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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. 2/2020
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2020
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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2020
za obdobie od 12. MZ konaného dňa 21.05.2020
Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie I. polroka 2020
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 66/2019 zo dňa
17.12.2019, 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 22.05.2020 do 18.06.2020 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2019 – 31.12.2019

zameraná na kontrolu čerpania a vyúčtovania prijatých transferov zo štátneho rozpočtu a z
rozpočtu mesta Košice v roku 2019.
Cieľom kontroly bolo preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi MČ Košice – Juh.

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





Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Štatút mesta Košice,
Interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti
Košice – Juh“
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KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým sú
„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh“, ktorý
nadobudol účinnosť 27. 06. 2016.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice – Juh“ je spracovaný v zmysle platnej legislatívy.

KONTROLA PRIJATÝCH TRANSFEROV
Základnou úlohou obce / mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec / mestská časť samostatne rozhoduje a
uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako
jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona
nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné
finančné a iné materiálne prostriedky.
Obec / mestská časť financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie rozvojového programu obce / mestskej časti
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci / mestskej časti poskytnúť
štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných
predpisov. Obci / mestskej časti, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy,
možno poskytnúť štátnu dotáciu.
Na plnenie preneseného výkonu štátnej správy a plnenie rozvojového programu Mestská časť
Košice – Juh v roku 2019 prijala nasledovné finančné prostriedky vo forme účelových
transferov (bežných a kapitálových):

Transfer MPSVaR ESF – aktivačná činnosť
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec / mestskú časť je podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Menšie obecné služby pre obec
organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej
zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené
na:

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2020

4/53










zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok,
tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,
starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,
podporu vzdelávania,
rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,
rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a
rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

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

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
Čerpanie spolu:

(v EUR)
4 009,75
998,98
349,11
2661,66
4 009,75

Transfer MV SR – Matrika
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v našom prípade Mestská časť Košice – Juh
(ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Činnosť matričného
úradu upravuje zákon č 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon
matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Na kompenzáciu výdavkov na
zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, prevádzkové náklady)
poskytuje MV SR transfer.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
642 Nemocenské dávky
Čerpanie spolu:
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106 465,38
64 102,19
23 844,52
18 518,67
0
106 465,38
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Transfer MV SR – ohlasovňa pobytu a register obyvateľov
Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľov pre MČ Košice
– Juh a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej
správy na úseku evidencie obyvateľov sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
Čerpanie spolu:

(v EUR)
7 681,90
5 713,63
1 968,27
7 681,90

Transfer MDVaRR SR – Bývanie
Zúčtovanie bežného transferu poskytnutého kapitolou Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
bývania na rok 2019 so zámerom výstavby a obnovy bytového fondu za predpokladu
poskytnutia príspevku zo ŠR (ŠFRB).
V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie
agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí
Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy je
vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti
o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
642 Nemocenské dávky
Čerpanie spolu:

(v EUR)
12 855,41
9 217,91
3 315,21
322,29
0,00
12 855,41

Transfer MPSVaR SR – ZOS
Viď vyúčtovanie transferu MMK – ZOS...

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2020

6/53

Transfer MV SR – Zabezpečenie volieb a referenda
Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb a referenda ako prenesený
výkon štátnej správy. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností,
informovanie občanov o čase a mieste volieb / referenda, spracovanie voličských zoznamov,
zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských
preukazov, spracovanie a doručenie oznámenia o konaní volieb, zabezpečenie volebných
miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej
dokumentácie.
Voľby prezidenta 2019:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
Čerpanie spolu:
Z toho: I. kolo
II. kolo
Rozdiel:

(v EUR)
24 279,54
2 400,00
1 083,41
17 740,21
21 223,62
11 820,71
9 402,91
3 055,92

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené (poukázané na účet MV SR).

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
610 Mzdy
620 Odvody a DDP
630 Tovary a služby
Čerpanie spolu:
Rozdiel:

(v EUR)
15 489,92
1 200,00
953,90
12 453,30
14 607,20
882,72

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené (poukázané na účet MV SR).
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Transfer MSVVaS SR – dopravná výchova
Na základe zmluvy č. 1033/2019/SRŠ zo dňa 11. októbra 2019 o poskytnutí dotácie na
dopravnú výchovu pre Mestskú časť Košice – Juh zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na krytie nákladov na praktický výcvik
dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí na cestách.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
637027 Odmeny na základe dohody – inštruktori DV
633006 Všeobecný materiál
635005 Opravy a údržby
635006 Opravy a údržby
637004 všeobecné služby
Čerpanie spolu:

(v EUR)
5 778,00
1 200,00
2 840,40
400,00
937,00
399,96
5 777,36

Transfer Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácia na podporu rozvoja
sociálnych služieb
Na základe zmluvy č. 8107/2019-M_ORF kapitálový transfer z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – dotácia na obstaranie MV
s izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre OS :

Poskytnutý transfer v roku 2019
Z toho: MPSVaR
MMK
Celkové výdavky (obstaranie MV):
Došlá faktúra 720191607 zo dňa 11.12.2019
Rozdiel (spolufinancovanie MČ Košice – Juh):
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(v EUR)
19 800,00
11 000,00
8 800,00

19 800,00
19 800,00
0,00
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Transfer Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – dotácia na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality – Fit park pre všetky generácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe zmluvy č. 6739/2018 zo dňa 07.11.2018
oznámilo poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Fit
park pre všetky generácie“ na základe predloženého rozpočtu vo výške 8 000 eur. Projekt sa
realizoval v roku 2019 a tak nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu
mestskej časti do roku 2019.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018 a presunuté do
rozpočtu MČ do roku 2019

8 000,00

Celkové výdavky:
FA 2019247 zo dňa 22.10.2019
Z toho: Zmluvne dohodnutá spoluúčasť MČ Košice – Juh 20%
MV SR

6 904,80
9 918,00
1 983,60
7 934,40

Rozdiel (vrátene finančné prostriedky):

-65,60

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené (poukázané na účet MV SR).

Transfer MMK – OS
MČ Košice – Juh poskytuje jednotlivé úkony opatrovateľskej služby občanom s tým, že
poskytovateľ v maximálnej miere rešpektuje požiadavky občana na počet hodín OS a
poskytované úkony.
Cieľom OS je poskytnúť všetkým občanom odkázaným na opatrovateľskú službu, ktorí o jej
poskytovanie požiadajú z MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce
a Barca na požadovanej úrovní a v potrebnom rozsahu s maximálnym využitím transferu mesta
Košice na jej poskytovanie, opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta.
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Z toho: Transfer MMK – OS
Transfer MMK – OS – terénna sociálna služba
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
403 000,00
390 000,00
13 000,00
61 589,59
411,06
465 000,65

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

465 000,65
316 283,55
108 185,49
36 710,66
3 820,95
0,00
0,00
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Z toho Opatrovateľská služba – terénna sociálna služba v malometrážnych bytoch:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Z toho: Transfer MMK – OS
Transfer MMK – OS – terénna sociálna služba
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
13 000,00

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

13 000,00
8 407,49
3 103,34
1 300,45
188,72

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

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Z toho: Transfer MPSVaR SR – ZOS
Transfer MMK – ZOS
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
171 742,00
86 742,00
85 000,00
42 547,32
4 420,88
218 710,20

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

216 029,83
105 864,35
37 378,98
71 073,99
1 082,51
0,00
2 680,37

Nevyčerpané finančné prostriedky boli v r. 2020 vrátené (poukázané na účet Mesto Košice).
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Transfer MMK – stravovanie dôchodcov
MČ Košice – Juh zabezpečuje v jedálni podľa §58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Cena stravného lístka je stanovená na sumu 2,95 €. Cena stravného lístka je znížená o príspevok
mesta Košice, v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa v priebehu roku
2019 nasledovne:
Od 01.01.2019 do 31.03.2019:
výška dôchodku
príspevok mesta
Košice
do 300,00 EUR
0,83 EUR
od 300,01 do 400,00 EUR
0,66 EUR
od 400,01 EUR
0,00 EUR

