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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

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

berie na vedomie
A. Správa o výsledkoch kontroly č. 5/2019
B. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2020
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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Správa o výsledkoch kontroly č. 5/2019
za obdobie od 6. MZ konaného dňa 16.09.2019

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 17.9.2019 do 09.12.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2018 – 31.12.2018

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








zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií,
zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr,
zachovávanie zákonom stanoveného spôsobu, rozsahu a obsahu povinne
zverejňovaných informácií,
vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní
dodržiavanie príslušnosti na zabezpečenie povinne zverejňovaných informácií a
vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií z hľadiska osôb, ktoré sú zodpovedné za
umiestnenie a vybavovanie,
zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní žiadostí vrátane zabezpečenia
resp. vyhotovenia príslušných písomností,
dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí.
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PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI A JEJ UPLATŇOVANIE
V PODMIENKACH KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU
Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich oblasť predmetu kontroly:










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

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

Evidencia
V zmysle ustanovenia §20 zákona o slobode informácií povinná osoba vedie žiadostí tak, aby
poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie
vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo
postúpenie žiadosti),
d) podanie opravného prostriedku.
Kontrolné zistenie:
Ku kontrole bola predložená vnútorná smernica „Postup Miestneho úradu pri poskytovaní
informácií fyzickým a právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov“, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií na
Miestnom úrade MČ Košice – Juh. Podľa ustanovenia čl. IV. 2 ods. 2 vnútornej smernice, sa
žiadosti o sprístupnenie informácie evidujú v centrálnom registratúrnom denníku, kde sa im
pridelí spisové číslo, následne si spis preberie zodpovedný zamestnanec z oddelenia OOPaM,
ktorý tieto žiadostí eviduje v samostatnom denníku v súlade s §20 zákona o slobode informácií.
Ku kontrole bola predložená „Evidencia žiadostí o poskytnutie informácií“ za rok 2018, v
ktorej bolo zaevidovaných celkom 13. Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať,
že predložená evidencia je vedená prehľadne, dôsledne a spĺňa zákonom a vnútornou smernicou
stanovené náležitosti.

Vybavovanie žiadostí
V zmysle §14 až §19 zákona o slobode informácií sa informácie sprístupňujú najmä ústne,
nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním
informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná
osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania
žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak informáciu nemožno sprístupniť
spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob
sprístupnenia informácie. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované
informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Ak povinná osoba poskytne
žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v
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spise; ak žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote
rozhodnutie.
Kontrolné zistenie:
V rámci kontrolnej činnosti bolo prekontrolovaných všetkých 13 podaných žiadostí a spôsob
ich vybavenia. 10 žiadostí bolo vybavených sprístupnením informácií v plnom rozsahu, o čom
v každom prípade bolo vykonané rozhodnutie zápisom v spise. Vo všetkých prípadoch bola
dodržaná lehota na vybavenie žiadosti. V troch prípadoch bola žiadosť vybavená postúpením
inej povinnej osobe, a to na Magistrát mesta Košice v zákonnej lehote, o čom aj kontrolovaný
subjekt žiadateľa informoval. Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že
vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií bolo
v kontrolovanom období v súlade so zákonom a kontrola nezistila žiadne pochybenia.

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

V zmysle ustanovenia §5 ods. 2 a ods. 8 zákona o slobode informácií sa na webovom sídle
zverejňujú informácie o:
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termíne zasadnutí miestneho zastupiteľstva a návrh programu rokovania – (zverejnené),
zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
texty uznesení miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
údaje o dochádzke poslancom miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
výpis o hlasovaní poslancov na zasadnutí miestneho zastupiteľstva – (zverejnené).

Podľa ustanovenia §5 ods. 6 zákona o slobode informácií je povinná osoba povinná zverejniť
označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej
nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu,
verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý
táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než
orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj
informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento
majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa
(zverejnené).
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má zriadenú úradnú tabuľu a vlastné webové
sídlo (http://www.kosicejuh.sk), na ktorých v zmysle zákona o slobode informácií zverejňuje
informácie, ktoré v zmysle §4 ods. 3 zákona môže každý opakovane vyhľadávať a získavať –
zabezpečujú hromadný prístup k informáciám v zmysle §6 ods. 1 zákona.
Vykonanou kontrolou obsahu úradnej tabule a webového sídla, na ktorých kontrolovaný
subjekt zverejňuje informácie, bolo zistené, že MČ Košice – Juh má zverejnené všetky povinne
zverejňované informácie v zmysle §5 zákona o slobode informácií v prehľadnej forme.

b) zverejňovanie informácií podľa §5a zákona o slobode informácií
Podľa ustanovenia §5a zákona o slobode informácií je každá povinná osoba povinná zverejniť
zmluvu, pričom v zmysle tohto zákona povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú
uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky
alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom mestskej časti, alebo
nakladanie s finančnými prostriedkami Európskej únie.
V zmysle §5a ods. 9 zákona o slobode informácií sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje
na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí
zmluvy. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti podľa zákona.
V zmysle ustanovenia §3 ods. 4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch
verejnej správy v znení neskorších predpisov sú povinné osoby, ktoré sú správcami
informačných systémov povinné zabezpečiť, aby ich informačné systémy boli v súlade so
štandardami informačných systémov verejnej správy. Štandardy informačných systémov
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verejnej správy sú upravené Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy, kde sa v §18 uvádza:
Štandardom pre všeobecné použitie formátov je
a) používanie ľubovoľného formátu pri výmene súborov, ak s tým vopred súhlasia všetky
zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú,
b) používanie ľubovoľného formátu pri výmene a zverejňovaní iných typov súborov, ako sú
uvedené v § 19 až 24,
c) používanie najmä písem Arial, Times New Roman a Courier New v textových súboroch,
tabuľkových súboroch a v ďalších typoch súborov, kde je to technicky uskutočniteľné,
a to pri zverejňovaní súborov, vrátane zverejňovania na webovom sídle,
d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v
tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné,
e) používanie správnych prípon súborov patriacich k danému typu súboru.
V zmysle §19 Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy je štandardom pre textové súbory okrem iných aj Portable Document Format (.pdf)
minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5. V takto zverejnenej zmluve je potom možné
vyhľadávať, s čím súvisí, že dokument je čitateľný pre čítačky dokumentov, ktoré používajú
osoby so zmyslovým postihnutím (§4 ods. 5 Zákona o slobode informácií – osoba so
zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo
nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní) a tým je zabezpečený
hromadný prístup k informáciám v plnom rozsahu.

Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle
(http://www.kosicejuh.sk) bezodkladne zverejňoval všetky písomné zmluvy, resp. dodatky
k nim (spolu 140), ktoré uzatvoril počas kontrolovaného obdobia a to tak, že zverejnil
naskenovanú zmluvu v textovej verzii PDF formátu.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a na základe toho je možné konštatovať, že
zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv je v súlade s §5a zákona o slobode informácií
spôsobom zabezpečujúci hromadný prístup k informáciám.

c) zverejňovanie informácií podľa §5b zákona o slobode informácií
Podľa ustanovenia §5b zákona o slobode informácií povinná osoba zverejní na svojom
webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o:
a) objednávkach tovarov a služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia,
b) faktúrach za tovary a služby do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2019

8/54

Kontrolné zistenie:
K výkonu kontroly za obdobie roku 2018 bolo kontrolovaným subjektom predložených 1169
objednávok, 1037 došlých faktúr a 439 odberateľských (vyšlých) faktúr. Následne bolo
náhodným výberom vybratých niekoľko objednávok a faktúr, ktorých zverejnenie, resp.
zverejnenie informácií o týchto objednávkach a faktúrach, bolo posúdené z hľadiska splnenia
termínu zverejnenia a obsahu všetkých náležitostí v zmysle zákona. Kontrolou nebolo zistené
žiadne porušenie a na základe toho je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt dodržiava
všetky ustanovenia §5b zákona o slobode informácií a zverejňované údaje o objednávkach
a faktúrach sú v prehľadnej forme, obsahujú všetky náležitosti v zmysle §5b ods.1 písm. a) a b)
zákona o slobode informácií, boli zverejňované bezodkladne v súlade s §5b ods. 2 zákona
o slobode informácií.

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

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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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 09.12.2019 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie 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 17.9.2019 do 09.12.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2017 – 31.12.2018

zameraná na kontrolu nakladania
MČ Košice – Juh za vybrané obdobie.

s

prebytočným a

neupotrebiteľným

majetkom

Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť.

