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

Správa o výsledkoch kontroly č. 3/2020
za obdobie od 13. MZ konaného dňa 23.06.2020

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2020
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 98/2020 zo dňa
23.06.2020, 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 24.06.2020 do 14.09.2020 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2019 – 31.12.2019

zameraná na kontrolu zostavenia účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok 2019.
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, preveriť
či bola účtovná závierka v kontrolovanom subjekte zostavená v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi upravujúcimi kontrolovanú oblasť, a to:




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

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



zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov,
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Interný predpis „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti
Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“,
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 08. decembra 2017 č.
MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii § 1 odsek 3 písmeno b) opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
(vzťahujúce sa na účtovnú závierku za rok 2019).

KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV
Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým je
„Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom
zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2013 a
„Príkaz starostu č. 1 na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019“ zo dňa 04.11.2019.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“ a
„Príkaz starostu č. 1 na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019“ sú spracované v zmysle
platnej legislatívy.

KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ
PODĽA ZÁKONA
Inventarizácia
V zmysle ustanovenia §29 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku
dňu, ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku. Skutočný stav majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej
povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a
záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa
skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej
a dokladovej inventúry.
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Kontrolné zistenie:
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a čl. 3 ods. 1
bod e) interného predpisu „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti
Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“ menoval starosta
MČ Košice – Juh dňa 04.11.2019 vo svojom príkaze „Príkaz starostu č. 1 na vykonanie riadnej
fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.
12. 2019“ ústrednú inventarizačnú komisiu zodpovednú za riadenie a realizáciu inventarizácií
všetkého hmotného a nehmotného majetku MČ Košice – Juh, majetku zvereného do správy a
prenajatého majetku mestom Košice a čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonali fyzickú
a dokladovú inventúru majetku a záväzkov.
Čiastkové inventarizačné komisie vykonali fyzickú a dokladovú inventúru majetku a záväzkov,
zistený skutočný stav zapísali do inventúrnych súpisov a vyčíslili inventarizačné rozdiely. Pri
kontrole inventúrnych súpisov neboli zistené žiadne pochybenia. Na základe výsledku
čiastkových inventarizačných komisií ústredná inventarizačná komisia v inventarizačnom
zápise konštatovala, že neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a navrhla prijať opatrenia:




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

Účtovná závierka
V zmysle ustanovenia §4 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú
jednotku ako celok. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú
závierku v peňažných jednotkách meny euro. Účtovná jednotka je povinná zostavovať
individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku podľa § 17 a 18 alebo podľa § 17a zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovenia §17 a 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti:
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
b) identifikačné číslo,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje,
d) deň jej zostavenia,
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením
ministerstva,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.
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Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje
tieto súčasti: a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.
Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od
dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná závierka sa považuje za zostavenú
po pripojení podpisových záznamov k požadovaným údajom podľa §17 odseku 2 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a k jednotlivým súčastiam účtovnej
závierky. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak
uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako
riadnu. Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku
dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre všetky účtovné zápisy,
ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka
pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky.
V súvahe riadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele
majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie.
Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V
poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze
ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú.
V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných
metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach
uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich
dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. V
poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma vzniknutých nákladov voči audítorovi za účtovné
obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou účtovnej závierky bolo zistené, že za rok 2019 MČ Košice – Juh zostavila účtovnú
závierku so všetkými náležitosťami v zmysle zákona a so všetkými súčasťami, t. j. súvahou,
výkazom ziskov a strát a poznámkami. Pri kontrole spracovania individuálnej účtovnej
závierky neboli zistené žiadne pochybenia; závierka obsahuje všetky náležitosti, údaje v nej
obsiahnuté korešpondujú so zostatkami hlavnej knihy za obdobie 01.01.2019 do 31.12.2019.
Individuálna účtovná závierka bola zostavená dňa 11.03.2020, kedy bola aj štatutárnym
zástupcom podpísaná, následne bola predložená Daňovému úradu v zmysle opatrenia
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Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov.
Prostredníctvom Rozpočtového informačného systéme pre samosprávu (RISSAM) bola
individuálna účtovná závierka zverejnená dňa 11.03.2020 v registri účtovných závierok, čo je
v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej
závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého uložením účtovnej závierky do
registra sa rozumie vloženie do informačného systému DataCentra (RISSAM) účtovnou
jednotkou, ktorou je obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia.
Účtovnú závierku v zmysle §9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov overuje audítor. Individuálnu účtovnú závierku MČ Košice – Juh overil
dňa 30.04.2020 nezávislý audítor Ing. Dáša Polončáková. Ku dňu ukončenia kontroly nebola
správa audítora uložená do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RISSAM;
povinnosť učiniť tak do konca roku 2020 zatiaľ nebola splnená.
Kontrolou vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
a kontrolou zostavenia individuálnej účtovnej závierky neboli zistené žiadne nedostatky.
Pozitívne hodnotím fakt, že kontrolovaná oblasť je spracovaná prehľadne, precízne, detailne
a na vysokej odbornej úrovni.