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

úhrada príjemcu

Od 01.04.2019 do 30.09.2019:
výška dôchodku
príspevok mesta
Košice
do 400,00 EUR
1,00 EUR
od 400,01 EUR
0,00 EUR

príspevok Mestskej časti
Košice – Juh
0,00 EUR
0,00 EUR

úhrada príjemcu

Od 01.10.2019 do 31.12.2019:
výška dôchodku
príspevok mesta
Košice
do 415,00 EUR
1,00 EUR
od 415,01 EUR
0,00 EUR

príspevok Mestskej časti
Košice – Juh
0,00 EUR
0,00 EUR

úhrada príjemcu

Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019:
Vyúčtovanie 1.Q.2019 zo dňa 08.04.2019
Vyúčtovanie 2.Q.2019 zo dňa 19.07.2019
Vyúčtovanie 3.Q.2019 zo dňa 07.10.2019
Vyúčtovanie 4.Q.2019 zo dňa 18.12.2019
Čerpanie spolu:
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1,97 EUR
2,14 EUR
2,80 EUR

1,95 EUR
2,95 EUR

1,95 EUR
2,95 EUR

(v EUR)
9 768,14
5 020,58
7 993,00
9 192,00
9 512,00
31 717,58
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Transfer MMK – SRC
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.02.2019 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie chodu Spoločensko-relaxačného centra:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
73 000,00
28 525,75
438,20
101 963,95

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

111 371,35
59 949,17
21 800,07
29 401,08
221,03
0,00

Transfer MMK – stredisko VPP
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.02.2019 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Verejno-prospešných prác:
(v EUR)
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
41 000,00
Vlastné príjmy
7 942,15
Ostatné príjmy
790,74
Celkové príjmy spolu:
49 732,89
Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

74 641,88
48 970,01
17 564,05
8 107,82
0,00
0,00

Transfer MMK – ŠZA
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.02.2019 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie chodu Športového zábavného areálu:
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Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:

(v EUR)
111 000,00
113 736,26
40 310,15
265 046,41

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

265 047,05
127 898,76
47 928,14
85 660,11
433,25
3 126,79

Transfer MMK – Jedáleň pre dôchodcov
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.02.2019 bol schválený
programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. Týmto uznesením boli schválené účelové
finančné prostriedky na zabezpečenie chodu Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ul. 5
v Košiciach:
Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2019
Vlastné príjmy
Ostatné príjmy
Celkové príjmy spolu:
Celkové výdavky spolu:
Z toho 610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky
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5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
14 239,66
0,00
0,00
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Transfer MMK – NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie
Mesto Košice poukázalo účelový transfer vo výške 2 000 eur na úhradu nákladov spojených
s realizáciou podujatia „NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie“ ako spoluorganizátor akcie.
Poskytnutý transfer v roku 2019
El. meranie a registrácia – došlá faktúra č. 2019056
Komisár slov. rekordov - došlá faktúra č. 19010184
Veľkoplošná obrazovka s meraním času – došlá faktúra 1832019131
(vyúčtovanie čerpania 500,00 eur z celkových 700,00 eur)
Nafukovacie postele - došlá faktúra č. 024/0545817
Deky – hotovostný doklad z ERP
Batérie do vysielačiek – došlá faktúra č. 19FV01169
Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

(v EUR)
2 000,00
1 000,00
300 ,00
500,00
71,76
29,03
99,21
2.0000,00

(v EUR)
Vyúčtovanie akcie NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie v roku 2019
Stužky a emblémy do pamätných medailí 1800ks
Reklama – plagáty, bannery, Rádio Košice, DPMK, a i.
Zabezpečilo Mesto Košice

345,00
2 000,00
2 345,00

El. meranie a registrácia
Komisár slov. rekordov
Veľkoplošná obrazovka s meraním času
Nafukovacie postele, deky, vysielačky
Zabezpečilo Mesto Košice

1 000,00
300,00
500,00
200,00
2 000,00

Pracovníci zabezpečujúci akciu
Ľadová plocha prenájom
Režijné náklady
DoVP
VIP + sladkosti pre účinkújúcich
Plynové lampy + pyrotechnika
Zabezpečila MČ Košice – Juh

2 070,00
1 510,00
681,51
1 423,74
111,13
483,62
6 280,00

Náklady na akciu - sumarizácia
MČ Košice – Juh + sponzoring
Mesto Košice (vrátane dotácie)
MČ KVP, MČ Staré mesto, MČ DH, MČ sídl. Ťahanovce, MČ
Sever, MČ Západ - spolu
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Účelový transfer MMK – dofinancovanie MV na rozvoz stravy pre OS
Účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 8 800 eur na dofinancovania obstarania MV
s izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre OS:

Poskytnutý transfer v roku 2019
Z toho: MPSVaR
MMK

(v EUR)
19 800,00
11 000,00
8 800,00

Čerpanie (Obstarávacia cena MV):

19 800,00

Účelový transfer MMK – Krytie kapitálových výdavkov
Účelový transfer na kapitálové výdavky v celkovej výške 78 508,65 eur na tieto účely:




zakúpenie a osadenie herných prvkov detských ihrísk Lomonosovova a Krakovská,
obstaranie rollby na úpravu ľadovej plochy pre T-Systems ŠZA,
spracovanie PD stavby - prekrytie ľadovej plochy pre T-Systems ŠZA

Poskytnutý transfer v roku 2019

(v EUR)
78 508,65

DI Lomonosovova a Krakovská – herné prvky – súbor faktúr
Rollba – súbor faktúr + kópia DP na DPH
PD – došlá faktúra č. 20190007

39 868,65
28 490,00
10 150,00

Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

78 508,65

Účelový transfer MMK – Krytie prevádzkových nákladov
Účelový transfer na bežné výdavky vo výške 20 000,- eur na tieto účely:




prevádzka kamerového systému napojeného na MP Košice,
údržba detských a športových ihrísk,
dofinancovanie prevádzkových nákladov zariadení s celomestským významom,
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(v EUR)
20 000,00

Poskytnutý transfer v roku 2019
Kamerový systém – súbor faktúr (zväčša prenájom opt. vlákna)
Detské ihriská – súbor faktúr
Športové ihriská – súbor faktúr
Prevádzkové náklady – súbor faktúr
Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

2 644,09
3 961,05
8 016,88
5 377,98
20 000,00

Účelový transfer MMK – opravu športového ihriska a dofinancovanie prevádzkových
nákladov
Účelový transfer na bežné výdavky v celkovej výške 25 000 eur na opravu športového ihriska
na Užhorodskej ulici a na dofinancovanie prevádzkových nákladov administratívnej budovy
MÚ MČ Košice – Juh:
Poskytnutý transfer v roku 2019

(v EUR)
25 000,00

Športové ihrisko – Došlá faktúra č. F2019351
Prevádzkové náklady – súbor faktúr

11 746,80
13 253,20

Čerpanie (vyúčtovanie) spolu:

25 000,00

Kontrolné zistenie
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v zmysle vyššie citovaných právnych
predpisov v roku 2019 požiadal, prijal a vyúčtoval poukázané finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Finančné prostriedky boli použité na účel, na ktorý boli pre
MČ Košice – Juh poskytnuté. Nevyčerpané finančné prostriedky boli bezodkladne vrátene
poskytovateľovi.
Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie právnych predpisov a ani zmlúv, na základe ktorých
MČ Košice – Juh čerpala účelové finančné prostriedky.

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
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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.
Správa z kontroly bola vypracovaná v Košiciach dňa 18.06.2020.
S obsahom Správy z kontroly bude dňa 19.06.2020 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka,
starosta MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

Ing. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2020
__________________________________________________________________________________
8.01.2020
p. E. J., Skladná ul., Košice


Žiada MČ Košice – Juh o doriešenie predajov počas sviatkov s novým správcom cintorína
v súlade s dohodou na pracovnom stretnutí poslancov – Tobák, Ivančová, Tkáč, p. prednostky
MÚ a p. Horákovej.
Správca cintorínov po konzultácii s mestom Košice vyjadril nesúhlas so zabezpečovaním predaja počas
štátnych sviatkov v areáli verejného cintorína.
Podnet v rámci MČ vyriešený

15.1.2020 – bez účasti občanov
22.01.2020
p. A. Š., Krivá ul., 040 01 Košice


riešenie križovatky a priechodu pre chodcov Palárikova - Krivá.
Návrh riešenia – tlačidlová svetelná signalizácia.