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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákon č. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
štatút mesta Košice,
vnútorná smernica „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom
Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice Juh“,
vnútorná smernica „Smernica o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve
a v správe Mestskej časti Košice – Juh“,
„ Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice“.
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KONTROLA OBSAHU VNÚTORNÝCH PREDPISOV
V zmysle ustanovenia §9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov
na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej
osoby alebo rozhodujúci vplyv22aa) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s
majetkom.
Kontrolovaný subjekt vydal vlastnú vnútornú smernicu, upravujúcu oblasť predmetu kontroly,
ktorou sú „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom Mestskej časti Košice
– Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Juh“, ktorá nadobudla účinnosť
01.07.2013.
Kontrolovaný subjekt vydal vlastnú vnútornú smernicu, upravujúcu oblasť predmetu kontroly,
ktorou je „Smernica o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe
Mestskej časti Košice – Juh“, ktorá nadobudla účinnosť 28.01.2019.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že obe vnútorné smernice upravujúce oblasť kontroly sú spracované
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a štatútom mesta Košice, avšak
smernica „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom Mestskej časti Košice
– Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“ obsahuje odkaz na t.č.
zrušené pravidlá mesta Košice: „Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice“ – odporúčam
aktualizovať túto vnútornú smernicu.

Nakladanie s neupotrebiteľným majetkom MČ Košice - Juh
Vyradenie a likvidácia
V zmysle článku IV. zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh
a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh:
(1) Starosta mestskej časti je povinný zriadiť vyraďovaciu a likvidačnú komisiu ako svoj
poradný orgán.
(2) O neupotrebiteľnosti majetku technickej povahy s nadobúdacou hodnotou vyššou ako
300 EUR je možné rozhodnúť len na základe odborného alebo znaleckého posudku.
(3) Hnuteľný majetok pred procesom prevodu vyradí vyraďovacia komisia na návrh
príslušného oddelenia.
(4) O jednotlivej hnuteľnej veci, ako aj o spôsobe naloženia s ním, písomne rozhoduje na
základe návrhu vyraďovacej komisie v zostatkovej hodnote :
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a) do 3 500 EUR starosta mestskej časti
b) nad 3 500 EUR po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva.
Kontrolné zistenie:
K výkonu kontroly bola predložená kompletná dokumentácia vyraďovania a likvidácie
neupotrebiteľného hnuteľného majetku MČ Košice – Juh za roky 2017 a 2018.
V zmysle zásad starosta mestskej časti zriadil vyraďovaciu komisiu v zložení: Ing. Viera
Sudzinová – predseda, JUDr. Ľudmila Bernátová – člen, Mgr. Diana Miškárová – člen a Mgr.
Beáta Hrobáková – člen.
Vyraďovacia komisia prehodnotila návrh na vyradenie hnuteľného majetku, ktorý spracovali
zamestnanci MÚ MČ Košice – Juh. Na fyzickej obhliadke hnuteľného majetku navrhnutého na
vyradenie sa komisia oboznámila s jeho fyzickým stavom a vekom, oboznámila sa s
vypracovanými odbornými posudkami potvrdzujúcimi ich technické a morálne opotrebenie
a zastaranosť ako aj ich ďalšie možné využitie.
Vo všetkých prípadoch komisia konštatovala, že hnuteľný majetok navrhnutý na vyradenie je
v ďalšej prevádzke nepoužiteľné a preto odporúča starostovi mestskej časti vyradenie
uvedeného majetku. Nadobúdacia hodnota hnuteľného majetku navrhnutého na vyradenie bola
v roku 2017 32 898,33 EUR, v roku 2018 15 120,49 EUR. Vyraďovacia komisia zároveň
navrhla fyzickú likvidáciu vyradeného majetku prostredníctvom odborne spôsobilej
organizácie a odvozom do zberných surovín a vyraďovací protokol predložila predsedovi
likvidačnej komisie na rozhodnutie o spôsobe a forme likvidácie vyradeného nepoužiteľného
majetku.
V zmysle zásad starosta mestskej časti zriadil likvidačnú komisiu v zložení: Ing. Ladislav
Brejcha – predseda, Ing. Eva Horáková – člen, JUDr. Júlia Pavčíková – člen, Daniel Gašparik
– člen, Mgr. Miriama Tokárová – člen.
Zo zápisníc likvidačnej komisie je zrejmé, že vyradený majetok bol odovzdaný na fyzickú
likvidáciu zneškodnením spoločnosťou Kosit a.s., čo potvrdzujú protokoly o odbere odpadu na
ďalšie využitie a zneškodnenie nebezpečného odpadu.
Kontrolou nebolo zistené žiadne pochybenie v spôsobe a procese vyraďovania a likvidácie
hnuteľného majetku.

Prevod a prenájom majetku
V zmysle článku V. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh
a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh:
(1) Mestská časť pri prevode a prenájme majetku postupuje v súlade s ustanovenia § 9a
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Občianskeho
zákonníka.
(2) Ďalšie podmienky a postup pri prenajímaní nehnuteľného a hnuteľného majetku
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ustanovujú „ Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice“.
(3) Prevod hnuteľného majetku MČ Košice – Juh v zostatkovej hodnote do 3 500 EUR
rozhoduje starosta MČ Košice – Juh. Cenu, za ktorú bude hnuteľný majetok predaný,
stanovuje finančná komisia na návrh príslušného oddelenia.
(4) Prevod hnuteľného majetku MČ Košice – Juh so zostatkovou hodnotou nad 3500 EUR
rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
(5) Prevod vlastníctva majetku sa uskutoční na inú právnickú alebo fyzickú osobu:
a) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom vecí.
(6) Forma priameho predaja sa použije v prípade zostatkovej hodnoty hnuteľného majetku
nižšej ako 3 500 EUR.
(7) Schváleniu MZ Košice – Juh podlieha každý prevod nehnuteľného majetku a iných
majetkových práv vo vlastníctve MČ.
(8) Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ Košice – Juh sa uskutočňuje formou
obchodnej verejnej súťaže.
(9) Pri prevode majetku predajom alebo obchodnou verejnou súťažou starosta Mestskej časti
Košice – Juh vymenuje komisiu na vyhodnotenie ponúk.
(10) Pri zámere prevodu nehnuteľného majetku je MČ Košice – Juh povinná postupovať
v zmysle zákona aj v prípade, ak o prevod nehnuteľnosti už požiadala konkrétna
právnická alebo fyzická osoba a zámer prevodu nehnuteľnosti nebol zverejnený.
(11) Majetok vo vlastníctve MČ Košice – Juh sa nesmie prevádzať za kúpnu cenu, ktorá je
nižšia ako hodnota stanovená znaleckým posudkom vrátane ceny za vyhotovenie
znaleckého posudku.
(12) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pri prevode nehnuteľného
majetku je možné podať až po úhrade celej kúpnej ceny.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou nebolo zistené žiadne pochybenie v procese predaja hnuteľného majetku.

Prevod nehnuteľného majetku
MČ Košice – Juh v roku 2018 uskutočnila prevod nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice
– Juh nachádzajúceho sa v areáli kúpaliska Triton na mesto Košice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, konkrétne:
1.
2.
3.
4.

občerstvovací stánok v zostatkovej cene 4 597,56 eur
dočasné prevádzkové priestory v zostatkovej cene 4 367,16 eur
tenisový kurt v zostatkovej cene 3 055,77 eur
tobogánová dráha v zostatkovej cene 0,00 eur.

Znaleckým posudkom zo dna 5.9.2017 bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľného
majetku vo výške 46 200 eur.
Predmetný nehnuteľný majetok bol v čase prevádzkovania kúpaliska Triton prenajatý jeho
prevádzkovateľovi Miestnemu podniku služieb s.r.o. Košice nájomnou zmluvou č. 06/2010/SM
vo výške ročného nájmu 305 eur (platné pre rok 2017). Nakoľko Miestny podnik služieb s.r.o.
Košice vypovedal mestu Košice k 31.12.2017 nájomnú zmluvu na kúpalisko Triton a s cieľom
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zachovať celistvosť, funkčnosť a prevádzkyschopnosť kúpaliska Triton v budúcnosti, navrhla
mestská časť odpredať predmetný majetok mestu Košice ako budúcemu výlučnému vlastníkovi
kúpaliska Triton za kúpnu cenu vo výške 10% z ceny znaleckého posudku (cena obvyklá pri
prevode majetku medzi mestom Košice a mestskými časťami) navýšenú o cenu za znalecký
posudok (350 eur), t.j. 4 970 eur.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 23. zasadnutí konaného dňa
20.03.2018 uznesením číslo 171 návrh prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice –
Juh nachádzajúceho sa v areáli kúpaliska Triton na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schválilo. Následne Mestské zastupiteľstvo mesta Košice na svojom rokovaní schválilo
odkúpenie predmetného nehnuteľného majetku a vyplatilo mestskej časti kúpnu cenu 4 970 eur.
Kontrolou nebolo zistené žiadne pochybenie v procese predaja hnuteľného majetku.