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 16.09.2020 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v II. štvrťroku 2020
___________________________________________________________________________

Poslanecké dni v mesiaci apríl a máj zrušené z dôvodu vyhláseného núdzového stavu.
10. 6.2020 – bez účasti občanov
17.6.2020
p. Man, Krakovská 14, Košice


V blízkosti Krakovskej 13 a 12 sa nachádza vysoký strom – topoľ, z ktorého pravidelne padajú
hrubé suché konáre. Ohrozujú tým obyvateľov na chodníku, ale hlavne malé, hrajúce sa deti.
Žiadal o odstránenie suchých konárov a časti stromu.
Mestská časť požiadavku odstúpila správcovi zelene v Košiciach na jej priame vybavenie.

V odpovedi od Správy mestskej zelene v Košiciach sa uvádza nasledovné:
Po posúdení zdravotného a statického stavu topoľa rastúceho v blízkosti Krakovskej 12-13
konštatujeme, že je potrebný orez stromu. Žiadosť je zaradená do plánu orezov stromov, ktorý
zrealizujeme v príslušnom agrotechnickom termíne v rámci našich technických a kapacitných
podmienok.
Podľa vyjadrenia správcu verejnej zelene orez suchých konárov bol zrealizovaný v priebehu
mesiaca august 2020.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený

p. Vajdová, Užhorodská 5, Košice


Sťažovala sa na chýbajúce koše na psie exkrementy. Na viacerých miestach sú len prázdne
stojany.
Mestská časť Košice – Juh písomnej odpovedi zo dňa 7.7.2020 občanovi uviedla , že mestská časť nie
je oprávnená nakladať s odpadom, táto kompetencia jej nebola určená Štatútom mesta Košice.
Z uvedeného dôvodu Mestská časť požiadala mesto Košice o určenie zodpovednej osoby, ktorá by bola
za túto činnosť zodpovedná v plnom rozsahu na území celého mesta(KOSIT a.s. Košice).
Mestská časť aj napriek tomu v najbližšom období umiestni vo vybraných lokalitách ďalších 10 ks košov
na psie exkrementy. Ich osadenie je podmienené kapacitami aktivačných pracovníkov, ktorí budú
zabezpečovať ich vyprázdňovanie a údržbu. Koše na psie exkrementy sú toho času už umiestnené na
verejných priestranstvách pri detských a športových ihriskách (5 ks) a vo výbehoch pre psov (3 ks).
Exkrementy môžu majitelia psov umiestniť aj do bežných nádob na komunálny odpad.
Na psie exkrementy bolo na sídlisku železníky bolo osadených 6 ks nádob.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený

24.6.2020 – bez účasti občanov
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2020
___________________________________________________________________________
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
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.
Koncom roka 2020 mestská časť požiada mesto Košice o zvýšenie kapacity odvozu vytriedených
zložiek odpadu vo vybraných lokalitách. Tento návrh bude mestom Košice prerokovaný so
spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.
Podnet ostáva v riešení
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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
Na základe požiadavky mestskej časti investor predložil v mesiaci august na rokovanie komisie
Výstavby, ŽPVP A RR pri MZ MČ Košice – Juh návrh riešenia statickej dopravy a možnosť využitia
parkovacích plôch v hromadnej garáže pre verejnosť. Komisia odporučila predložiť zo strany investora
návrh dohody o poskytnutí určitého počtu parkovacích plôch a stanovenie podmienok ich používania
obyvateľmi sídliska Lomonosovova.
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.
Priestor okolo kontajnera pri zariadení je pravidelne monitorovaný, V súčasnosti nedochádza ku
znečisťovaniu priestranstva a odvoz odpadu je postačujúci
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 dostatočných finančných
prostriedkov.
V súčasnosti nie je doriešený prevod vlastníctva dokončených investícií, mesto Košice nemá záujem
realizovať prevod investícii do vlastníctva za obstarávaciu cenu.
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).
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Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice ako príslušný cestný správy orgán a vlastníka
a správcu miestnych komunikácii o prehodnotenie dopravného značenia.
Podľa vyjadrenia pracovníka MMK, referátu pravdepodobne ide o svojvoľné osadenie DZ. Mesto
Košice, ako vlastník a správca miestnych komunikácií, ktoré vykonáva aj funkciu cestného správneho
orgánu vyzve vlastníka domu na preukázanie oprávnenosti použitia dopravného značenia. Doposiaľ
zo strany MMK, ref. dopravy nebolo zaslané stanovisko.
Podnet ostáva v riešení

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.
Prevádzka Bardy Auto z Holubyho ulice bola presťahovaná za križovatku Južná trieda – Holubyho,
mimo obytnej zóny. V súčasnosti je problémom v danej lokalite zvýšenie intenzity dopravy v súvislosti
prevádzkou jedálne v areáli na Holubyho 12 a zvýšenou dopravnou obsluhou. Zmenu účelu objektu rieši
príslušný stavebný úrad mesta Košice. Mestská časť v tomto konaní nemá postavenie účastníka konania
a na riešenie dopravnej obsluhy stavený úrad upozornila.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený

4.3.2020 – bez účasti občanov
11.3.2020; 18.3.2020; 25.3.2020 – poslanecké dni zrušené z dôvodu vyhláseného núdzového stavu
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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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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
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 ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva v riešení
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 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 ostáva 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.
Po vykonanej obhliadke priamo v teréne bolo pracovníkom MMK, referátu dopravy konštatované, že
nie je potrebné v danej lokalite osadiť aj zvislé dopravné značenie. Existujúce vodorovné dopravné
značenie pri vjazde a výjazde z garáží, ktoré je toho času slabo viditeľné, bude obnovené.
Podnet ostáva v riešení



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.
Samotná výstavba nových parkovacích plôch je podmienená zabezpečením dostatočnými finančnými
prostriedkami.
V súčasnosti nie je doriešený prevod vlastníctva dokončených investícií, mesto Košice nemá záujem
realizovať prevod investícii do vlastníctva za obstarávaciu cenu.
Podnet ostáva 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.
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Po vykonanej obhliadke priamo v teréne bolo pracovníkom MMK, referátu dopravy konštatované, že
uvedenú požiadavku je nutné prerokovať na zasadnutí dispečingu dopravy KR PZ v Košiciach. Uvedená
požiadavka je zahrnutá do harmonogramu na prerokovanie. O výsledku rokovania bude MMK, referát
dopravy písomne informovať MČ.
Podnet ostáva 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 ostáva 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 ostáva 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.
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.
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Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
Samotná výstavba nových parkovacích plôch je podmienená zabezpečením dostatočnými finančnými
prostriedkami.
V súčasnosti nie je doriešený prevod vlastníctva dokončených investícií, mesto Košice nemá záujem
realizovať prevod investícii do vlastníctva za obstarávaciu cenu.
Podnet ostáva 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.
Po vykonanej obhliadke priamo v teréne bolo pracovníkom MMK, referátu dopravy konštatované, že
nie je potrebné v danej lokalite osadiť aj zvislé dopravné značenie. Existujúce vodorovné dopravné
značenie pri vjazde a výjazde z garáží, ktoré je toho času slabo viditeľné, bude obnovené.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva v riešení

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 ostáva 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.
Správa o výsledkoch kontroly č. 3/2020

19/56

Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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 ostáva 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 ostáva v riešení