Podnet bol odstúpený mestu Košice ako príslušnému cestnému správnemu orgánu a vlastníkovi
a správcovi miestnych komunikácií. Ref dopravy MMK v svojom vyjadrení uvádza, že prechod pre
chodcov v križovatke Palárikova – Krivá je potrebné riešiť v nadväznosti na CSS v križovatke
Palackého - Jantárová. Riešenie je podmienené vyčlenením finančných prostriedkov v programovom
rozpočte .
Podnet ostáva v riešení

29.1.2020 – bez účasti občanov
5.2.2020
p. J. S., Palárikova ul., Košice
 Žiadal vyprázdniť kontajner na sklo a následne vyvážať v hustejších intervaloch.
V písomnej odpovedi zo dňa 13.2.2020 MÚ MČ Košice – Juh občanovi uviedol, že mesto Košice bolo
požiadané o možnosť navýšenia odvozu triedeného zberu v rámci mestskej časti.
Vo vyjadrení mesta Košice sa uvádza, že v meste Košice spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ako zmluvný
partner, zabezpečuje financovanie zberu a prepravy triedených zložiek. Náklady triedeného zberu
zložiek komunálneho odpadu znášajú výrobcovia a nie sú súčasťou miestneho poplatku. Podľa
prepočtov spoločnosti Natur - pack a.s, je v Košiciach kapacita poskytnutých nádob na TZ a ich

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2020

18/53

frekvencia financovaná nad rámec povinnej legislatívy. Pri triedených zložkách sa počet kontajnerov
a umiestnenie konzultuje s Natur - packom, ktorý sa po posúdení k návrhom MČ vyjadruje. Frekvenciu
vývozu nie je možné v priebehu roka meniť. Je možné preložiť kontajner z jedného miesta na druhé v
rámci MČ. Nové kontajnery, v malom počte, sú rezervované na nové obytné súbory, bloky.
Podnet ostáva v riešení

p. Š. T., Lomonosovova ul., Košice


Žiadal okamžité riešenie problematiky výstavby garáží a BCT 3. Je potrebné riešiť dopravu
okolo garáží. (viď priložený list zo dňa 4.2.2020)
Dňa 9.03.2020 sa uskutočnilo na miestnom úrade pracovné stretnutie so zástupcami investora BCT3
s r.o. , Digital Park II, Bratislava. V zmysle záverov z rokovania investor predložil statický posudok,
v ktorom sa uvádza, že k poškodeniu garáží nedošlo vplyvom dopravy vozidiel nad 3,5 t. Investor sa
taktiež zaviazal, že dopravné trasy počas výstavby BCT3 a hromadnej garáže budú riešené mimo
obslužnej komunikácie pri garážach. Riešenie dopravných trás odsúhlasené mestom Košice a KR KDI
PZ SR doposiaľ nebolo predložené
Podnet ostáva v riešení

12.2.2020
p. M. Š., Turgenevova ul.., Košice


Poukázala na zúfalý stav schodov medzi blokmi, hrozia úrazy. Údajne mesto reagovalo, že nie
sú vlastníkom (poslanec prosí preveriť)
Po ukončení výstavby garáží, schody medzi garážami neboli odovzdané mestu Košice a ani mestskej
časti. Mesto Košice doposiaľ neurčilo správcu ani nestanovilo povinnosť zabezpečovať na nich údržbu.
V minulosti opravy a údržba na nich bola vykonávaná v rámci verejnoprospešných prác. Z uvedených
dôvodov mesto Košice nemôže v súčasnosti stanoviť termín zabezpečenia údržby a opráv na týchto
schodoch.
Podnet ostáva v riešení



Smetný kontajner zariadenia pre seniorov Jesienka nepostačuje ich potrebám a tak odpadky
vypadávajú von a znečisťujú okolie – častejšie vyprázdňovať.
MÚ MČ Košice – Juh dňa 11.5.2020 písomne upozornila Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len
ZOS) Jesienka o zabezpečenie navýšenia počtu kontajnerov z dôvodu zvýšeného množstva odpadu zo
zariadenia nakoľko dochádza k znečisťovaniu okolia ukladaním biologického odpadu mimo nádob.
ZOS Jesienka v stanovisku na upozornenie uviedlo, že zariadenie má uzatvorené zmluvy o odvoze
odpadu so spol. Kosit, a.s,, v ktorých je stanovaná frekvencia odvozov. Ďalej uvádzajú, že už v minulosti
bolo viackrát zdokumentované, že za problémy sú zodpovední obyvatelia okolitých blokov, ktorí svoj
odpad opakovane ukladajú k nádobám patriacim zariadeniu.
Podnet ostáva v sledovaní
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p. L. E., Užhorodská ul., Košice


Apeloval na výstavbu parkovacích miest namiesto trávnatých plôch pri zadnom vchode na
verejný cintorín a ZŠ Užhorodská. Školu a cintorín navštevuje celoročne veľa ľudí.
Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice ako vlastníka pozemkov a správcom miestnych
komunikácií o odsúhlasenie lokalít navrhovaných na výstavbu nových parkovacích miest.
V navrhovaných lokalitách sú i parkoviská na sídlisku Železníky. Po odsúhlasení lokalít mestská časť
zabezpečí projektovú prípravu a podklady pre vydanie povolenia príslušným stavebným úradom.
Samotná výstavba nových parkovacích plôch je podmienená zabezpečením dostatočnými finančnými
prostriedkami.
Podnet ostáva v riešení

19.2.2020
p. G. H., Užhorodská ul., 040 11 Košice


Žiadala vyriešiť problém s kontajnermi, ktoré sú neustále vyberané neprispôsobivými
občanmi, navrhujeme zriadiť oplotené uzamykateľné kontajnerovisko.
Mesto Košice sa zaviazalo zabezpečiť ucelenú koncepciu výstavby podzemných, polo podzemných
prípadne uzamykateľných kontajnerovísk na území celého mesta. Z uvedeného dôvodu nebol mestskej
časti daný súhlas na zriadenie uzamykateľných kontajnerovísk na svojom území. Doposiaľ koncepcia
mestskej časti nebola postúpená k pripomienkovaniu a taktiež nebol návrh predložený na rokovanie
mestského zastupiteľstva .
Podnet ostáva v riešení


Žiadala opravu chodníka Užhorodská 29-31 smerom na sídlisko, kde sú veľké výtlky po zime
a po autách, ktoré vytláčajú chodníky
(poslankyňa odporúča riešiť čo najskôr – hrozí riziko úrazu).

Požiadavka na opravu chodníkov na sídlisku Železníky bola odstúpená MMK, ref. dopravy na zaradenie
do harmonogramu opráv a údržby. Nakoľko doposiaľ nebola ukončená súťaž na výber zhotoviteľa na
stavebné práce a údržbu z dôvodu podávania námietok na Úrad verejného obstarávania, nie je možné
stanoviť termín opravy chodníkov. V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych
komunikáciách, hlavne v trasách MHD.
Podnet ostáva v riešení
p. M. A., Južná trieda, 040 01 Košice


Žiadal odstránenie, resp. význam dopravnej značky pred škôlkou na Smetanovej ulici, keďže
značka zákaz zastavenia „vezme dve parkovacie miesta“
(poslankyňa navrhuje úpravu zákazu s určením dohodnutého času, napr. 7.00 – 17.00).

Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice ako príslušný cestný správy orgán a vlastníka
a správcu miestnych komunikácii o prehodnotenie dopravného značenia. Doposiaľ zo strany MMK,
ref. dopravy nebolo zaslané stanovisko
Podnet ostáva v riešení
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26.2.2020
p. K., Holubyho ul., Košice



Požiadavka riešenia nezákonného užívania stavby vjazdu a výjazdu na Holubyho č. 12
Blokovanie parkovania rodinných domov na Holubyho 9 spoločnosťou Bárdy Auto na celej
ulici zákazníkmi a zamestnancami.
Mestská polícia Košice na základe požiadavky mestskej časti vykonáva zvýšený dohľad na dodržiavanie
dopravného značenia na Holubyho ulici.
Podľa vyjadrenia zástupcu MsP Košice, stanice Juh počas hliadkovej činnosti je monitorovaná situácia
vo zverenom rajóne, priebeh kontrol je zaznamenaný vo výstupoch z hliadkovej a kontrolnej činnosti
príslušníkov.Za obdobie Máj 2020 bolo vykonaných sedemnásť kontrol zameraných na vyššie uvedené
porušovanie zákona, počas ktorých bolo v piatich prípadoch zistené porušenie Z.č. 8/2009 Z.z. /Zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ ktoré príslušníci realizovali zákonným
spôsobom. Ďalej bolo dňa 05.05.2020 v Košiciach na križovatke ulíc Južná trieda a Holubyho zistené
chýbajúce dopravné značenie /Zákaz vjazdu nákladným vozidlám s dodatkovou tabuľkou (vo
vyznačenom čase) a zákaz státia/. Vec bola telefonický a emailom nahlásená na Magistrát mesta Košice
na referát dopravy. V súčasnosti je na uvedenom mieste osadené dopravné značenie /Zákaz vjazdu
nákladným vozidlám s dodatkovou tabuľkou (vo vyznačenom čase) a zákaz zastavenia/. Na základe
Vašej požiadavky zvýšime hliadkovú a kontrolnú činnosť vo Vami uvedenej lokalite.
Podnet ostáva v riešení