Prenájom nehnuteľného majetku
MČ Košice – Juh má vo svojom majetku (prípadne má zverený do správy) nehnuteľný majetok,
ktorý aktuálne nevyužíva pri svojej činnosti na plnenie svojich samosprávnych funkcií a úloh
a tak v zmysle hospodárneho nakladania s majetkom, tento nehnuteľný majetok prenajíma.
Jedná sa najmä o pozemok parcela č. KN C 501/323 o výmere 1 240 m2, nebytové priestory
AB VŠA, nebytové priestory v SRC na ul. Milosrdenstva, areál garážových boxov na Poľskej
ul. S príslušenstvom a pozemkom, Parkovisko Triton na Rastislavovej ul. S príslušenstvom
spevnenej plochy, nebytové priestory a skladové priestory s pozemkom na ul. Pri bitúnku
a jednopodlažná budova – jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ul..
Ku kontrole bola predložená kompletná evidencia úkonov týkajúcich sa prenájmu týchto
priestorov v kontrolovanom období.
V zmysle článku V. zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh
a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh, bodu (1) Mestská časť pri
prevode a prenájme majetku postupuje v súlade s ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka, bodu (2) Ďalšie
podmienky a postup pri prenajímaní nehnuteľného a hnuteľného majetku ustanovujú „Pravidlá
prenajímania majetku mesta Košice“ a v zmysle článku VII. Úkony hospodárenia s majetkom,
ktoré podliehajú schváleniu orgánmi mestskej časti zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice
– Juh bod (1) Miestne zastupiteľstvo schvaľuje c) prenájom nehnuteľného majetku a
nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej
súťaže MZ MČ Košice – Juh na svojich zasadnutiach schvaľuje podmienky verejných
obchodných súťaží na voľné priestory na prenájom, MÚ MČ Košice – Juh o tom na svojej
úradnej tabuli v zmysle zákona informuje aspoň 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov
do obchodnej verejnej súťaže.
V kontrolovanom období boli vyhlásené verejné obchodné súťaže na nasledovné prenájmy
nehnuteľného majetku, ktoré boli podrobené výkonu kontroly:
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Obchodno verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti - Areál garážových boxov
Obchodno verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti – Parkovisko Triton
Obchodno verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov a skladových priestorov s
pozemkom, Pri bitúnku č. 5, Košice,

Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia v procese prenájmu nehnuteľného majetku.
V kontrolovanom období boli uskutočnené nasledovné prenájmy nehnuteľného majetku
formou priameho prenájmu v zmysle §9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ktoré boli podrobené výkonu kontroly:












Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľného majetku
nachádzajúceho sa na Palárikovej ul. v Košiciach za účelom parkovania motorových
vozidiel pre hostí hotela Centrum a Domu techniky
Prenájom nehnuteľného majetku o výmere 5,00 m2 – fasáda vstupná budova T-Systems
Športovo-zábavného areálu za účelom umiestnenia reklamných zariadení na fasáde
budovy
Prenájom nebytových priestorov o výmere 15,5 m2 - kancelárske priestory AB VŠA
Prenájom nebytových priestorov o výmere 67,09 m2 kancelárie v areáli Strediska VPP
Prenájom z dôvodu hodného osobitého zreteľa – nehnuteľného majetku: Športovo
zábavný areál na umiestnenie reklamných zariadení bezprostredne na plochu tohto
majetku Prenájom nebytových priestorov o výmere 2 x 24,0 m2 - kancelárske priestory
AB VŠA
Prenájom z dôvodu hodného osobitého zreteľa – nebytové priestory o výmere 43 m2 v
Administratívnej budove AB VŠA a pozemok 2,25m2 Prenájom z dôvodu hodného
osobitého zreteľa – nebytové priestory o výmere 199,74 m2 v budove KVT,
Prenájom nebytových priestorov o výmere 16,0 m2 - kancelárske priestory AB VŠA
Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – jednopodlažná budova – jedálne pre
dôchodcov na Vojvodskej ul.,
Prenájom časti pozemku parc. č. C KN č. 501/321 o výmere 50 m2,
Prenájom časti pozemku parc. č. C KN č. 501/323 o výmere 374 m2,

Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia v procese prenájmu nehnuteľného majetku.
Krátkodobý nájom nebytových priestorov
V zmysle hospodárneho nakladania s majetkom, MČ Košice – Juh poskytuje do krátkodobého
užívania nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám za účelom uspokojenia ich potrieb,
realizáciu činností v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, sociálnej, environmentálnej,
charitatívnej činnosti, ako aj na činnosť združení, prípadne na inými právnymi predpismi
dovolený účel. Za účelom spriehľadnenia podmienok krátkodobého nájmu a určenia výšky
obvyklého nájomného za nebytové priestory MČ Košice – Juh, vydala mestská časť smernicu
„Smernica o krátkodobých nájmoch nebytových priestorov Mestskej časti Košice – Juh na

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2019

15/54

Smetanovej 4, Košice“. Nájomné za nájom nebytových priestorov je stanovený v cenníku, ktorý
tvorí prílohu smernice, je uverejnený na webovom sídle MČ Košice – Juh.
Kontrolou krátkodobých nájmov nebytových priestorov neboli zistené žiadne nedostatky.

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 10.12.2019 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

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

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie 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 17.9.2019 do 09.12.2019 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
platné k 01.12.2019

zameraná na kontrolu aktuálnosti vybraných VZN mestskej časti.
Cieľom kontroly bolo overiť súlad vybraných platných VZN mestskej časti s platnými
právnymi predpismi.

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:
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Ústava Slovenskej republiky zákon č. 460/1992 Zb. v platnom znení,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

KONTROLA OBSAHU VŠOBECNE ZÁVÄZNÝCH
NARIADENÍ MESTSKEJ ČASTI
Oprávnenie obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenia ( ďalej len „VZN“) je v prvom rade
zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, a to konkrétne v nasledovných článkoch:



Čl. 68 Ústavy SR: “Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh
vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať
všeobecne záväzné nariadenia“,
Čl. 71 ods. 2 Ústavy SR: „Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok
vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v
jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia. Výkon štátnej správy prenesený na obec
alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví
zákon

Oprávnenie obcí vydávať VZN je v druhom rade upravené aj v ustanovení § 6 ods. 1 a 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pričom aj v tomto zákone
sa rozlišuje vydávanie VZN vo veciach územnej samosprávy ( § 6 ods. 1 citovaného zákona) a
vydávanie VZN pri výkone štátnej správy ( § 6 ods. 2 citovaného zákona). Samotný legislatívny
postup pri vydávaní VZN je upravený v § 6 citovaného zákona. Aj špeciálny právny predpis
(lex specialis), zákon o meste Košice, upravuje v ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov oprávnenie Miestneho zastupiteľstva
rozhodovať o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä sa uznášať na všeobecne
záväzných nariadeniach mestskej časti.
Na vydanie VZN nie je potrebný samostatný právny predpis. Kreačná právomoc obce však nie
je neobmedzená. Obec nemôže vydať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach vyhradených
zákonu, taktiež nemôže upravovať medze základných práv a slobôd, pretože ich môže
upravovať len zákon. Schvaľovanie zmien VZN si vyžaduje rovnaký legislatívny postup ako
pri vydávaní a schvaľovaní VZN. Vydané a účinné VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou SR,
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada SR a boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Dozor nad
dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej
správy vykonáva prokurátor, a to preskúmaním zákonnosti, vykonávaním previerok
zachovávania zákonnosti a uplatňovaním poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej
správy.
Podľa § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa ustanovenia odseku 2 týkajúce
sa zverejňovania informácií NR SR primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými
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zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami
samosprávy vyššieho územného celku. Z uvedeného vyplýva povinnosť okrem iného zverejniť
návrhy VZN aj texty schválených VZN (povinnosť zverejnenia aj vo väzbe na § 6 ods. 9 Zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov spôsobom obvyklým v obci).
Dodržanie informačnej povinnosti
Mestská časť Košice – Juh má na svojej webovej stránke www.kosicejuh.sk v sekcii Mestská
časť / Dokumenty mestskej časti – Všeobecne záväzné nariadenia zverejňované aktuálne a
zároveň platné VZN, čo je v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolné zistenie
Kontrolou bolo zistené, že v súčasnosti sú účinné a platné nasledovné VZN:














