých osôb v nelegálnych osadách na ulici Jarmočnej.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 4.7.2019 uznesením č. 172 bol primátor
mesta požiadaný, aby
a) inicioval spoluprácu s Úradom splnomocnenca Vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity za účelom tvorby komplexného riešenia nelegálnych osád na celom území mesta
Košice,
b) pripravil a predložil odbornej verejnosti na pripomienkovanie a Mestskému zastupiteľstvu v
Košiciach na schválenie aktualizáciu strategického dokumentu „Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Košice“ v zmysle bodu a),
c) inicioval rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov v záhradkárskej lokalite v k. ú. Južné
Mesto ohraničenej ulicami Pri bitúnku a Jarmočná za účelom riešenia nevyhovujúcej situácie
s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním verejného poriadku v Mestskej časti Košice - Juh,
d) predložil Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach správu o výsledkoch rokovaní s vlastníkmi v
zmysle bodu c) najneskôr na jeho rokovaní 12/2019.
- Interpelácia v riešení


interpeloval požiadavku občanov, ktorí sa pýtajú či bude otvorené tohto roku kúpalisko
Triton a či vôbec bude otvorené. Zároveň poukázal na to, že v súčasnosti je kúpalisko
v zanedbanom stave.
Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice mal s mestom Košice uzatvorenú Nájomnú zmluvu č.
Nn/61/V/1994 zo dňa 13.09.1994 na kúpalisko Triton, ktorú vypovedal dňa 06.09.2017.
MZ MČ Košice – Juh uznesením č. 171 zo dňa 20. 3. 2018 schválilo prevod nehnuteľného
majetku nachádzajúci sa v areáli kúpaliska Triton, Rastislavova 65, 040 01 Košice, a to
občerstvovací stánok, dočasné prevádzkové priestory, tenisový kurt a tobogánovú dráhu mestu
Košice s cieľom zachovať celistvosť, funkčnosť a prevádzky schopnosť kúpaliska Triton. Aj
napriek skutočnosti, že išlo o priamy nájomný vzťah medzi mestom Košice a MPS, s.r.o., MČ
informovala prenajímateľa, t. j. mesto Košice o technickom stave a o potrebách nevyhnutých
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oprav na kúpalisku, a požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov, čo sa vlastne aj
podarilo a tieto boli poskytnuté pre MPS, s.r.o. z rozpočtu mesta Košice v rokoch 2014 až 2016.
Žiadosť z MČ Košice – Juh na mesto Košice ohľadom Tritonu:
11/2013 žiadosť na mesto na opravu plaveckého bazéna, opravu laminátového bazéna,
ďalšia modernizácia technologických zariadení a regulačnej techniky
9/2014 žiadosť na mesto o poskytnutie finančných prostriedkov na Triton na opravu
neplaveckého laminátového bazénu a výstavbu plaveckého bazéna
12/2014 žiadosť na mesto o poskytnutie finančných prostriedkov na Triton na
dofinancovanie prevádzky kúpaliska Triton, mesto poskytlo 14 tis. eur
Aj vďaka týmto žiadostiam z MČ Košice – Juh pred otvorením letnej sezóny 2014 bola na
kúpalisku Triton zrealizovaná generálna oprava technických a technologických zariadení
strojovní a úpravní vôd v detskom a atypickom neplaveckom bazéne. V roku 2015 do strojovne
dojazdového bazéna šmýkalky a tobogánu bola dodaná a nainštalovaná automatická stanica
pre riadenie kvality bazénovej vody, čím sa výrazne zvýšila úroveň filtrácie a čistota vody v
tomto bazéne a boli splnené požiadavky kontrolného orgánu RÚVZ. Bolo to financované MPS,
s.r.o. Ďalšou významnou investíciou pred otvorením kúpacej sezóny 2016 bola výmena povrchu
laminátového bazéna za povrch fóliový. K termínu otvorenia letnej sezóny 2016 bolo dielo
zhotovené a odovzdané a tak návštevníci kúpaliska mohli využívať ďalší zrekonštruovaný bazén.
V období rokov 2014 až 2016 sa tak investovalo do kúpaliska Triton viac ako 150 tis. Eur.
Keďže iný nevyhovujúci technický stav konateľ MPS, s.r.o. nehlásil a každoročne bolo otvorenie
prevádzky kúpaliska Triton odobrené RUVZ, nemalo dôvod vedenie MČ považovať stav
kúpaliska Triton za nevyhovujúci.
Podľa vyjadrenia Tepelného hospodárstva spol. s.r.o., ako nového prevádzkovateľa boli zistené
také nedostatky na kúpalisku Triton, ktoré neumožňujú plynulé pokračovanie prevádzkovania
kúpaliska.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