4.3.2020 – bez účasti občanov
11.3.2020; 18.3.2020; 25.3.2020 – poslanecké dni zrušené z dôvodu vyhláseného núdzového stavu

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2020

21/53

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

2.10.2019
p. V. R. , z Turgenevovej ul. 29, Košice


Chodník Gemerská, vpravo smerom hore : Opraviť schody, prispôsobiť vozíkom
a cyklistom.
Mestská časť Košice – Juh nie je vlastníkom ani správcom miestnych komunikácií a z uvedeného
dôvodu nemôže realizovať akékoľvek úpravy chodníkov a schodov. Predmetný chodník nie je určený
ako cyklochodník a výška stupňov na schodoch je prispôsobená manipulácií s detskými kočiarmi.
Na pracovnom stretnutí so zástupcami Magistrátu mesta Košice, referátu dopravy bola navrhnutá
obhliadka uvedených požiadaviek na opravu priamo v teréne v jarných mesiacoch. Po posúdení stavu
MMK, referát dopravy rozhodne o spôsobe opravy.
Vyjadrenie k požadovanej oprave chodníkov nám doposiaľ nebolo doručené.
Podnet je v riešení.



Schody pri Turgenevovej, ul. č. 29 sú nevhodné z hľadiska ich výšky (pri kontajneroch)
Navrhuje upraviť ich výšku, resp. opraviť dva schody na tri.

Mestská časť Košice – Juh nie je vlastníkom ani správcom miestnych komunikácií a z uvedeného
dôvodu nemôže realizovať akékoľvek úpravy chodníkov a schodov.
Na pracovnom stretnutí so zástupcami Magistrátu mesta Košice, referátu dopravy bola navrhnutá
obhliadka uvedených požiadaviek na opravu priamo v teréne v jarných mesiacoch. Po posúdení stavu
MMK, referát dopravy rozhodne o spôsobe opravy.
Vyjadrenie k požadovanej oprave chodníkov nám doposiaľ nebolo doručené.
Podnet je v riešení.

p. D., z Krivej ul., Košice
 Navrhovala uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Krivej vo dvore.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 24.1.2020 občianke uviedla, že vhodným riešením
by bolo vybudovať sústredené uzamykateľné kontajneroviská, prípadne podzemné resp.
polopodzemné 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
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prípadne podzemných kontajnerovísk na území mesta, ktorá bude predložená na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach. Podľa vyjadrenia MMK, odd. ŽP a energetiky sa v súčasnosti
pripravuje koncepcia riešenia výstavby polopodzemných kontajnerovísk celoplošne pre celé mesto
Košice.
Uznesením č. 331 na rokovaní MZ dňa 12. a 13.12. 2019 v Košiciach Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
zaviazalo primátora predložiť na rokovanie koncepciu rozvoja kontajnerových státí. Mesto Košice
doposiaľ nepredložilo koncepciu riešenia výstavby polopodzemných kontajnerovísk v rámci Košíc.
Podnet je v riešení.

 Opraviť asfalt vo dvore na ul. Krivá – veľké množstvo výtlkov.
Oprava výtlkov po zimnom období je naplánovaná mestom Košice, ktorý vykonáva správu a údržbu
miestnych komunikácií na území mesta na mesiac marec 2020 po zimnom období. Zabezpečenie
opravy výtlkov je podmienené poveternostnými podmienkami a uzatvorením zmluvy s novým
zhotoviteľom. Podľa informácii ktoré boli poskytnuté ref. dopravy MMK, verejné obstarávanie na
nového zhotoviteľa doposiaľ nie je ukončené. Po zimnom období budú realizované opravy výtlkov
iba v nevyhnutnom rozsahu.
Podnet je v riešení.

 Osvetlenie parku vo dvore na ul. Krivá a dovtedy zintenzívnenie hliadky MP na danom mieste.
MÚ Mestskej časti 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 v dvorovej časti na Krivej ulici.
V súčasnosti sa odstraňujú iba havarijné stavy na jestvujúcich osvetleniach, nakoľko doposiaľ nebol
ustanovený správca verejného osvetlenia v meste Košice.
Podnet je v riešení.

13.11.2019
p. A. M. , z Krakovskej ul., Košice



Osadenie dopravného značenia pri vstupe do garážovej časti, pravidelne blokujú vstup autá
mimo mestskej časti.
Čo sa týka umiestnenia dopravného značenia pri vjazde ku garážam, mestská časť opätovne požiadala
Magistrát mesta Košice, referát dopravy o prerokovanie možnosti osadenia dopravných značení na
dispečingu dopravy. Zamestnancom MMK, referátu dopravy bola navrhnutá obhliadka priamo
v teréne. Doposiaľ zo strany mesta Košice nebola v predmetnej veci zaslaná odpoveď.
Podnet je v riešení.
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Návrh parkovacej plochy pred vjazdom ku garážam, je tam zanedbaná zeleň, smetie
a neprispôsobiví občania (na zatrávňovacie panely).
Mestská časť Košice – Juh požiadala MMK, referát útvaru hlavného architekta o vyjadrenie
k plánovanému zámeru na vybudovanie parkovacích miest pri garážach na Krakovskej ulici.
V prípade odsúhlasenie zámeru MČ začne zabezpečovať projektovú prípravu.
Podnet je v riešení.

p. M. , z Krakovskej ul., Košice
 Užhorodská – vjazd na cintorín, osadiť značku „zákaz vjazdu“ mimo majiteľov garáží.
Čo sa týka umiestnenia dopravného značenia pri vjazde ku garážam, mestská časť žiadala Magistrát
mesta Košice, referát dopravy o prerokovanie možnosti osadenia dopravných značení na dispečingu
dopravy. Zamestnancom MMK, referátu dopravy bola navrhnutá obhliadka priamo v teréne.
Doposiaľ zo strany mesta Košice nebola v predmetnej veci zaslaná odpoveď.
Podnet je v riešení.
 Nevyčistený kanál na parkovisku Krakovská 14, havarijný stav, stojaca voda.
Mesto Košice, ako vlastník a správca miestnych komunikácií pristúpi k čisteniu uličných vpustí
v jarných mesiacoch na celom území mestskej časti.
Podnet je v riešení.

p. M. , zo Šoltésovej ul., Košice


Riešenie kontajnerov na uzamknutie v blízkosti OC Astória, proti bloku na ulici Šoltésovej.
V kontajneroch sú pravidelne neprispôsobiví občania, znečisťujú okolie.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 24.1.2020 občianke uviedla, že vhodným riešením
by bolo vybudovať sústredené uzamykateľné kontajneroviská, prípadne podzemné resp.
polopodzemné 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.
Uznesením č. 331 na rokovaní MZ dňa 12. a 13.12. 2019 v Košiciach Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
zaviazalo primátora predložiť na rokovanie MZ do 31.03.2020 koncepciu rozvoja kontajnerových státí.
Mesto Košice doposiaľ nepredložilo koncepciu riešenia výstavby polopodzemných kontajnerovísk
v rámci Košíc.
Podnet je v riešení.

p. A. Š. , z Turgenevovej ul. , Košice


Životu nebezpečné schodisko na Turgenevovej 25, akútny havarijný stav, vypadnuté obrubníky,
úrazy hlavne v zimnom období, žiada o urgentné riešenie.
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MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 24.1.2020 občianke uviedla, že Mestská časť Košice
– Juh nie je vlastníkom ani správcom miestnych komunikácií a z uvedeného dôvodu nemôže
realizovať akékoľvek úpravy chodníkov a schodov. Na pracovnom stretnutí so zástupcami Magistrátu
mesta Košice, referátu dopravy bola navrhnutá obhliadka uvedenej požiadavky na opravu priamo
v teréne v jarných mesiacoch roku 2020.
Po posúdení stavu MMK, referát dopravy rozhodne o spôsobe opravy.
Vyjadrenie k požadovanej oprave chodníkov nám doposiaľ nebolo doručené.
Podnet je v riešení.