VZN č. 2/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/1999 o zimnej údržbe na území
Mestskej časti Košice – Juh – zrušovacie VZN,
VZN č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2017 o čistote a poriadku – zrušovacie
VZN,
VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda v Mestskej časti Košice – Juh –
VZN je aktuálne a v súčasnej dobe nie je potrebná jeho zmena alebo aktualizácia,
VZN č. 4/2015 Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh – Návrh na
aktualizáciu viď 12. bod programu na 10. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2019 – Všeobecne záväzné
nariadenie MČ Košice – Juh č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie MČ Košice - Juh č. 4/2015 - Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice
– Juh,
VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice – Juh počas volebnej
kampane – VZN je aktuálne a v súčasnej dobe nie je potrebná jeho zmena alebo
aktualizácia,
VZN č. 2/2015 o poskytovaní elektronických služieb – VZN je aktuálne a v súčasnej
dobe nie je potrebná jeho zmena alebo aktualizácia,
VZN č. 1/2015 o symboloch Mestskej časti Košice – Juh – VZN je aktuálne a v
súčasnej dobe nie je potrebná jeho zmena alebo aktualizácia,
VZN č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v Mestskej časti Košice – Juh – Návrh na aktualizáciu viď 13. bod
programu na 10. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh, ktoré sa
uskutoční dňa 17. decembra 2019 – Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č.
4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Juh č.
2/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v
Mestskej časti Košice – Juh,
VZN č. 3/2002 o podmienkach držania a chovu psov v Mestskej časti Košice – Juh
– VZN v § 6 – Znečisťovanie verejných priestranstiev ods. 3 obsahuje odkaz na zrušené
VZN: „Podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva sú upravené vo všeobecne
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záväznom nariadení mestskej časti č. 1/2007 o čistote a poriadku.“ – je potrebná jeho
aktualizácia ,
VZN č. 6/1998 o vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území
Mestskej časti Košice Juh – VZN je aktuálne a v súčasnej dobe nie je potrebná jeho
zmena alebo aktualizácia.

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 09.12.2019 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 III. štvrťroku 2019
__________________________________________________________________________
3.7.2019 – bez účasti občanov
10.7.2019 - bez účasti občanov
17.7.2019
p. F. K., z Južnej tr., Košice


Žiadal opraviť chodníky v lokalite okolo tzv. hviezdic na Južnej triede ako aj chodníka pri
hlavnej ceste.

V písomne odpovedi zo dňa 12.9.2019 MÚ MČ Košice – Juh občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh opätovne požiadala mesto Košice, ako vlastníka a správcu miestnych komunikácii o zaradenie
opravy predmetného chodníka do harmonogramu opráv v čo najbližšom možnom termíne.
V mesiaci september – október 2019 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa prác na zákazku Stavebná
údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice. Z dôvodu podania námietok neúspešných
uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác pre Mesto Košice na opravu miestnych
komunikácií. Z uvedeného dôvodu mesto Košice nemôže stanoviť termín realizácie opravy chodníka.
Podnet je v riešení.

p. I. O. , z Palárikovej ul., Košice


Žiadal o vykonanie čiastočných rezov /orezov stromov a kríkov v lokalite Palárikova Jantárová-Partizánska. V čase búrok môžu hroziť pády konárov veľkých stromov na ľudí, autá
a pod.
V písomne odpovedi zo dňa 12.9.2019 MÚ MČ Košice – Juh občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh požiadavku na orez stromov odstúpila správcovi verejnej zelene t.j., Správe Mestskej zelene
v Košiciach, ktorá vo svojom vyjadrení uviedla, že orez stromov na Palárikovej ulici zaradili do plánu
orezov stromov a bol zrealizovaný orez v III. kvartáli 2019.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

27.7.2019
p. T., z Turgenevovej ul., Košice


na konci Turgenevovej ul. je neodprataná kopa po jednej kosbe (hnije). Je to pri výmenníkovej
stanici č. 34,
Po preverení danej situácie v teréne uvádzame, že kopa pozostávala z orezu kríkov v prídomovej
zelene na Turgenevovej ulici č. 32 a bola prostredníctvom aktivačných pracovníkov odstránená.
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V danej veci by sme radi upozornili, že pri úprave prídomovej zelene – predzáhradok je potrebné
odstránené časti rastlín vyhodiť do kontajnera na domový odpad a neskladovať ich na verejnej zeleni.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


bola vyčistená len časť rigolu a je potrené vyčistiť aj druhú polovicu, lebo rigol neplní svoju
funkciu (smer ku zastávke),
Z uvedenej požiadavky nie je známe o ktorý rigol ide a kde sa nachádza.
Po upresnení lokality bol predmetný rigol v rámci aktivačných prác vyčistený.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


sídl. Železníky smer na Cassoviu – potrebné vyčistenie vpustí, ktoré sú tiež zanesené. Aj šišky
z ihličnanov nikto neodpratáva. Popri živom plote sú tiež neodpratané nečistoty. Živý plot je
neostrihaný, neupravený.
Mestská časť Košice – Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácií o zaradenie do
harmonogramu čistenia uličných vpustí aj ul. Alejovú a Gemerskú.
Mesto Košice v jesenných mesiacoch október 2019 zabezpečilo čistotou na miestnych komunikáciách
ako aj čistenie uličných vpustí.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


požadoval doplnenie košov na odpadky popri chodníkoch od autobusových zastávok, nie len
pri detských ihriskách.
Koncom roka 2018 mestská časť začala s výmenou starých odpadkových košov za nové pri detských
a športových ihriskách, v oddychových zónach ako aj na verejných priestranstvách. Máme za to, že
v súčasnosti je umiestnený dostatočný počet malých odpadových košov v lokalite ulíc Turgenevova
a Lomonosovova.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

31.7.2019
p. B. F., z Fibichovej ul., Košice


Na lavičkách v parčíku na Krivej ul. sa často zdržujú neprispôsobivé osoby a robia hluk,
obyvatelia a psíčkari sa ich boja. Súčasný počet lavičiek by sa mohol znížiť (či celkom
zredukovať ) a zvýšiť kontrolu MP.
Mestská časť po viacerých požiadavkách obyvateľov Fibichovej ulice 1 – 11 o zveľadenie
priestranstva pri detskom ihrisku, pristúpila k ďalšej etape úpravy vnútro blokového priestoru na
Fibichovej a Krivej ulici. V roku 2019 sme pri existujúcom detskom ihrisku doplnili fitness prvky
spolu s mobiliárom (lavičky, koše) a rozšírili aj prechodoví chodník.
Čo sa týka neprispôsobivých osôb Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu Košice
o častejšie vykonávanie hliadok v predmetnej lokalite. V prípade, ak zaznamenáte v danej lokalite
zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním zapríčiňujú neporiadok a svojim
správaním pohoršujú verejnosť, odporúčame Vám bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na
bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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7.8.2019
p. H. , z Južnej tr., Košice


Žiadal o doplnenie vodorovného dopravného značenia (žltej čiary) zákaz zastavenia nakoľko
doterajšia značka je ľahko prehliadnuteľná - ulica Milosrdenstva pri križovatke – rohový dom.
Žltá čiara je v určitých úsekoch zakreslená ...
Navrhuje, aby do času, kým sa to nevyrieši, aby dotknutí šoféri boli len napomenutí, hlavne
v prípade bohoslužby.

Podľa zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej
ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na
náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty. Posudzovanie porušenia zákona o cestnej premávke je plne
v kompetencii Mestskej polície Košice a Obv. odd. PZ SR.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

14.8.2019
p. S. S. , z Turgenevovej ul., Košice


Na základe spoločných bodov opravy o obnovy ulíc MČ Juh a obvodu 3 (príloha zaslaná
mailom).
Podnety týkajúce sa opravy a údržby miestnych komunikácií a chodníkov boli zaslané na riešenie
MMK, ref. dopravy, ktorý zabezpečuje opravu a údržbu miestnych komunikácii, mesto Košice súčasne
vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu. Mestská časť Košice – Juh priebežne monitoruje
stav miestnych komunikácii a chodníkov na území mestskej časti.
-

rekonštrukcia prepojovacie ho schodiska od Táborskej ulici na Bleskovú a smerom na
Turgenevovu vrátane bezbariérovej úpravy bola ukončená,
bola realizovaná oprava prepadnutých poklopov, kanálových vpustí, vrátane novej uličnej
vpuste pri prepojovacom schodisku z ulice Lomonosovovej na Turgenevovu.
v mesiaci júl bola ukončená výstavba bezbariérového priechodu pre chodcov na Turgenevovej
ulici smerom ku Kalinčiakovej ku zadnému vstupu do nemocnice a oprava chodníka, značenie
MMK, ref dopravy zvažuje spôsob opravy a údržby prepojovacieho premostenia na
Turgenevovej ulici, ktoré je finančne náročné podľa záverov statického posudku, ktoré dalo
vypracovať mesto Košice.