rodičia z Rady školy pri ZŠ Staničná sa opätovne pýtajú na parkovanie na Jantárovej
ulici, v akom stave je riešenie príjazdovej komunikácie na krátkodobé parkovanie pri
ZŠ Staničná. Súčasná situácia ohrozuje bezpečnosť detí.
Na základe miestneho šetrenia za účasti zástupcov školy a MMK, referátu dopravy, referátu
nakladania s majetkom a oddelenie školstva v danej veci bolo vznesených niekoľko návrhov
riešenia statickej dopravy:
- vybudovanie nového vjazdu a výjazdu z Jantárovej ulice,
- vjazd vozidiel do areálu školy cez bránu na zásobovanie z Jantárovej ulice a výjazd
na Staničnú ulicu,
- vybudovanie nového parkoviska pri existujúcom vstupe do areálu školy z Jantárovej
ulice,
- parkovanie na dobu nevyhnutnú na vybudovanom parkovisku súkromnej osoby
(p. Kolibár),
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Vedenie školy navrhované alternatívy malo prerokovať s rodičmi a návrh predložiť na riešenie
oddeleniu školstva a referátu dopravy MMK. Doposiaľ stanovisko školy nebolo predložené.
Na základe informácie riaditeľky ZS Staničnej v súčasnosti ako náhradné riešenie bola
sprístupnená plocha v areáli školy a zároveň sa zabezpečujú prípravné práce na novej
projektovej dokumentácie. Plocha na parkovanie bola oddelená kvetináčmi.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


poukázal na budovu medzi budovou business Duet a ČSOB, kde je ruina budovy,
z ktorej malo byť pôvodne obchodné centrum, v súčasnosti sa tam viac zdržiavajú
narkomani z celých Košíc, lokalita je nebezpečná hlavne vo večerných hodinách,

V súčasnosti výstavba OC Citadela je predmetom konania na Stavebnom úrade mesta Košice
vo veci zmeny stavby pred jej dokončením. Podľa vyjadrenia majiteľa objektu v priestore
rozostavanej stavby sú umiestnené monitorovacie kamery. V prípade, ak obyvatelia v danej
lokalite zaznamenajú zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov, odporúčame bezodkladne
privolať hliadku mestskej polície na bezplatnom telefónnom čísle 159.
Stavebnými úpravami objektu sa zaoberala na svojom zasadnutí aj Komisia VŽPVPaRR pri MZ
MČ Košice – Juh dňa 4.9.2019 za účasti zástupcu investora. Podľa vyjadrenia zástupcu
investora so stavbou v roku 2019 nebude začaté.
- Interpelácia v riešení


občania z ulice Ludmanská sa pýtajú, ako bude do budúcna prebiehať kosenie v okolí
zábran budúceho parkoviska, pretože tam rastie tráva do výšky nad dva metre, v okolí
bloku na Ludmanskej mala tráva výšku 2,30 metra, a či sa použili sankcie voči
majiteľovi týchto pozemkov,