4.12.2019
p. A. M., z Krakovskej ul., Košice


Medzi Krakovskou 14-15 je zarastený úsek, pravidelne sa tam stretávajú bezdomovci, občania
už viackrát žiadali, aby sa tam vytvorilo parkovisko pre niekoľko áut.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 27.1.2020 občanovi uviedla, že tak ako bolo
uvedené v odpovedi zo dňa 13.11.2019, požiadala MMK, referát útvaru hlavného architekta
o vyjadrenie k plánovanému zámeru na vybudovanie parkovacích miest pri garážach na Krakovskej
ulici. V prípade odsúhlasenia zámeru MČ začne zabezpečovať projektovú prípravu. Doposiaľ MČ
vyjadrenie neobdŕžala.
Podnet je v riešení.

11.12.2019
p. A. M., z Krakovskej ul. Košice


Opätovne žiada o označenie zákazu zastavenia do vjazdu ku garážam. Denne sa nevie dostať do
práce, pretože mu tam blokujú zaparkované autá výjazd pred Krakovskou 16.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 27.1.2020 občanovi uviedla, že tak ako bolo
uvedené v odpovedi zo dňa 13.11.2019 mestská časť žiadala Magistrát mesta Košice, referát dopravy
o prerokovanie možnosti osadenia dopravných značení na dispečingu dopravy. Zamestnancom
MMK, referátu dopravy bola navrhnutá obhliadka priamo v teréne za účasti žiadateľa. Doposiaľ
v predmetnej veci mestská časť neobdržala vyjadrenie.
Podnet je v riešení.
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v III. štvrťroku 2019
_________________________________________________________________________________

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 písomnej 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 súčasnosti z dôvodu podania námietok ešte stále prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa prác na
zákazku Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice. Z uvedeného dôvodu
mesto Košice nemôže stanoviť termín realizácie opravy chodníkov a miestnych komunikácií
Podnet je v riešení.

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 boli opätovne v mesiaci
január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet v riešení.
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v II. štvrťroku 2019

27.2.2019
p. M. H., z Južnej tr., Košice


Žiadala o náhradnú výsadbu zelene (stromov) za (aspoň) stromy, ktoré boli v nedávnej
minulosti vyrúbané.
Podľa vyjadrenia Správy mestskej zelene v Košiciach ( SMsZ ) v danej lokalite bol zrealizovaný výrub
vyschnutého stromu, za ktorý bude náhrada vysadená na jeseň 2019. Nakoľko k výsadbe náhradnej
zelene nedošlo, MČ opätovne bude urgovať náhradnú výsadbu v rámci projektu „Zelené mesto“, ktorá
má byť postupne realizovaná v roku 2020.
Podnet je v riešení.

15.5.2019
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, ktorý bol 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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku 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.

p. H.R. , z Dúhovej ul., Košice


Navrhovala začlenenie Dúhovej ul. do zóny rezidentskej oblasti kvôli nedostatku miest,
parkujú tam cudzie autá celý deň.
V písomnej odpovedi zo dňa 13.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že v záujme riešenia
statickej dopravy pre obyvateľov Mestská časť Košice – Juh navrhne mestu Košice rozšírenie zóny
plateného parkovania s posunutím hraníc až po Gemerskú a Alejovú ulicu.
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“.
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V písomnej odpovedi zo dňa 20.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že podľa vyjadrenia
mesta Košice zo dňa 21.1.2019 prebiehajú rokovania medzi mestom Košice a spoločnosťou SPP, a.s.
z dôvodu schválenia projektového návrhu a majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod
navrhovaným chodníkom. V mesiaci marec 2019 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.

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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

13.3.2019
p. J. H., zo Skladnej ul., Košice


Žiadal vyčleniť peniaze na zriadenie bowlingovej dráhy v SRC na ul. Milosrdenstva, do
rozpočtu pre rok 2019 ešte v roku 2017 podali podľa vyjadrenia túto žiadosť tiež a nedostali
doteraz žiadnu odpoveď. V roku 2018 im bolo vraj sľúbené, že ak nebude rekonštrukcia
práčovne, bude rekonštrukcia tejto dráhy. Prikladá aj žiadosť na zriadenie bowlingovej dráhy,
žiada písomnú odpoveď a uvedené prerokovať na zastupiteľstve.
V písomnej odpovedi zo dňa 9.4.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že MČ v r. 2017
predložila na zasadnutie MZ zriadenie bowlingovej dráhy v SRC. MZ uznesením č. 158 zo dňa
14.12.2017 schválilo pozmeňujúci návrh a to zníženie kapitálových výdavkov v rámci Programu 7 Šport,
podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum vo výške 15 tis. eur na položke SRC-bowlingová
dráha. Tieto finančné prostriedky MZ navýšilo v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie,
podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie vo výške 15 tis. eur určených na práčovňu. Novú práčovňu sa
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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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku 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
vo IV. štvrťroku 2018

17.10.2018
p. Š. T. , z Lomonosovovej ul., Košice


Požadoval výstavbu obojstranného chodníka na Dunajskej ul..
Informácia o riešení podnetu v odpovedi ku poslaneckému dňu, zo dňa 23.01.2019.

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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.
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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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.

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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku 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 II. štvrťroku 2018

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.
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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.

6.6.2018
Z. K., Partizánska ul., Košice
 Zriadenie parkovacích miest na zanedbanej zeleni pri oplotení hotelovej akadémie.
Podnet bol postúpený Mestu Košice, ref. Útvaru hlavného architekta . Po odsúhlasení zámeru MČ
pristúpi ku projektovej príprave.

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.

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 boli opätovne v mesiaci január tohto roku 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 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 programovom rozpočte mesta Košice na roky 2020 – 2022 sú vyčlenené finančné prostriedky na
vybudovanie cyklo chodníkov meste Košice. Do návrhu je zaradený aj cyklo chodník na Južnej triede.
Podnet je v riešení.

7.3.2018
p. Š. K., Ostravská ul., Košice
 Od ul. Ostravskej 2-24 je rozbitý chodník, ktorý je potrebné opraviť.
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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku 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 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 boli
opätovne v mesiaci január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Podnet je v riešení.
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V interpeláciách na 10. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 17.12.2019 vystúpili títo
poslanci : Ing. Breicha, doc. PhDr. Knap, PhD., MHA, MPH, Ing. Sušila, Ing. Blanár, Ing.
Majerníček, Ing. Hlinka, Ing. Bernát, Ing. Nagy, Ing. Tobák a tlmočili tieto požiadavky
občanov :
p. Breicha


Obyvatelia z Fibichovej, Jantárovej a priľahlých ulíc – poukazujú na neosvetlený
priechod (križovatka so Štúrovou pri Au Ke).

MČ z dôvodu zabezpečenia bezpečného priechodu pre chodcov a predchádzaniu dopravným
nehodám v križovatke ulíc Palárikova–Jantárová–Fibichova, listom zo dňa 28.01.2020
požiadala Mesto Košice o vybudovanie svetelnej signalizácie s možnosťou použitia tlačidla pre
chodcov.
Magistrát Mesta Košice listom zo dňa 12.2.2020 vo svojom stanovisku uvádza: Predmetnú
križovatku je potrebné riešiť komplexne v nadväznosti na križovatku Jantárová-Krivá. Takáto
zmena si vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie potrebných
povolení. Realizáciu cestnej svetelnej signalizácie zaradí Mesto Košice do návrhu
programového rozpočtu mesta.
Interpelácia v riešení.


Občania z Turgenevovej poukazujú na schody k OC Klas – jednotlivé stupienky sú
povolené.