K realizácii ďalších bezbariérových priechodoch a zníženiu rýchlosti na Turgenevovej ulici sa nevieme
v súčasnosti vyjadriť, nakoľko sme doposiaľ neobdržali stanovisko MMK.
V mesiaci september – október 2019 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa prác na zákazku Stavebná
údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice. Z dôvodu podania námietok neúspešných
uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác pre Mesto Košice na opravu miestnych
komunikácií. Z uvedeného dôvodu mesto Košice nemôže stanoviť termín realizácie opravy chodníka.

Údržbu verejnej zelene a kosenie zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach. Kosenie sa
vykonávala na základe schváleného harmonogramu.. Orezy vzrastlých stromov, ktoré obmedzujú
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funkčnosť verejného osvetlenia budú podľa vyjadrenia SMsZ v Košiciach realizované podľa
kapacitných a finančných možností.
Odstránenie odpadu pod premostením zabezpečila MČ prostredníctvom aktivačných pracovníkov

Čo sa týka riešenia uzamykateľných kontajnerovísk na Turgenevovej ulici:
Podnetom sa zaoberá MMK, ref. životného prostredia a energetiky a z hľadiska majetkoprávneho
vysporiadania priestorov ref. nakladania s majetkom. Doposiaľ tieto priestory vrátane
prepojovacích schodísk neboli vysporiadané v prospech mesta Košice. Tieto priestory neboli
odovzdané po ich ukončení v rámci výstavby sídliska mestu Košice. V najbližšom období sa javí ako
jediná možnosť ako aspoň čiastočne zabrániť znečisťovaniu a hromadeniu odpadu vymurovať zadné
časti priestorov tak ako to realizovali vlastníci bytov svojpomocne na Turgenevovej 2 -24. Mesto Košice
ani mestská časť môže investovať finančné prostriedky len do majetku, ktoré je vo vlastníctve mesta.
Podľa vyjadrenia zástupcov ref. ŽP a energetiky v súčasnosti mesto Košice v spolupráci so
spoločnosťou KOSIT, a.s. pripravuje jednotnú koncepciu riešenia uzamykateľných a polo podzemných
kontajnerovísk na území celého mesta. O výsledkoch rokovaní sme doposiaľ neboli informovaní.
Mestská časť pri riešení uzamykateľných kontajnerovísk bude s mestom Košice intenzívne
spolupracovať.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. A. O. , z Fejovej ul., Košice


12.8.2019 vo večerných hodinách bol požiar na Južnej tr. 13-15 motorového vozidla a garáže
nelegálnych osadníkov a bezdomovcami v MČ Juh, špina, alkohol a neporiadok je
nezvládnuteľný, plus žiadal odstránenie kríkov v danej časti.
Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov po požiari odstránila ležovisko za garážou
a žiadala Správa Mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) o orez kríkov pozdĺž garáží na Južnej triede.
SMsZ zabezpečila orez kríkov pri predmetných garážach v mesiaci august 2019.
Čo sa týka neprispôsobivých osôb Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu Košice
o častejšie vykonávanie hliadok v predmetnej lokalite. V prípade, ak zaznamenáte v danej lokalite
zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním zapríčiňujú neporiadok a svojim
správaním pohoršujú verejnosť, odporúčame Vám bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na
bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
21.8.2019 – bez účasti občanov
28.8.2019 – bez účasti občanov
4.9.2019 – bez účasti občanov
11.9.2019 – bez účasti občanov
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18.9.2019
p. M. T., z Turgenevovej ul., Košice


Občianka reagovala na odpoveď zo dňa 12.9.2019 na jej žiadosť z poslaneckého dňa 24.7.2019:

K bodu č. 1) uvádza, že nesúhlasí s odpoveďou, pretože na konci Turgenevovej ul. pod orezmi kríkov
je zhnitá tráva po kosbe a nič z toho nie je vypratané doteraz.
K danej požiadavke uvádzame, že situáciu v okolí bytových domov na Turgenevovej ulici sme v
spolupráci s aktivačnými pracovníkmi preverili a v predmetnej lokalite neboli nájdené žiadne kopy
zhnitej trávy po kosbe. V prípade zistenia ďalších nedostatkov žiadame prikladať aj fotodokumentáciu,
aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
K bodu č. 2 upresňuje umiestnenie rigola, je to pri zastávke autobusu pred Združenou priemyselnou
školou na Gemerskej ul. medzi chodníkom a školou – v tom istom rigole žiada aj vyčistenie vpustí.
Po upresnení lokality bol predmetný rigol v rámci aktivačných prác vyčistený.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
K bodu č. 3 občianka požaduje umiestnenie len jedného koša na Turgenevovej ul. na chodníku z hornej
strany popri hlavnej ceste pred blokom nad Turgenevovou 23-33 zo západnej strany (občianka dokladá
nákres).
Opätovne uvádzame, že v súčasnosti je umiestnený dostatočný počet malých odpadových košov
v lokalite ulíc Turgenevova a Lomonosovova. Po skúsenostiach z minulých období musíme konštatovať,
že čím väčší počet košov je k dispozícií pre obyvateľov, tým väčší neporiadok sa nachádza v okolí
bytových domov z dôvodu, že do nich obyvatelia hádžu domový odpad. po prehodnotení požiadavky
mestská časť kôš na drobný odpad osadila na Turgenevovej ulici 23 v trávnatej časti pri prechodových
chodníkoch.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

25.9.2019
p. D. Š., z Rosnej ul., Košice


Ako zástupca vlastníkov bytov Rosná 2-16 žiadal Správu mestskej zelene v Košiciach, aby
orezala všetky kríky pred blokom Rosná 2-16 z oboch strán,
 Žiadal pre Oštepovú 2 ostrihať kríky okolo domu a ihličnaté stromy v spodnej časti,
 Ostrihať slivku pri Oštepovej 7 a kríky,
Požiadavky na údržbu verejnej zelene – orez kríkov a stromov sme odstúpili správcovi, t.j., Správe
Mestskej zelene v Košiciach, ktorá vo svojom vyjadrení uviedla, že požiadavky zaradila do plánu orezov
stromov a krov. Orezy bude správca realizovať podľa kapacitných možností.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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p. M. B., z Ostravskej ul., Košice


Žiadal o opravu výtlkov na chodníkoch, ktoré neplnia funkciu bezbariérovosti na sídl. Železníky
– v okolí ulice Ostravská,
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice, ako vlastníka a správcu miestnych komunikácii o
zaradenie do harmonogramu opráv aj chodníky v lokalitách na Ostravskej ulici. V súčasnosti ešte stále
nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice. Z uvedeného dôvodu
nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené požiadavky mestskej časti
týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne aktualizované a opätovne
žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet v riešení
 Žiadal o dôsledné kontroly psíčkarov na plnenie ich povinností,
Mestská časť má stálu požiadavku na Mestskú políciu stanicu Košice – Juh o vykonávanie častejších
hliadok zameranú na venčenie psov na sídliskách v rámci MČ. V prípade, ak zaznamenáte porušovanie
verejného poriadku majiteľmi pri venčení psov odporúčame Vám bezodkladne privolať hliadku mestskej
polície na bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


Požadoval premaľovať farbou parkovacie miesta na sídl. Železníky, oblasť Ostravského 10,
Košice
Mestská časť Košice – Juh každoročne žiada vlastníka a správcu miestnych komunikácií, t.j. mesto
Košice o preznačenie existujúceho vodorovného dopravného značenia (priechody pre chodcov,
parkovacie miesta). Správca miestnych komunikácii zabezpečuje preznačenie vodorovného dopravného
značenia v jarných mesiacoch v závislosti od poveternostných podmienok.
Podnet v riešení



Upozorňoval na odpad za blšákom smerom k Hornbachu (cesta okolo haly Cassosport), žiada
MÚ, aby vyzval vlastníka s možnosťou udelenia pokuty.
Mestská časť Košice – Juh nemá právomoc na udelenie pokút vo veci uloženia odpadu v rozpore so
zákonom v okolí haly Cassosport a bývalého priestoru Blšáku. Okresný úrad ŽP a mesto Košice začalo
v mesiaci október 2019 správne konanie v predmetnej veci. MČ Košice – Juh nemá vedomosť o ukončení
konania.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