Na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II. dňa 17.6.2019 Miestne
zastupiteľstvo MČ Košice – Juh zrušilo VZN č.1/2007 o čistote a verejnom poriadku.
Prokurátor navrhol zrušiť predmetné VZN, z dôvodu, že MČ Košice - Juh chýba aktívna
legitimácia na úpravu oblastí obsiahnutých v predmetnom VZN, Štatút mesta Košice v platnom
znení prenáša len na niektoré mestské časti výkon pôsobností v oblastiach správy, údržby a
čistoty verejnej zelene a verejných priestranstiev, medzi ktorými nie je MČ Košice – Juh.
Povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti upravuje VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom
poriadku.
Vlastník nehnuteľnosti bol opätovne vyzvaný na zabezpečenie kosby, v prípade ak priestranstvo
nebude pokosené, MČ vec postúpi na riešenie mestu Košice na odd. životného prostredia
a energetiky na priame vybavenie.
- Interpelácia v riešení


občania z ulíc Vojvodská a Fejová sa dožadujú odpovede na otázku ako je možné, že
MČ vydala súhlasné stanovisko k výstavbe bloku na tejto ulici, v blízkosti ul. Davida
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Feju bez toho, aby o tom boli bližšie informovaní a bez toho, aby o tom vedela komisia
výstavby.
Dňa 22.5.2019 na rokovaní komisie výstavby, ŽP, VP a RR pri MZ MČ Košice – Juh bol
stavebníkom opätovne predstavený zámer výstavby bytového domu na Vojvodskej ulici v mieste
bývalej predajne zeleniny. S predmetným zámerom sa komisia oboznámila ešte v roku 2016 pri
prevode vlastníckych práv k pozemkom, ktoré boli navrhované pre účely výstavby parkovacích
plôch pre vlastníkov bytových jednotiek v bytovom dome. Okresný úrad Košice potvrdil
rozhodnutie stavebného úradu vo veci umiestnenia stavby „Bytový dom Vojvodská ulica,
Košice“ a zamietol odvolanie obyvateľov bytového domu Fejova.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. Ing. Breicha


občania upozorňujú na tabuľu pre dve parkovanie miesta s označením „Reserve“, ktoré
patrili už zaniknutej spoločnosti MPS, s. r. o., žiadajú jej odstránenie, aby parkovacie
miesta mohli slúžiť občanom,

Mestská časť postúpila podnet vo veci zrušenia parkovacích miest na MMK, referát dopravy.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy predmetné dopravné značenie bolo zrušené.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


obyvatelia z Turgenevovej ul. upozorňujú na nečistotu a neporiadok pri
kontajneroviskách spôsobené neprispôsobivými občanmi, žiadajú uzamkýnateľné
kontajneroviská,

Mestská časť Košice – Juh nie je vlastníkom ani správcom uvedených boxov. Na základe
uvedeného mestská časť požiadala mesto Košice, správu majetku o preverenie vlastníckych
vzťahov predmetného priestoru. Doposiaľ písomné vyjadrenie nebolo zaslané na mestskú časť.
Podľa vyjadrenia MMK, referát nakladania s majetkom objekt nie je vo vlastníctve mesta
Košice iba zastavaný pozemok, v súčasnosti prebiehajú kroky na určenie vlastníctva objektu.
Vybudovanie sústredeného uzamykateľného, prípadne podzemného resp. polo podzemného
kontajneroviska je podmienené výberom vhodnej lokality a technických podmienok týkajúcich
sa existencie podzemných inžinierskych sieti, ako aj dostatočnými finančnými prostriedkami.
MČ Košice – Juh sa v prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov alebo grantov,
nebráni vstúpiť do spolupráce s mestom Košice a zabezpečiť výstavbu aj ďalších
uzamykateľných kontajnerovísk na svojom území.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia
výstavby polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
- Interpelácia v riešení
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požiadal o to, aby sa aj v tomto volebnom období konali pracovné stretnutia na úrovni
starostu s poslancami k rôznym témam ako sú parkovanie, kontajneroviská, atď. , príp.,
aby boli poslanci prizvaní na rokovania k týmto témam,

V prípade, že v budúcnosti budú naplánované rokovania k daným témam, budú poslanci
prizvaní na pracovné stretnutia.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


požiadal, aby boli odborne spracované uznesenia a predkladané na rokovania MZ
ohľadne vyjadrenia sa MČ k územným alebo stavebným konaniam mestu Košice,