Schody smerujúce ku OC Klas na Turgenevovej ulici od miestnej komunikácie vedľa
existujúceho nadchodu neboli zrealizované mestom Košice a ani ich mesto ani mestská
časť nespravuje. Toto schodište bolo zriadené pravdepodobne prevádzkovateľom
niektorého zo zariadení, ktoré sa v objekte obchodného centra nachádzajú. Správcom
komunikácií bude vykonaná kontrola ich stavu a následne bude stanovený ďalší postup.
Jednou z možností je, že v prípade ich nevyhovujúceho stavu bude vydané mestom Košice
nariadenie na ich zbúranie. V predmetnej veci doposiaľ nebolo vydané stanovisko mesta
Košice
Interpelácia v riešení.
p. Knap


Občania sa pýtajú na situáciu na Jarmočnej ul. Ako bude pokračovať výstavba
karanténnej stanice, údajne sú práce pozastavené a ako bude prebiehať situácia v dvoch
osadách na Jarmočnej ul.

Mesto Košice ako investor stavby : Karanténna stanica, Jarmočná 1, Košice v mesiaci
november predložilo mestskej časti projektovú dokumentáciu pre účely vydania
stanoviska k stavebnému konaniu k zmene využívania existujúceho objektu skladu.
Mestská časť sa vyjadrila k predloženej projektovej dokumentácii odvolávajúc sa na
uznesenie č. 62 Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh, ktorým bol primátor
požiadaný, aby bol investičný zámer prerokovaný s verejnosťou. Doposiaľ nám, nie sú
známe žiadne iné skutočnosti v predmetnej veci a neboli sme oboznámení s ďalšími
postupmi mesta.
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Podľa vyjadrenia zamestnancov Magistrátu Mesta Košice stavebné práce na zriadení
karanténnej stanice sú pozastavené z dôvodu určenia účastníka konania, ktoré namietla
Arcidiecézna charita Košice. Na stavbe boli zrealizované práce, ktoré podliehajú ohlasovacej
povinnosti.
Interpelácia v riešení.


Občania sa pýtajú na riešenie medzigarážových priestorov na sídl. Železníky – ul.
Krakovská, Užhorodská, keďže sa majitelia garáží dostávajú ku garážam v období
dažďa cez blato a zároveň pri cintoríne parkujú cudzie autá, požadujú zabezpečiť
dôstojný prístup ku garážam zo zvýšenej dani z nehnuteľností.

Obslužné plochy medzi garážami v lokalitách na území mestskej časti nie sú majetkoprávne usporiadané a preto mesto Košice ani mestská časť tieto plochy nespravuje
a nevykonáva na nich údržbu. Mestská časť na túto skutočnosť upozorní vlastníka
pozemku s požiadavkou o urýchlené riešenie správy a údržby priestranstvách v okolí
garáží.
Mestská časť vzhľadom na schválený Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020 – 2022
požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácií o zaradenie do harmonogramu údržby
a opráv v roku 2020 vnútro blokových a medzi garážových komunikácii a spevnených plôch,
ktoré boli dlhodobo neriešené v roku 2020.
Interpelácia v riešení.


Občan z Krakovskej 16 požiadal o osadenie značky zákazu státia ku garážam v oblasti
Krakovskej 14-16, každý deň tam parkuje auto pri výjazde a vjazde pri
medzigarážových priestoroch.

Mestská časť požiadala ref. dopravy Magistrátu mesta Košice ako príslušný cestný
správny orgán o zabezpečenie zodpovedajúceho dopravného riešenia, ktorým sa
zabezpečí plynulý vjazd a výjazd z garážovej lokality Krakovská.
Mestská časť odstúpila požiadavku MMK, referátu dopravy na priame vybavenie. Doposiaľ
nám nebolo zaslané vyjadrenie v predmetnej veci.
Interpelácia v riešení.


Občania sa pýtajú, aké bude ďalšie riešenie kúpaliska Triton na budúcu sezónu 2020.

Starosta MČ Košice - Juh v rámci interpelácií a dopytov vznesených na VII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Košiciach požiadal o informácie týkajúce zabezpečenia
prevádzky kúpaliska TRITON v ďalšej letnej sezóne. Mesto Košice v odpovedi zo dňa
29.07.2019 uvádza nasledovné:
-

areál kúpaliska sa nachádza na pozemkoch, ktoré nie sú vysporiadané do
vlastníctva mesta Košice,
bez vysporiadania vlastníctva ku pozemkom nie je možné vydať stavebné
povolenie na rekonštrukciu kúpaliska,
TEHO s r.o. ma základe poverenia mesta Košice pristúpilo ku spracovaniu
predbežnej štúdie, ktorá by definovala predpokladaný rozsah rekonštrukcie,
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-

vrátane úpravy bazénových telies, technológie, toboganov, logistiky, zázemia
kúpaliska.
TEHO s r.o. v roku 2019 pripravilo podklad pre rozhodovanie mesta Košice
o rozsahu rekonštrukcie v alternatívach pre celkovú rekonštrukciu areálu
a pre čiastkovú opravu areálu, ktoré boli zahrnuté do materiálu „Posúdenie
sprevádzkovania areálu Triton pre rok 2019“ .

Celkové predpokladané náklady na zabezpečenie prác podľa údajov poskytnutých
TEHO, s.r.o. Košice :
1. Výkup pozemkov k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov
1,6
mil. €
2. Komplexná rekonštrukcia areálu kúpaliska
4,2
mil. €
3. Čiastková oprava areálu, ktorá by zabezpečila sprevádzkovanie
0,37
mil. €
Spoločnosť TEHO, s.r.o. Košice v roku 2019 nevykonala žiadne úkony súvisiace
s rekonštrukciou, prípadne opravami areálu a zariadení kúpaliska, ktoré by viedli ku
jeho sprevádzkovaniu.
Interpelácia v riešení.


Občania v okolí Hotela Centrum a ulíc Palárikova – Ludmanská – Fibichova sa pýtajú
a žiadajú o riešenie budovy Citadela, je dlhodobo uzavretá a je v zlom stave, majiteľ na
výzvy nereaguje, cestou poslancov alebo MČ by mohol byť prizvaný na rokovanie čo
s danou nehnuteľnosťou plánuje robiť.

V mesiaci január 2020 bude zvolané pracovné stretnutie s vlastníkom objektu bývalého
„HORIZONTU“ za účelom prerokovania postupu pri zabezpečovaní rekonštrukcie
objektu a výstavby OC Citadela. Termín stretnutia zástupcov MČ a vlastníka objektu
Vám bude oznámený.
V mesiaci január nebolo zvolané pracovné stretnutie, uskutoční sa v druhom kvartáli 2020.
Interpelácia v riešení.


Ohľadne parkovania v MČ sa občania pýtajú, či budú naďalej platiť spol. EEI a mestu
KE, či parkovací chaos bude vyriešený v roku 2020.

Vo veci riešenia parkovania na území MČ v zónach plateného parkovania bola zaslaná
požiadavka riaditeľovi Magistrátu mesta Košice o poskytnutie informácií ohľadom
postupu pri usporiadaní vzájomných vzťahov medzi spol. EEI, s.r.o. a mestom Košice
a riešení plateného parkovania na území mesta. O výsledku Vás budeme informovať.
Doposiaľ vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou EEI, s.r.o. neboli vysporiadané.
Interpelácia v riešení.


Občania žiadajú opravu schodiska na Turgenevovej 28, kde sú už vypadané časti
chodníka a hrozia tam opätovné úrazy, je to v oblasti výjazdu smerom na Železníky
blok, ktorý sa nachádza po pravej strane – opravu zahrnúť do plánu pre rok 2020.
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Požiadavka na opravu chodníka bola postúpená na riešenie správcovi a vlastníkovi
miestnych komunikácií na území mesta, referátu dopravy Magistrátu mesta Košice, ktorý
vykonáva aj kompetencie cestného správneho orgánu.
Termín realizácie opráv miestnych komunikácií mesto Košice nevie stanoviť. Verejná súťaž,
ktorá prebiehala v mesiaci október 2019 na zhotoviteľa prác na zákazku „Stavebná údržba
a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice,“ ešte stále nie je ukončená z dôvodu
podania námietok neúspešných uchádzačov.
Interpelácia v riešení.


Občania ulíc Rosná, Oštepová, Jantárová žiadajú o možnosť uzamkýnateľných
kontajnerovísk cestou MČ a mesta Košice a nesúhlasia s názorom mesta Košice, že
každý občan si môže vyhodiť odpad do ktorejkoľvek smetnej nádoby v meste KE.