Žiadal orezať a vyrezať suché stromy na Alejovej ceste od Tempusu po križovatku s OC
Carrefour.
Požiadavka na odstránenie suchých stromov a konárov popri komunikácií na Alejovej ulici bola
odstúpená na Magistrát mesta Košice, referát životného prostredia a energetiky.
Podnet v riešení
 Žiadal, aby Kosit upratoval kontajneroviská a nie len vynášal smetie,
Spoločnosť Kosit a.s., zabezpečuje vyprázdňovanie kontajnerov a čistenie priestorov v stojiskách v čase
zvozu komunálneho odpadu. Mestská časť upozorní spoločnosť Kosit a.s., na pravidelné a dôkladné
čistenie stojísk.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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 Žiadal zvýšiť kontrolu neprispôsobivých osôb na sídl. Železníky,
Mestská polícia stanica Košice – Juh vykonáva pravidelné hliadky zamerané na zdržiavanie sa
neprispôsobivých občanov, ktorí svojim konaním zapríčiňujú neporiadok. V prípade, ak zaznamenáte
porušovanie verejného poriadku, odporúčame Vám bezodkladne privolať hliadku mestskej polície na
bezplatnom telefónnom čísle 159.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


Po T-com vykopávke ostal neopravený asfalt nad teplovodným potrubím. Žiadal vyslať
pracovníka MÚ na obhliadku, žiada o jeho kontaktovanie.
Po preverení danej lokality uvedený nedostatok nebol pracovníkmi MČ zistený. Z uvedeného dôvodu
žiadame o spresnenie lokality.
Podnet v riešení

Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v II. štvrťroku 2019

10.4.2019


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 v rámci kompetencií MČ vyriešený.



žiadala o náhradnú výsadbu zelene (stromov) za (aspoň) stromy, ktoré boli v nedávnej minulosti
vyrúbané.
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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.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby
polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

15.5.2019
p. J. J. , a p. L. S. u Južnej triedy, Košice


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
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
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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 v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. T., z Turgenevovej ul., Košice
 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
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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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.
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2019

16.1.2019
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.
Predpokladaný termín realizácie chodníka na Dunajskej ulici je podľa vyjadrenia ref. dopravy MMK
v roku 2020.
Podnet je v riešení.



Riešiť parkovanie na ul. Lomonosovova, keďže existujúce miesta nestačia kvôli zamestnancom
BTC.
MČ sa vyjadrila k postúpenému odvolaniu špeciálneho stavebného úradu pre stavbu „Business centrum
T3“ listom zo dňa 19.12.2018 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 v rámci kompetencií MČ vyriešený.

p. H.R. , z Dúhovej ul., Košice


Navrhovala začlenenie Dúhovej ul. do zóny rezidentskej oblasti kvôli nedostatku miest,
parkujú tam cudzie autá celý deň,
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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.
V súčasnosti prebiehajú právne kroky súvisiace s vysporiadaním vzájomných záväzkov medzi
spoločnosťou EEI. s r.o. Bratislava a mestom Košice. Do ich ukončenia nie je možné riešiť rozšírenie
zóny plateného parkovania na území mesta.
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.
Predpokladaný termín realizácie chodníka na Dunajskej ulici je podľa vyjadrenia ref. dopravy MMK
v roku 2020.
Podnet je v riešení.




BCT3 – požadoval zastaviť stavbu,
uvažovať, kde sa postaví parkovací dom, keďže situácia s parkovaním je neúnosná, žiadal
apelovať na mesto a developera BCT3, aby situáciu riešil.
MČ sa vyjadrila k postúpenému odvolaniu špeciálneho stavebného úradu pre stavbu „Business centrum
T3“ listom zo dňa 19.12.2019 a 8.1.2019 a požiadala o riešenie dopravného napojenia areálu BCT
a vypracovanie dopravného posúdenia križovatiek a komunikácií vo vzťahu k investičným zámerom
v danej lokalite. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 23.1.2019 potvrdilo, že
umiestnením stavby sa nemení súčasné dopravné napojenie areálu, navrhovaná výstavba nepôsobí
priťažene, nebude mať negatívny dopad na kapacitu a úroveň kvality dotknutého komunikačného
systému. V záujme riešenia statickej dopravy pre obyvateľov MČ navrhne mestu Košice rozšírenie zóny
platného parkovania s posunutím hranice až po Gemerskú a Alejovú ulicu, čím by sa vyriešilo
parkovanie návštevníkov a zamestnancov BCT. V záujme riešenia parkovania pre zamestnancov BCT
vlastník pripravuje výstavbu ďalších 25 parkovacích plôch, ktoré budú vybudované v rámci areálu.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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6.2.2019
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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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.
V mesiaci december bude ukončená oprava poškodeného povrchu a výmena starých basketbalových
košov na ŠI Užhorodská.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

6.3.2019 – bez účasti občanov
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
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dráha. Tieto finančné prostriedky MZ navýšilo v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie,
podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie vo výške 15 tis. eur určených na práčovňu. Novú práčovňu sa
MČ Košice – Juh nepodarilo v priebehu roka 2018 realizovať a to z dôvodu nenájdenia vhodných
priestorov na jej prevádzkovanie.
MÚ MČ Košice – Juh v júni 2018 predložil na schválenie MZ na úpravu Programového rozpočtu MČ
Košice – Juh, v ktorom navrhol tieto finančné prostriedky presunúť z položky Práčovňa vo výške 10 tis.
eur (5.000 € bolo presunutých ako spoluúčasť na zakúpenie auta na rozvoz stravy) na stavebnú úpravu
strechy Administratívnej budovy VŠA, Alejová 2.
Zvyšnú sumu vo výške 22 600 eur navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod
z rezervného fondu. MZ MČ Košice – Juh tento návrh na úpravu rozpočtu schválilo uznesením č. 178
dňa 09. 06. 2018.
MČ Košice – Juh do návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 nezaradila
zriadenie bowlingovej dráhy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde.
Podnet je v riešení.

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.
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice, ako vlastníka a správcu miestnych komunikácii o
zaradenie do harmonogramu opráv aj chodníky v lokalitách na Ostravskej ulici.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
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.
Predpokladaný termín realizácie chodníka na Dunajskej ulici je podľa vyjadrenia ref. dopravy MMK
v roku 2020.
Podnet je v riešení.

p. J. H. , z ul. Milosrdenstva, Košice
 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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.
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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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.


Kontajnerovisko – preplnené a neuzamkýnateľné, stály neporiadok, ohrozovanie
bezpečnosti občanov pri vynesení odpadkov. Žiadosť o urýchlené riešenie
neprispôsobivých občanov a uzamkýnania kontajneroviska
V rámci celej Turgenevovej ulice mestská časť v minulosti mala riešené stojiská osadením kovových
brán s uzamykaním na visiaci zámok. Nakoľko sa toto opatrenie nedodržiavalo zo strany obyvateľov
a následné na to došlo k devastovaniu neprispôsobivými obyvateľmi, pristúpili sme k zrušeniu brán.
Obyvatelia bytových domov sa rozhodli svojpomocne upraviť stojiská na komunálny odpad. Výstavby
nových uzamykateľných stojísk je podmienená dostatočnými finančnými prostriedkami, ktoré sa budeme
snažiť zabezpečiť aj z iných zdrojov zapojením sa do grantov. 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.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby
polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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5.12.2018
p. D. M., z Jantárovej ul., Košice


Pri ČSOB smerom na Palackého ul. je stále stojaca voda po daždi. Okoloidúce autá ohrozujú
idúcich po chodníku,
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice o zaradenie ucelenej opravy miestnej komunikácie
do harmonogramu opráv na rok 2019.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

5.9.2018
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 hore uvedené, 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
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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.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby
polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

19.9.2018; 26.9.2018 – bez účasti občanov

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.
Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti pripravuje koncepcia riešenia výstavby
polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto Košice.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
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23.5.2018 - bez účasti občanov
6.6.2018
Z. K., Partizánska ul., Košice
 zriadenie parkovacích miest na zanedbanej zeleni pri oplotení hotelovej akadémie.
Podnet bol postúpený Mestu Košice.
Podnet je v riešení.