Investičné zámery a aktivity právnických a fyzických osôb, ktoré môžu ovplyvniť rozvoj MČ
a životné podmienky obyvateľov sú predkladané na rokovania komisie výstavby, ŽP, VP a RR
pri MZ MČ Košice – Juh, rozhodnutia stavebného úradu, ktoré majú povahu verejnej vyhlášky
a líniové stavby sú zverejňované na úradnej tabuli MČ Košice – Juh.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


požiadal MČ, aby urobila potrebné kroky k tomu, aby neboli voľne v priestore po
mestskej časti ponechané bicykle, ktoré požičiava f. Antik.

Používať bicykle je možné iba na základe overenia kódu v mobilnej aplikácií. Zámerom
spoločnosti Antik je práve sprístupniť bicykle širokej verejnosti bez viazanosti na konkrétne
stanovištia.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. Ing. Tkáč


predniesol požiadavku občanov, ktorí poukazujú na nezmyselný zákaz odbočenia vľavo
z ulice Milosrdenstva na ul. Rastislavova,

Mestská časť uvedenú požiadavku odstúpila vlastníkovi a správcovi miestnych komunikácií, t.j.
mestu Košice, ktoré vykonáva aj funkciu cestného správneho orgánu so žiadosťou o vyjadrenie
k opodstatnenosti zákazu odbočenia.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy predmetná požiadavka nie je opodstatnená.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. Ing. Majerníček


občania z okolia Ludmanskej ul. žiadajú opravu chodníkov na ul. Ludmanská – Cottbus
a na Smetanovej ul., ktoré sú v dezolátnom stave,

MČ predmetné podnety odstúpila na MMK referát dopravy s požiadavkou o zaradenie do
harmonogramu opráv v II. polroku 2019. Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy presný
termín realizácie opráv ďalších chodníkov je podmienený finančnými prostriedkami mesta
Košice.
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- Interpelácia v riešení
 obyvatelia z Rosnej a Jantárovej ul. žiadajú uzamkýnateľné kontajneroviská,
Za uskladnenie, zvoz, likvidáciu a zhodnotenie odpadu je zodpovedné mesto Košice.
Vybudovanie sústredeného uzamykateľného, prípadne podzemného resp. polo podzemného
kontajneroviska je podmienené výberom vhodnej lokality a technických podmienok týkajúcich
sa existencie podzemných inžinierskych sieti, ako aj dostatočnými finančnými prostriedkami.
MČ Košice – Juh sa v prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov alebo grantov,
nebráni vstúpiť do spolupráce s mestom Košice a zabezpečiť výstavbu aj ďalších
uzamykateľných kontajnerovísk na svojom území.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia
výstavby polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
- Interpelácia v riešení


interpeloval požiadavku obyvateľov na osvetlenie chodníka na Železníkoch smerom od
zastávky na cintorín, momentálne je osvetlenie len na cestu,

Rozšírenie siete verejného osvetlenia bude mesto Košice zabezpečovať až po ukončení verejnej
obchodnej súťaže. podnet na doplnenie výložníkov na existujúce stožiare bol postúpený DPMK
a.s., ktorý v súčasnosti vykonáva údržbu existujúcich zriadení verejného osvetlenia.
MČ opätovne v mesiaci 08/2019 požiadala o doplnenie svetelných bodov v predmetnej lokalite.
- Interpelácia v riešení
p. Ing. Sušila


občania z Južnej triedy 41 – 45 sa pýtajú, čo bude prevádzkované v žltom stánku pre
Južnej triede 45, obávajú sa, aby tam nebola prevádzka pohostinstva, pýtajú sa, či by
MČ nemohla regulovať túto podnikateľskú činnosť,