Starosta MČ Košice - Juh v rámci interpelácií a dopytov vznesených na VII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Košiciach požiadal o informáciu o príprave a realizácii
koncepcie výstavby uzamykateľných kontajnerovísk na komunálny odpad na území MČ
Košice – Juh. Mesto Košice listom zo dňa 29.07.2019 v predmetnej veci uvádza:
Návrh rozmiestnenia polopodzemných kontajnerov na území MČ je v stave
rozpracovanosti.
- Návrh bude posúdený odbornými útvarmi mesta Košice vo vzťahu k nárokom
na dostupnosť a obslužnú plochu, vlastníctvo pozemkov, technickú
špecifikáciu zberných nádob, infraštruktúru pre realizáciu a manipuláciu
a pod.
- Zámer mesta bude posudzovaný aj k možnosti tzv. smart riešení na monitoring
a riadenie odpadov.
Interpelácia v riešení.
-



Občania sa pýtajú, koľko financií bolo investovaných cestou EUROVELOM 11
mestom KE z 1 ml € za rok 2019 v MČ Košice Juh, pretože to nezaznamenali.

Na základe nám dostupných informácií uvádzame, že 1 mil. eur vyčlenených
EUROVELOM 11 mestu Košice nebol konkretizovaný na jednotlivé mestské časti.
Interpelácia v rámci možnosti MČ vyriešená.
p. Sušila


Poukázal na doposiaľ nevybudovaný chodník na Dunajskej, SPP malo dať záväzné
stanovisko v apríli 2019, ako to bude riešiť, čo sa doteraz nestalo, opýtal sa ako sa bude
ďalej pracovať s týmto problémom, či ÚHA dalo vyjadrenie.

Starosta MČ Košice - Juh v rámci interpelácií a dopytov vznesených na VII. zasadnutí
MZ v Košiciach požiadal o informácie týkajúce postupu prípravy a realizácie výstavby
ľavostranného chodníka na Dunajskej ulici. Na základe vyjadrenia Mesta Košice
v odpovedi zo dňa 29.07.2019 a vyjadrenia ref. dopravy MMK uvádzame nasledovné:
-

Mesto Košice roku 2018 zabezpečilo spracovanie návrhu riešenia chodníka na
Dunajskej ulici a predložilo návrh SPP, a.s. za účelom posúdenia rozsahu
záberu pozemkov vo vlastníctve SPP, a.s. pre výstavbu chodníka..
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V súčasnosti prebiehajú projektové práce, do ktorých je zahrnutá i časť
chodníka od priestoru parkoviska SPP smerom na Lomonosovovu ulicu.
- Predpokladaný termín realizácie chodníka je rok 2020.
Interpelácia v riešení.
-



Priechod pre chodcov Rastislavova- Skladná – Kukučínova – zabezpečiť osvetlenie
priechodu a svetelné ledky na cestu.

Požiadavka na zabezpečenie osvetlenia na priechodoch pre chodcov bola postúpená na
riešenie správcovi a vlastníkovi miestnych komunikácií na území mesta, referátu dopravy
Magistrátu mesta Košice, ktorý vykonáva aj kompetencie cestného správneho orgánu.
Doposiaľ nie je ukončená verejná obchodná súťaž na vykonávanie správy a údržby
zariadení verejného osvetlenia v meste Košice a nie je možné určiť termín realizácie
osvetlenia ďalších priechodov pre chodcov.
Interpelácia v riešení.


Opýtal sa na výbeh pre psov v okolí Kulturparku, keďže v 11/2019 uplynulo 5 ročné
záväzné obdobie .

MČ Košice – Juh opätovne v predmetnej veci vstúpi do rokovania s odbornými útvarmi
mesta Košice.
Mestská časť požiadala správcu Kulturparku K13 o vyjadrenia umiestnenia výbehu pre psov
v zeleni na Rastislavovej ulici.
K13 Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice v svojom vyjadrení zo
dňa 16.06.2020 uvádza, že predmetnú plochu využíva K13 pri podujatiach , ktorých
návštevnosť si vyžaduje využitie celého areálu Kulturparku. V blízkosti sa nachádza
workshopový pavilón s dreveným pódiom, v ktorom sa pravidelne organitzujú podujatia pre
deti. Z uvedených dôvodov neodporúčajú na požadovanmje ploche zriadiť venčovisko pre
voľný pohyb psov.
Mestská časť vyjadrenie K13 postúpila MMK, oddeleniu právnemu a majetkovému za účelom
zaslania stanoviska v predmetnej veci
Interpelácia v riešení.


Upozornil na problém parkoviska pred Astóriou – je otvorené, trhovníci tam tiež
parkujú.

Vo veci riešenia parkovania na území MČ v zónach plateného parkovania bola zaslaná
požiadavka riaditeľovi Magistrátu mesta Košice o poskytnutie informácií ohľadom
postupu pri usporiadaní vzájomných vzťahov medzi EEI, spol. s.r.o. a mestom Košice
a riešení plateného parkovania na území mesta. Na streche obchodného centra je
nainštalovaná kamera s nočným videním s napojením na pult ochrany mestskej polície.
MČ doposiaľ nebola doručená žiadnu odpoveď.
Interpelácia v riešení.
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p. Blanár


MČ Juh by mala prejaviť záujem o prebratí niektorých kompetencií v zmysle Štatútu
mesta KE – verejná čistota a poriadok, zimná údržba ....

MČ Košice – Juh sa s problémom prevzatia kompetencií mesta zaoberá. Pred samotným
rozhodnutím o prevzatí kompetencií je potrebné poznať rozsah činností na úseku údržby
verejnej zelene, detských a športových ihrísk, správy a údržby miestnych komunikácií,
na ktorých by bolo potrebné vykonávať zimnú a letnú údržbu a zároveň súvisiace
náklady. K týmto otázkam bude možné zaujať definitívne stanovisko až po poskytnutí
potrebných údajov. MČ nedisponuje a zároveň nepozná financie, ktoré by boli pre
takýto účel MČ schválené.
Interpelácia v riešení.


Problematika cyklochodníkov na Južnej triede – mesto nevyčlenilo financie na opravu,
prípadne MČ by mohla nájsť granty na jeho vybudovanie na cestnej komunikácii.

Starosta MČ Košice - Juh v rámci interpelácií a dopytov vznesených na IX. zasadnutí
MZ v Košiciach požiadal o informácie týkajúce zabezpečenia nevyhnutných opráv
cyklistického chodníka na Južnej triede v úseku od Námestia osloboditeľov po križovatku
VSS. Súčasne navrhol, aby sa pristúpilo k príprave a zabezpečeniu výstavby nového
cyklistického chodníka v tejto trase. Mesto Košice v odpovedi zo dňa 28.10.2019 uvádza
nasledovné:
Dňa 7.10.2019 bol na porade primátora prerokovaný materiál Koncepcia
riešenia južného konca pešej zóny, Hlavná ulica, v ktorom je navrhovaná aj
realizácia pokračovania cyklistického chodníka južným smerom.
- Bol dohodnutý spôsob výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie formou
verejnej architektonicko – urbanistickej ideovej súťaže ako súťaž návrhov.
- Mesto Košice uvažuje obstarať projektovú dokumentáciu pre územné konanie,
ktorá bude riešiť cyklistické pruhy južne od križovatky s Fejovou ulicou až po
križovatku s Jantárovou a to znížením počtu jazdných pruhov. Od Jantárovej
ulice po most VSS by mala byť vedená cyklistická trasa rozšírením existujúcich
peších komunikácii. Prípravu podkladov pre verejné obstarávanie bude
zabezpečovať oddelenie strategického rozvoja spolu s odd. výstavby, investícií
, stavebného úradu a ŽP Magistrátu mesta Košice.
- Riešenie cyklotrasy na Južnej triede bolo mestom Košice zaradené do
Programového rozpočtu na rok 2020
Interpelácia v riešení.
-



Parkovisko pri pošte – nájazd na parkovisko je v zlom stave, autá sa pravidelne
poškodzujú.

MČ prerokuje spôsob opravy nájazdov na parkovisko s mestom Košice, ref. dopravy
Magistrátu mesta Košice a požiada o zabezpečenie opravy nájazdov.
Interpelácia v riešení.
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Parkovisko na Turgenevovej za nemocnicou pri plote je diera na parkovisku, ktorú je
potrebné nateraz označiť a na jar opraviť.
Prepadnutý pokolop na parkovisku za oplotením UN na Kalinčiakovej ulici opravila
spoločnosť VVS, a.s.