Občianka z Lomonosovovej ul.


v lokalite Turgenevova č. 11 a 13 je zhrdzavené zábradlie, ktoré treba vymeniť alebo natrieť.
Rovnako žiada opraviť schody pri Turgenevovej č. 13,
MČ postúpila požiadavku na opravu schodov na mesto Košice so žiadosťou o ich zaradenie do
harmonogramu opráv. Zábradlie nemá správcu ani vlastníka, MČ v prípade voľných kapacitných
možností zabezpečí obnovu náteru v roku 2019.
Náter zábradlia bude zabezpečený v rámci aktivačných prác v I. polroku 2020.
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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2018

3.1.2018
p. L. K., Rosná ul., 040 01 Košice



Občan žiadal zahrnúť do rozpočtu cyklochodník od OD Atómia po most VSS. Tento
cyklochodník má nevhodný terén, je zničený a samotné značenie nie je viditeľné. Občan žiada
zrealizovať generálnu opravu tohto chodníka, aby spĺňal štandardy pre takýto typ
cyklochodníka.
MČ Košice – Juh listom zo dňa 22.8.2017 požiadal a vlastníka a správcu miestnych komunikácií mesto
Košice o zaradenie opravy existujúceho cyklochodníka na Južnej tr. do plánu investícií Programového
rozpočtu mesta Košice na rok 2018.
MČ opätovne požiadala o zaradenie opravy do harmonogramu údržby na rok 2019.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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

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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

14.3.2018; 21.3.2018; 28.3.2018 - bez účasti občanov

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

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



Žiadal o doplnenie osvetlenia pri ZUŠ Jantárová 6, kde je večer úplná tma a nenachádza sa tam
osvetlenie.
Predmetná požiadavka bola odstúpená vlastníkovi a správcovi miestnych komunikácii - mestu Košice
ešte v januári 2016. Podľa vyjadrenia mesta Košice požiadavka na vybudovanie verejného osvetlenia
pred ZUŠ na Jantárovej ul. je zaradená v návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2019. Realizácia
výstavby a rekonštrukcie verejného osvetlenia bude závisieť od schválených finančných prostriedkov na
jednotlivé roky, ako aj realizácie priorít – t. j. stavieb súvisiacich s kabelizáciou sieti Východoslovenskej
distribučnej a. s., Košice. MČ opätovne požiadala o Mesto Košice o doplnenie svetelných bodov
v predmetnej lokalite.
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Mesto Košice ako vlastník a správca miestnych komunikácií určilo za dočasného správcu verejného
osvetlenia Dopravný podnik mesta Košice, a.s., ktorý realizuje len nevyhnutnú údržbu na verejnom
osvetlení. MČ Košice – Juh nie je známy termín výberu nového správcu verejného osvetlenia v rámci
mesta Košice. zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu nie je možné Vás informovať o termíne realizácií –
doplnenia svetelných bodov v požadovanej lokalite. Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa
opráv a doplnenia svetelných bodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o ich
zabezpečenie.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.

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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.
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V interpeláciách na 8. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16.9.2019 vystúpili títo
poslanci: Ing. Breicha, Ing. Tkáč, JUDr. Ivančová, PhD., Ing. Sušila, Ing. Nagy, Ing.
Majerníček, Ing. Blanár a tlmočili tieto požiadavky občanov :
p. Ing. Breicha


V mene obyvateľov z Južnej triedy (z hviezdic) žiadal o ucelenú opravu chodníka, je
tam veľký pohyb mamičiek s kočíkmi a starších ľudí s barlami.
Mestská časť Košice – Juh opätovne požiadala mesto Košice, ako vlastníka a správcu miestnych
komunikácii o zaradenie opravy predmetného chodníka do harmonogramu opráv v čo
najbližšom možnom termíne. V súčasnosti stále prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa prác na
zákazku Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice a preto nám nie
je doposiaľ známy termín realizácie opráv chodníkov na území MČ.
Z dôvodu podania námietok neúspešných uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác
pre Mesto Košice na opravu miestnych komunikácií. Nevybavené požiadavky mestskej časti
týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne aktualizované a
opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.


Predniesol požiadavku na doplnenie výsadby živého plota na Južnej tr. č. 35-37, časť
bola prerušená pri stavebných úpravách.
Mestská časť Košice – Juh požiadavku na doplnenie výsadby živého plota na Južnej triede 37
– 39 odstúpila správcovi verejnej zelene t.j. SMsZ v Košiciach. Doposiaľ nebol oznámený
termín a spôsob realizácie.
Podnet je v riešení.


Požadoval monitorovať mestskou políciou detské ihrisko vedľa škôlky na Smetanovej
ul.

Mestská časť Košice – Juh požiadala mestskú políciu o vykonávanie zvýšených hliadok v okolí
detských a športových ihrísk v MČ.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.


Občania z Palárikovej 5-7-9-11 žiadajú, aby mestská časť prevzala do správy detské
ihrisko na Palárikovej ul. alebo sa spolupodieľala na správe

Mestská časť Košice – Juh preberá detské ihriská od SMsZ v Košiciach do svojej správy len
v prípade ak zrealizuje revitalizáciu existujúceho DI a to osadením nových herných prvkov
podľa súčasne platných noriem. MČ nemá dostatok kapacít, aby zabezpečovala údržbu
a správu všetkých ihrísk, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice. V súčasnosti MČ vlastní
a spravuje 12 detských a 12 športových ihrísk.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
p. Ing. Tkáč


Predniesol požiadavku obyvateľov z Turgenevovej a Lomonosovovej ulice, ktorí
žiadajú osvetlenie ulice Ostrovského smerom na Alejovú, k obchodnému centru
a k električkovým tratiam.
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Mestská časť Košice – Juh listom zo dňa 21.08.2019 požiadala mesto Košice o doplnenie
ďalších svetelných bodov pri existujúcich stožiaroch v nedostatočne osvetlených lokalitách
v MČ Košice – Juh a zároveň navrhla aj rozšírenie siete verejného osvetlenia na Ostrovského
ulici smerom na Alejovú ul. Problémom rozšírenia siete v predmetnej lokalite sú
nevysporiadané pozemky a mesto Košice nemôže investovať verejné zdroje do cudzieho
majetku. O uvedenom probléme je mesto pravidelne so strany starostu interpelované na
rokovaniach mestského zastupiteľstva v Košiciach s požiadavkou, aby riešilo majetko-právne
vysporiadanie pozemkov v danej lokalite.
Podnet je v riešení.
p. JUDr. Ivančová, PhD.


Opýtala sa, či sa plánuje oprava cyklochodníka, ktorý je v katastrofálnom stave a to od
Strednej odbornej školy Policajného zboru na Južnej triede až po most VSS.

Zamestnanci MČ Košice – Juh v mesiaci júl 2019 vykonali obhliadku cyklistického chodníka
na Južnej triede a odstúpili požiadavku o zabezpečenie opravy cyklistického chodníka na MMK,
referát dopravy.
V mesiaci október 2019 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa prác na zákazku Stavebná
údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice. Z dôvodu podania námietok
neúspešných uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác pre Mesto Košice na opravu
miestnych komunikácií. Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych
komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o
zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.


Tlmočila požiadavku mamičiek na bezbariérový prístup smerom hore na sídl. Železníky
po Gemerskej ul., lebo chodia s kočíkmi po tráve.
MČ podnet postúpila na mestu Košice, ako vlastníkovi a správcovi miestnych komunikácií.
V mesiaci október 2019 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa prác na zákazku Stavebná
údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice.
Z dôvodu podania námietok neúspešných uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác
pre Mesto Košice na opravu miestnych komunikácií. Nevybavené požiadavky mestskej časti
týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne aktualizované a
opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.
p. Ing. Sušila


Poukazoval na cyklistický chodník v oboch smeroch, ktorý je v dezolátnom stave, nie
je vyznačený, hlavne po Južnú triedu 45.

Južnej triede od križovatky s ul. Požiarnickou po most VSS, požiadavka o zabezpečenie opravy
cyklistického chodníka bola odstúpená na MMK, referát dopravy. V mesiaci október 2019
prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa prác na zákazku Stavebná údržba a opravy pozemných
komunikácií pre mesto Košice.
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Z dôvodu podania námietok neúspešných uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác
pre Mesto Košice na opravu miestnych komunikácií. Nevybavené požiadavky mestskej časti
týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov sú každoročne aktualizované a
opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.
V časti chodníka Južná trieda nepárne čísla – od OC Atómia nie je evidovaný ako cyklistický
chodník. Preto nie je na ňom realizované značenie. V úseku od križovatky Nám. osloboditeľov
po OC Atómia je veľký pohyb chodcov a z bezpečnostného hľadiska nie je možné ho zaradiť do
siete cyklistických trás.
Podnet v rámci kompetencií MČ vyriešený.
p. Ing. Nagy
 Opýtal sa, či v budúcnosti MČ Košice - Juh neuvažuje s výstavbou parkovacích miest
na sídlisku Železníky pred OC Fresch. V blízkosti sa nachádza štvormetrový pás zelene
a parkovisko by sa tak mohlo rozšíriť.
Podnet bol postúpený na vyjadrenie referátu útvaru hlavného architekta z územno –
plánovacieho hľadiska a bezpečnosti cestnej premávky.
MČ bude požiadavku opätovne aktualizovať a požiada o vyjadrenie ku riešeniu statickej
dopravy aj v iných lokalitách na úzuemí mestskej časti.
Podnet je v riešení.
p. Ing. Majerníček


Vzniesol požiadavku na verejné osvetlenie na Ostravskej ulici - zastávka Cintorín, kde
je neosvetlený chodník.