Podľa vyjadrenia nového vlastníka predajného stánku na rohu Mudroňovej ulice a Južnej
triedy podnikateľský zámer doposiaľ nie je známy. Stánok bol zabezpečený proti vstupu tretím
osobám.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


opätovne dal do pozornosti priechod pre chodcov Rastislavova – Skladná, kde chýba
lepšie osvetlenia. Priechod využíva veľa peších, ktorí smerujú aj do Kulturparku. Na
tom mieste prechádza veľa sanitiek a neraz vznikajú aj kolízne situácie,

V roku 2019 na základe požiadavky mestskej časti bude riešené osvetlenie priechodu pre
chodcov na Južnej triede. S osvetlením ďalších priechodov pre chodcov v roku 2019 mesto
Košice neuvažuje.
- Interpelácia v riešení
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opýtal sa, či MČ nemá informácie o tom, že bol odkúpený pozemok na Rastislavovej
10 – 14 za pohostinstvom „záhradka“, kde sa nachádza zeleň a plocha by mala byť ďalej
odpredaná obyvateľom za účelom parkovacích miest,

Podľa vyjadrenia vlastníka pozemku zo dňa 4.7.2019 štúdia na riešenie parkovacích plôch
medzi oplotením letnej záhrady a prístupovou cestou ku obytnému domu na Rastislavovej
ulici č. 10 – 14 bola predložená k odsúhlaseniu na referát útvaru hlavného architekta MMK.
Ďalšie využitie pozemku je podmienené vyjadrením a stanovenými podmienkami Útvaru
hlavného architekta mesta Košice.
- Interpelácia v riešení


obyvatelia požadujú zriadenie venčoviska v lokalite Kultúrparku na zelenej ploche,

Mestská časť má na svojom území zriadené venčoviska na Južnej triede, Jantárovej a
Ostravskej ulici, ktorých údržbu a čistotu na nich zabezpečuje prostredníctvom aktivačných
pracovníkov poskytnutých z ÚPSVaR Košice.
Podľa vyjadrenia poverenej riaditeľky K13 pani Wágner vo veci zriadenia venčoviska
v trávnatej ploche medzi Rastislavovou ulicou a oploteným areálom Kulturparku je prístupná
k ďalším rokovaniam. Vo vnútorných priestoroch areálu je vodenie psov zakázané. Zriadenie
venčoviska v predmetnom priestore je podmienené súhlasom vlastníka pozemku.
Vo veci zriadenia venčoviska v lokalite Kulturparku MČ Košice – Juh oslovila aj Referát
nakladania s majetkom mesta Košice, ktorý sa vyjadril, že projekt „Kasárne – Kulturpark“ bol
realizovaný ako investičný projekt v rámci EHMK Košice 2013 zo štrukturálnych fondov EÚ.
Stále prebieha obdobie sledovania udržateľnosti projektu, tzn., je prísne vymedzené aké
úpravy je možné na tomto majetku realizovať. Trávniky v areáli Kulturpark sú projektom
určené ako zóny oddychu a kultúrno - spoločenského vyžitia, pre hru detí, resp. rodičov a detí.
Na trávnikoch sú realizované aj koncerty a iné podobné druhy podujatí. Voľný pohyb psov je v
celom areáli zakázaný, na túto skutočnosť upozorňujú i pri vstupoch do areálu umiestnené
piktogramy. Je dôvodné predpokladať, že s veľkou nevôľou návštevníkov areálu Kulturparku
by sa stretla akákoľvek funkčná zmena tam existujúcich trávnatých plôch.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


požiadal o aktuálne informácie ohľadne chodníka na Dunajskej ul.,

Podľa vyjadrenia mesta Košice vo veci výstavby chodníka na Dunajskej ulici sa ukončili
rokovania so spoločnosťou SPP a.s. Vzájomne bolo dohodnuté technické riešenie, ktoré
v súčasnosti spracúvava projektant. Predpoklad doriešenia predmetnej veci na podanie
žiadosti o vydanie stavebného povolenia je 12/2019.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie
projektovej dokumentácie, termín realizácie nie je možné v súčasnosti určiť.
- Interpelácia v riešení
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Opýtal sa v akom stave je žiadosť ohľadne premiestnenia trhoviska na Železníkoch
adresovaná na mesto Košice,

Referát Útvaru hlavného architekta mesta Košice listom zo dňa 15.05.2019 vyjadril nesúhlas k
premiestneniu trhových stolov. Na parc. č. 3661/19 sa nachádza verejná zeleň z hľadiska
navrhovaného záberu verejnej zelene považujú túto lokalitu za nevhodnú.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


Poukázal na situáciu s parkovaním v okolí business centra Teslova 3, parkovanie na ul.
Turgenevova – Lomonosovova je neúnosné.