Interpelácia v rámci možnosti MČ vyriešená.
p. Majerníček


Občania Palárikova- Ludmanská poukazujú na výtlky na cestách, aby MČ požiadala
mesto o opravu v týchto dňoch.

Požiadavka na opravy výtlkov na komunikáciách bola postúpená na riešenie správcovi
a vlastníkovi miestnych komunikácií na území mesta, referátu dopravy Magistrátu mesta
Košice, ktorý vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu. V jarnom období sa
uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami ref. dopravy, na ktorom budú aktualizované
všetky nevybavené požiadavky MČ na úseku dopravy a cestného hospodárstva za účelom
stanovenia nových termínov vybavenia požiadaviek.
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 opráv.
V mesiaci máj boli zabezpečené nevyhnutné vysprávky aj na vnútro blokových
komunikáciách v rámci MČ.
Interpelácia v rámci možnosti MČ vyriešená.


Odstránenie vrakov z parkovísk MČ Juh, vyzval poslancov a občanov, aby uvedené
nahlasovali na MP, na venčovisku pri malej stanici je na trávnatej ploche dlhodobo asi
7 vrakov (Krivá – Pri Bitúnku).

Podnet na odstránenie vrakov bol postúpený na riešenie Mestskej polícii Košice.
Mestská polícia Košice odstraňuje nepojazdné vozidla a vraky postupne z verejných
priestranstiev. Na území MČ eviduje 34 vrakov. Mestská polícia v Košiciach vykonáva
maximálne úsilie na odstránenie opustených vozidiel a v prípade uvoľnenia miest na určenom,
resp. odstavnom parkovisku a splnenia zákonných podmienok podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, predmetné vozidlá premiestni na príslušné odstavné parkovisko.
Interpelácia v rámci možnosti MČ vyriešená.
p. Bernát



Opýtal sa, kedy bude realizovaná oprava chodníka na Užhorodskej 1, vedúceho od
parkoviska, ktoré je za blokom - chodník je v katastrofálnejšom stave.
Prístupový chodník na Užhorodskej 11-13-15-17 je nevyhnutné opraviť a tiež kolmo
vedúci chodník od Užhorodskej 11-13 do stredu sídliska sú tam stromy, ktoré prerastajú
chodník.
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Preznačiť parkoviská, je potrebné upozorniť zle parkujúcich vodičov.

Požiadavky na opravy chodníkov a výtlkov na komunikáciách a realizácie vodorovného
dopravného značenia boli postúpené na riešenie správcovi a vlastníkovi miestnych
komunikácií na území mesta, referátu dopravy Magistrátu mesta Košice, ktorý vykonáva
kompetencie cestného správneho orgánu. V januári sa uskutočnilo pracovné stretnutie so
zástupcami ref. dopravy, na ktorom boli aktualizované všetky nevybavené požiadavky
MČ na úseku dopravy a cestného hospodárstva za účelom stanovenia nových termínov
vybavenia požiadaviek.
Termín realizácie opráv miestnych komunikácií mesto Košice nevie stanoviť. Verejná súťaž,
ktorá prebiehala v mesiaci október 2019 na zhotoviteľa prác na zákazku „Stavebná údržba
a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice,“ ešte stále nie je ukončená z dôvodu
podania námietok neúspešných uchádzačov.
Interpelácia v riešení.

p. Nagy


na Krakovskej ul. čísla 14 pravidelne dochádza ku kolíziám, cesta je dvojsmerná,
avšak pruh je len jeden, po okrajoch sú zaparkované autá – pri vychádzaní áut
z garáží je priestor 10-15 m, ktorý by bolo možné posunúť po posúdení odborníkmi.

Požiadavka na zmenu výjazdu z garážovej lokality bola postúpená na riešenie správcovi
a vlastníkovi miestnych komunikácií na území mesta, referátu dopravy Magistrátu mesta
Košice, ktorý vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu.
Doposiaľ nebolo zaslané vyjadrenie z Mesta.
Interpelácia v riešení.
p. Tobák


Ako člen Rady školy na Smetanovej ul. žiada o vyhradenie parkovacích miest pre
rodičov v určitom čase. Žiada o preznačenie čiary na konci parkoviska pri škôlke na
Smetanovej ul.

Požiadavky na realizáciu vodorovného dopravného značenia bola postúpená na riešenie
správcovi a vlastníkovi miestnych komunikácií na území mesta, referátu dopravy
Magistrátu mesta Košice, ktorý vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu.
V januári sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami ref. dopravy, na ktorom sa
aktualizovali všetky nevybavené požiadavky MČ na úseku dopravy a cestného
hospodárstva za účelom stanovenia nových termínov vybavenia požiadaviek.
Na pracovnom stretnutí so zástupcami MMK, referátu dopravy boli aktualizované
nevybavené požiadavky MČ. Zástupcovia MMK, referátu dopravy ich predkladajú na
schválenie vedeniu mesta Košice a následne sa zaradia do harmonogramu údržby a opráv
miestnych komunikácií. Termín realizácie jednotlivých požiadaviek nie je možne presne
stanoviť, nakoľko jednotlivé druhy prác sú realizované postupne na celom území mesta.
Termín začatia opráv je podmienený ukončením verejnej obchodnej súťaže
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na zhotoviteľa prác na zákazku Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií pre
mesto Košice, ktorá prebiehala v mesiaci september – október 2019. Z dôvodu podania
námietok neúspešných uchádzačov doposiaľ nebol vybraný zhotoviteľ prác pre Mesto
Košice na opravu miestnych komunikácií.
Interpelácia v riešení.


Oproti čistiarni pri Astórii je na ceste vykopaná jama, je neoznačená.

Správca siete VVS, a.s. zabezpečil konečné povrchové úpravy na komunikácii po
ukončení odstránenia havárie na vodovodných rozvodoch.
Interpelácia v rámci možnosti MČ vyriešená.
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.
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 zo 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. 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.
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MČ bude požiadavku opätovne aktualizovať a požiada o vyjadrenie ku riešeniu statickej
dopravy aj v iných lokalitách na území mestskej časti.
Vyjadrenie MMK, ref. ÚHA doposiaľ nebol doručený MČ.
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
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.
Podľa informácii z ref. dopravy MMK zriadenie cyklochodníka na Južnej triede bolo zaradené
do harmonogramu na rok 2020.
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
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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,

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. Opätovne bude vyzvaný investor,
aby poskytol informácie k investičných aktivitách a termínoch začatia stavebných prác na
objekte.
Interpelácia v riešení
p. Ing. Majerníček


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



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

Rozšírenie siete verejného osvetlenia bude mesto Košice zabezpečovať až po ukončení verejnej
obchodnej súťaže. podnet na doplnenie výložníkov na existujúce stožiare bol postúpený DPMK
a.s., ktorý v súčasnosti vykonáva údržbu existujúcich zriadení verejného osvetlenia.
MČ opätovne v mesiaci 08/2019 požiadala o doplnenie svetelných bodov v predmetnej lokalite.
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 bolo riešené osvetlenie priechodu pre
chodcov na Južnej triede. S osvetlením ďalších priechodov pre chodcov podľa vyjadrení
zamestnancov ref, dopravy MMK zatiaľ mesto Košice neuvažuje.
- Interpelácia v riešení


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
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v súčasnosti spracúvava projektant. Predpoklad doriešenia predmetnej veci na podanie
žiadosti o vydanie stavebného povolenia je 12/2019.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy v súčasnosti stále prebiehajú práce na spracovanie
projektovej dokumentácie. 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.
Podľa informácií z ref. dopravy MMK realizácia cyklochodníka na Južnej triede je naplánovaná na rok
2020

- Interpelácia v riešení
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
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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
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
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Ing. Tkáč




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

Mestská časť predmetné podnety odstúpila na Magistrát mesta Košice, referát dopravy
s požiadavkou o zaradenie opravy v roku 2019. Zo strany Magistrátu mesta Košice, ref.
dopravy bolo prisľúbené, že opravy budú realizované v roku 2019.
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.
Oprava predmetného chodníka bola zaradená do harmonogramu nevyhnutných opráv na rok 2020.

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 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. 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.
Mesto Košice zabezpečilo dopravné značenie priechod pre chodcov na Južnej triede s použitím
výstražných svietidiel.
Interpelácia v rámci možnosti MČ vyriešená.
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.

V mesiaci máj boli zabezpečené nevyhnutné vysprávky aj na vnútro blokových
komunikáciách v rámci MČ.
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
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