Mestská časť Košice – Juh listom zo dňa 21.08.2019 žiadala mesto Košice o doplnenie ďalších
svetelných bodov pri existujúcich stožiaroch v nedostatočne osvetlených lokalitách v MČ
Košice – Juh. V požiadavkách bola zahrnutá aj ulica Ostravská 1-3-5.
Mesto Košice ako vlastník a správca miestnych komunikácií určilo za dočasného správcu
verejného osvetlenia Dopravný podnik mesta Košice, a.s., ktorý realizuje len nevyhnutnú
údržbu na verejnom osvetlení. MČ Košice – Juh nie je známy termín výberu nového správcu
verejného osvetlenia v rámci mesta Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o
termíne realizácií – doplnenia svetelných bodov v požadovanej lokalite. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv a doplnenia svetelných bodov sú každoročne
aktualizované a opätovne žiadané o ich zabezpečenie.
Podnet je v riešení.
p. Ing. Blanár


Navrhoval premiestniť cyklochodník na veľkú dvojprúdovú cestnú komunikáciu a aby
Mestská časť Košice - Juh navrhla toto investičné riešenie mestu Košice.

Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na Južnej triede odporúčame ponechať
existujúcu trasu cyklochodníka na chodníku, ktorý hlavne v priemyselnej časti nie je využívaný
chodcami. Zamestnanci MČ Košice – Juh ešte v mesiaci júl 2019 vykonali obhliadku stavu
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cyklistického chodníka
od križovatky s ul. Požiarnickou po most VSS. Požiadavka
o zabezpečenie ucelenej opravy cyklistického chodníka bola odstúpená na MMK, referát
dopravy. V rámci aktualizácie požiadaviek na rok 2020 bude MČ naďalej trvať na zabezpečení
jeho ucelenej opravy a realizácie príslušného dopravného značenia.
Podnet je v riešení.

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


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,
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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.
Vlastník nehnuteľnosti zabezpečil odstránenie zábran a vyčistenie priestoru parkoviska.
V súčasnosti sú na liste vlastníctve č. LV 11560 vedení noví vlastníci nehnuteľnosti.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. Ing. Breicha


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.
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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.
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
V mesiaci september – október 2019 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa prác na zákazku
Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice. Z dôvodu podania
námietok neúspešných uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác pre Mesto Košice
na opravu miestnych komunikácií. Z uvedeného dôvodu mesto Košice nemôže stanoviť termín
realizácie opravy chodníka.
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.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený


interpeloval požiadavku obyvateľov na osvetlenie chodníka na Železníkoch smerom od
zastávky na cintorín, momentálne je osvetlenie len na cestu,
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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.
Mesto Košice ako vlastník a správca miestnych komunikácií určilo za dočasného správcu
verejného osvetlenia Dopravný podnik mesta Košice, a.s., ktorý realizuje len nevyhnutnú
údržbu na verejnom osvetlení. MČ Košice – Juh nie je známy termín výberu nového správcu
verejného osvetlenia v rámci mesta Košice. zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu nie je možné Vás
informovať o termíne realizácií – doplnenia svetelných bodov v požadovanej lokalite.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv a doplnenia svetelných bodov sú
každoročne aktualizované a opätovne žiadané o ich zabezpečenie.
Interpelácia v riešení

p. Ing. Sušila


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


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.
Mestská časť Košice – Juh doposiaľ neobdržala žiaden investičný zámer v tejto lokalite
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.
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Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie
projektovej dokumentácie. Podľa vyjadrenia ref. dopravy MMK výstavba chodníka je
naplánovaná na rok 2020.
Interpelácia v riešení
p. JUDr. Ivančová, PhD.


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
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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
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.
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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.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
p. Ing. Blanár


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


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.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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V interpeláciách na 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 26.3.2019 vystúpili títo
poslanci : Ing. Breicha, Ing. Tkáč, JUDr. Ivančová, PhD., Ing. Hlinka, Ing. Nagy, Ing.
Bernát, Ing. Blanár a tlmočili tieto požiadavky občanov :

Ing. Breicha


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
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,
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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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Interpelácia v riešení

Ing. Bernát
 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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Interpelácia v riešení
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
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V interpeláciách na 22. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2017 vystúpili títo
poslanci : PhDr. Mgr. Knap, PhD., Ing. Vibranský, Ing. Breicha, Ing. Blanár, Ing.
Sudzinová, Mgr. art. Kyjovský, DiS, art. a tlmočili tieto požiadavky občanov :
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
V interpeláciách na 23. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 20.03.2018 vystúpili títo
poslanci : Ing. Vibranský, Ing. Tobák, Ing. Sudzinová, Ing. Breicha, Ing. Blanár, Ing.
Bernát, PhDr. Mgr. Knap, PhD. a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Vibranský
 interpeloval žiadosť občanov z Turgenevovej ul. 26 - 34 na riešenie kontajnerovísk na
Turgenevovej ulici, pretože v týchto priestoroch sa zdržiavajú bezdomovci, v letných
obdobiach je tam neporiadok a vzniká riziko infekčných ochorení, bolo by dobré v
spolupráci s mestom Košice a spol. Kosit a. s. prijať nejaké koncepčné riešenie.
- S uvedeným problémom sa mestská časť už zaoberala v minulosti. Úprava stanovíšť
odpadových nádob pozostávala z osadenia mreží s možnosťou uzatvorenia priestoru visacím
zámkom, Toto riešenie sa ukázalo ako nevyhovujúce. Prestalo sa používať zamykanie týchto
priestorov a následne došlo k rozkradnutiu kovových mreží z jednotlivých stanovíšť. Obyvatelia
jednotlivých vchodov Turgenevova 2-24 si následne tieto stanovištia pre kontajnery
svojpomocne z vlastných finančných zdrojov upravili tak, aby bolo zamedzené zdržiavanie sa
neprispôsobivých obyvateľov v týchto priestoroch. Neupravené priestory sa nachádzajú už iba
v dvoch boxoch slúžiacich pre obyvateľov z Turgenevovej 26 - 34. MČ na ich úpravu upozornila
aj Správcovské bytové družstvo Košice IV.
- Doposiaľ nebolo doručené vyjadrenie SBD IV Košice k predmetnej veci. MČ opätovne vyzvala
správcov bytov, aby sa k predmetnej veci vyjadrili a riešili oddelenie priestorov kontajneroviska
svojpomocne.
- Na poslednom stretnutí zástupcov MMK , obyvateľov a MČ, ktoré sa uskutočnilo 8.3.2019 bol
predložený návrh zo strany mesta Košice umiestniť kontajnery na jedno sústredené stojisko,
ktoré bude uzamykateľné. Obyvatelia sa doposiaľ nevyjadrili k financovaniu stavebných úprav
stojiska.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený
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,
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- 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.
Mestská časť Košice – Juh zabezpečuje výstavbu detského ihriska na Lomonosovovej 10
s termínom ukončenia do konca roka 2019.
Podnet v rámci kompetencii MČ je vyriešený

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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Interpelácia v riešení
V interpeláciách na 27. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2018 vystúpili títo
poslanci : Ing. Vibranský, PhDr. Mgr. Knap., PhD., MHA, MPH, Ing. Breicha, Ing.
Blanár, Ing. Sudzinová, Ing. Bernát a tlmočili tieto požiadavky občanov :
Ing. Vibranský
 opätovne žiadal na základe podnetov od občanov z Lomonosovovej ulice o osadenie
nového osvetlenia na Ostrovského ulici, ktoré vedie od Lomonosovovej po Alejovú ul.
z bezpečnostných dôvodov, ulica je dosť frekventovaná, občania chodia po tme.
- V súčasnosti mesto Košice ako správca a vlastník verejného osvetlenia pripravuje podmienky
pre vyhlásenie novej súťaže na prevádzkovateľa verejného osvetlenia. MČ problém
nedostatočného osvetlenia na Ostrovského ulici eviduje a opätovne požiadala mesto Košice o
zaradenie investície na rok 2019.
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- 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. Blanár
 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.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
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 10.12.2019
Ing. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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