Ide o verejne prístupné parkoviská, ktoré boli vybudované v rámci sídliska. MČ v minulosti
zabezpečila osadenie dopravného značenia, ktorým sa zamedzilo parkovaniu zamestnancov
a klientov business centra.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. Ing. Nagy


poukázal na to, že rómski občania a deti sa začali presúvať z okolia malej stanice aj
na sídl. Železníky, kde počas dňa obťažujú svojím agresívnym správaním mamičky
s deťmi a v nočných hodinách ohrozujú bezpečnosť ľudí.

MČ požiadala Mestskú políciu stanicu Košice – Juh o vykonávanie pravidelných hliadok na
sídlisku Železníky.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. JUDr. Ivančová, PhD.


v mene mamičiek malých detí požiadala, aby sa pri vybudovaní nového detského ihriska
osadili aj iné herné prvky, pieskoviská a navrhla výsadbu zelene v okolí ihrísk, ktorá je
nevyhnutná počas horúcich letných dní.

Mestská časť Košice – Juh spolupracuje pri zriaďovaní ihrísk so SMsZ v Košiciach a taktiež sa
zaoberá možnosťou výsadby vzrástlych stromov pri existujúcich detských ihriskách. Ich
výsadba je podmienená existenciou podzemných inžinierskych sietí. Pri vyhodnocovaní ponúk
na realizáciu sa snažíme posudzovať vhodnosť prvokov a ich tematické zameranie. V spolupráci
s MŠ sa volí aj vhodný názov predmetného ihrísk (Námorníček, Železníček, Lienka, Rosnička
a pod.).
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


občania požadujú nadchod na Turgenevovej ul. prispôsobiť aj bezbariérovo.

Správcom a vlastníkom premostenia na sídlisku Turgenevova je mesto Košice, ktoré
v súčasnosti posudzuje spôsob, rozsah a možnosť rekonštrukcie mosta.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy bola vykonaná obhliadka premostenia, boli zistené
poškodenia konštrukcie a preto MMK pripravuje podklady pre vypracovanie statického
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posudku celej konštrukcie, ktorá bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie
a následnej rekonštrukcie poškodenej oceľovej konštrukcie.
- Interpelácia v riešení
p. Ing. Hlinka


apeloval na MČ, aby požiadala správcu cestných komunikácií o údržbu a rozšírenie
cyklistických chodníkov na Južnej triede.

V mesiaci júl 2019 bola vykonaná obhliadka cyklistického chodníka na Južnej triede po most
VSS, požiadavka o zabezpečenie opravy cyklistického chodníka bola odstúpená na MMK,
referát dopravy.
- Interpelácia v riešení


Obyvatelia z Fejovej ul. č. 2 požadujú presun kontajnera reštaurácie Stará sypka do
novovzniknutej klietky pred vchodom Fejova č. 5, nakoľko sa sťažujú, že sa tam v noci
vysypávajú sklenené fľaše a odpad z čoho vzniká hluk. Zároveň je tam príliš veľa
kontajnerov, ktoré bránia prejazdu áut cez túto ulicu.

Za uskladnenie, zvoz, likvidáciu a zhodnotenie odpadu je zodpovedné mesto Košice.
Vybudovanie sústredeného uzamykateľného, prípadne podzemného resp. polo podzemného
kontajneroviska je podmienené výberom vhodnej lokality a technických podmienok týkajúcich
sa existencie podzemných inžinierskych sieti, ako aj dostatočnými finančnými prostriedkami.
Podľa nám dostupných informácií v súčasnosti Mesto Košice pripravuje koncepciu riešenia
polo podzemných kontajnerovísk na území celého mesta. Až po schválení koncepcie, určenia
správcovstva a v neposlednom rade spôsobu financovania bude možné pristúpiť k ich výstavbe.
MČ nemôže pristúpiť k realizácii budovania kontajnerovísk bez súhlasného stanoviska mesta
Košice.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia
výstavby polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
- Interpelácia v riešení
p. Ing. Blanár


reagoval na situáciu ohľadne kúpaliska Triton, ktoré je v žalostnom stave a poukázal na
mesto, ktoré vo veci vysporiadania pozemkov a opravy technických zariadení neurobilo
nič a požiadal, aby MČ vyvíjala viac iniciatívy na mesto, aby sa vyčlenili financie
v najbližších rokoch na jeho prevádzkovanie či už provizórne bez vysporiadania
pozemkov alebo investične,

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice mal s mestom Košice uzatvorenú Nájomnú zmluvu č.
Nn/61/V/1994 zo dňa 13.09.1994 na kúpalisko Triton, ktorú vypovedal dňa 06.09.2017. MZ MČ
Košice – Juh uznesením č. 171 zo dňa 20. 3. 2018 schválilo prevod nehnuteľného majetku
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nachádzajúci sa v areáli kúpaliska Triton, Rastislavova 65, 040 01 Košice, a to občerstvovací
stánok, dočasné prevádzkové priestory, tenisový kurt a tobogánovú dráhu mestu Košice s
cieľom zachovať celistvosť, funkčnosť a prevádzky schopnosť kúpaliska Triton. Aj napriek
skutočnosti, že išlo o priamy nájomný vzťah medzi mestom Košice a MPS, s.r.o., MČ
informovala prenajímateľa, t. j. mesto Košice o technickom stave a o potrebách nevyhnutých
oprav na kúpalisku, a požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov, čo sa vlastne aj
podarilo a tieto boli poskytnuté pre MPS, s.r.o. z rozpočtu mesta Košice v rokoch 2014 až 2016.
Žiadosť z MČ Košice – Juh na mesto Košice ohľadom Tritonu:
11/2013 žiadosť na mesto na opravu plaveckého bazéna, opravu laminátového bazéna,
ďalšia modernizácia technologických zariadení a regulačnej techniky
9/2014 žiadosť na mesto o poskytnutie finančných prostriedkov na Triton na opravu
neplaveckého laminátového bazénu a výstavbu plaveckého bazéna
12/2014 žiadosť na mesto o poskytnutie finančných prostriedkov na Triton na
dofinancovanie prevádzky kúpaliska Triton, mesto poskytlo 14 tis. eur
Aj vďaka týmto žiadostiam z MČ Košice – Juh pred otvorením letnej sezóny 2014 bola na
kúpalisku Triton zrealizovaná generálna oprava technických a technologických zariadení
strojovní a úpravní vôd v detskom a atypickom neplaveckom bazéne. V roku 2015 do strojovne
dojazdového bazéna šmýkalky a tobogánu bola dodaná a nainštalovaná automatická stanica
pre riadenie kvality bazénovej vody, čím sa výrazne zvýšila úroveň filtrácie a čistota vody v
tomto bazéne a boli splnené požiadavky kontrolného orgánu RÚVZ. Bolo to financované MPS,
s.r.o. Ďalšou významnou investíciou pred otvorením kúpacej sezóny 2016 bola výmena povrchu
laminátového bazéna za povrch fóliový. K termínu otvorenia letnej sezóny 2016 bolo dielo
zhotovené a odovzdané a tak návštevníci kúpaliska mohli využívať ďalší zrekonštruovaný bazén.
V období rokov 2014 až 2016 sa tak investovalo do kúpaliska Triton viac ako 150 tis. Eur.
Keďže iný nevyhovujúci technický stav konateľ MPS, s.r.o. nehlásil a každoročne bolo otvorenie
prevádzky kúpaliska Triton odobrené RUVZ, nemalo dôvod vedenie MČ považovať stav
kúpaliska Triton za nevyhovujúci.
Podľa vyjadrenia Tepelného hospodárstva spol. s.r.o., ako nového prevádzkovateľa boli zistené
také nedostatky na kúpalisku Triton, ktoré neumožňujú plynulé pokračovanie prevádzkovania
kúpaliska.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


reagoval na nelegálne parkovisko pri hoteli Centrum, aby MČ vyvíjala tlak na vyššie
inštancie a upozornila na súčasný bezprávny stav,

Vo veci parkovania vozidiel na predmetnom pozemku bol oslovený Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o ŽP, ktorý konštatoval, že zo strany úradu nie je možné riešiť parkovanie na
nespevnenej ploche na súkromnom pozemku, parkovaním nedochádza k poškodzovaniu
životného prostredia, k úniku ropných látok do pôdy. Poškodenie životného prostredia je
potrebné preukázať konkrétnou udalosťou.
- Interpelácia v riešení
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požiadal, aby MČ bola aktívna v budovaní podzemných a polopodzemných
kontajnerovísk.

Za uskladnenie, zvoz, likvidáciu a zhodnotenie odpadu je zodpovedné mesto Košice.
Vybudovanie sústredeného uzamykateľného, prípadne podzemného resp. polo podzemného
kontajneroviska je podmienené výberom vhodnej lokality a technických podmienok týkajúcich
sa existencie podzemných inžinierskych sieti, ako aj dostatočnými finančnými prostriedkami.
Podľa nám dostupných informácií v súčasnosti Mesto Košice pripravuje koncepciu riešenia
polo podzemných kontajnerovísk na území celého mesta. Až po schválení koncepcie, určenia
správcovstva a v neposlednom rade spôsobu financovania bude možné pristúpiť k ich výstavbe.
MČ nemôže pristúpiť k realizácii budovania kontajnerovísk bez súhlasného stanoviska mesta
Košice.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia
výstavby polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
- Interpelácia v riešení

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.
Stavba bola ukončená v prvom polroku 2019.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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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
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.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy bola vykonaná obhliadka premostenia, boli zistené
poškodenia konštrukcie a preto MMK pripravuje podklady pre vypracovanie statického
posudku celej konštrukcie, ktorá bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie
a následnej rekonštrukcie poškodenej oceľovej konštrukcie.
- 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.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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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
Ing. Hlinka


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

Chodník bol vybudovaný v rámci dobrovoľníckej aktivity v spolupráci s obyvateľmi.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený

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.
Tráva bola vysiata opätovne, v miestach s menším namáhaním sa trávnatý porast obnovil.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený



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 :
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,
Podľa vyjadrenia MMK referátu dopravy bezbariérový prechod pre soby ŤZP sú riešené
v bezprostrednej blízkosti križovatky na Južnej triede. Z uvedeného dôvodu sa so stavebnými
úpravami v predmetnej križovatke neuvažuje.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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.
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- 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
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
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V interpeláciách na 27. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2018 vystúpili títo
poslanci : Ing. Vibranský, PhDr. Mgr. Knap., PhD., MHA, MPH, Ing. Breicha, Ing.
Blanár, Ing. Sudzinová, Ing. Bernát a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Vibranský
 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.
MČ Košice – Juh opätovne požiadala Mesto Košice o doplnenie svetelných bodov v predmetnej
lokalite.
Interpelácia v riešení
PhDr. Mgr. Knap., PhD., MHA, MPH


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


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.
MMK, referát dopravy zrealizoval opravu výtlkov v roku v prvom polroku 2019.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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,“
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- 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.
MMK, referát dopravy zrealizoval opravu výtlkov v roku v prvom polroku 2019.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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.
MČ opätovne v mesiaci 08/2019 požiadala o doplnenie svetelných bodov v predmetnej lokalite.
- Interpelácia v riešení

V Košiciach 09.09.2019

Ing. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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