23.1.2019
p. Š. T., z Lomonosovovej ul., Košice
 Požadoval vybudovanie ľavostranného chodník na ul. Dunajská z dôvodu „verejného záujmu“.
V písomnej odpovedi zo dňa 20.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občanovi uviedol, že podľa vyjadrenia
mesta Košice zo dňa 21.1.2019 prebiehajú rokovania medzi mestom Košice a spoločnosťou SPP, a.s.
z dôvodu schválenia projektového návrhu a majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod
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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 ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch. Podľa vyjadrenia pracovníka MMK, referátu dopravy poškodenie chodníka
na Oštepovej ulici je minimálne. Mesto Košice toho času neuvažuje s jeho opravou.
Podnet ostáva 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 ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti v najkritickejších
úsekoch. Oprava chodníka na ul. Milosrdenstva bola zrealizovaná v mesiaci august 2020.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený.

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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva v riešení

21.11.2018
p. M. Š., z Turgenevovej ul., Košice
 Žiadosť o opravu chodníka na Turgenevovej 12, 14 smer potraviny – schodisko.
 Organizácia parkovania v okolí a vyznačenia parkovacích miest čiarami.
Mestská časť Košice – Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácii t. j. mesto Košice, aby
opravu poškodeného chodníka zaradilo do harmonogramu opráv na rok 2019 a taktiež, aby v jarných
mesiacoch zabezpečilo vyznačenie parkovacích miest na parkovisku a pri garážach na Turgenevovej
ulici.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto Košice.
Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov. Nevybavené
požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a schodov boli
opätovne v mesiaci január tohto roku aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
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Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
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 ostáva 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 .
Samotná výstavba nových parkovacích plôch je podmienená zabezpečením dostatočnými finančnými
prostriedkami.
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V súčasnosti nie je doriešený prevod vlastníctva dokončených investícií, mesto Košice nemá záujem
realizovať prevod investícii do vlastníctva za obstarávaciu cenu.
Podnet ostáva 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.
Po vykonanej obhliadke predmetného zábradlia s pracovníkom MMK, referátu dopravy priamo
v teréne bolo konštatované, že samotný náter zábradlia nie je postačujúci. Je potrebná výmena
zábradlia, resp. rekonštrukcia schodov. Po preverení vlastníckych vzťahov k existujúcim schodom bude
rozhodnuté o riešení danej požiadavky.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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 ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet ostáva 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Podnet je v riešení.
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Interpelácie z 13. rokovania MZ MČ Košice – Juh, konaného dňa 21.6.2020 :

p. Tkáč, poslanec MZ
Matky s kočíkmi a imobilní občania žiadajú úpravu vysokého obrubníka na sídlisku Železníky od
priechodu pre chodcov - od nákupného strediska Fresch na zastávku MHD, smer na Rastislavovu k
nemocnici. Sú tam len obrubníky, cez ktoré nevedia prejsť. Žiadajú úpravu na bezbariérový prístup.
Požiadavku na úpravu obrubníka sme odstúpili správcovi miestnych komunikácií t.j. Mestu Košice na
priame vybavenie.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Interpelácia v riešení.
Opýtal sa, kedy bude odstránený nebezpečne naklonený múr pozdĺž parkovacích státí na Šoltésovej
ulici.
Odstránenie betónového múru a následný výrub nebezpečných stromov bol zrealizovaný v 28. a 29.
týždni v roku 2020.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.

p. Ivančová, poslankyňa MZ
Občania z Turgenevovej 26 avizujú zhrdzavené hracie prvky na detskom ihrisku.
MČ podnet na opravu herných zariadení na detskom ihrisku Turgenevova 26 odstúpila správcovi, t.j.
Správe Mestskej zelene v Košiciach na priame vybavenie.
Na základe vyjadrenia SMsZ v Košiciach bolo konštatované, že predmetné herné prvky nie sú
zhrdzavené, náter je vhodné realizovať z estetického hľadiska. Správca zaradil požiadavku do plánu
údržby detských ihrísk, realizácia prác je závislá na kapacitných možnostiach našej organizácie.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
Podnet od občana na osadenie značky „Daj prednosť v jazde“ pri výjazde z Business centra Duett I
Na základe miestnej obhliadky mestská časť postúpila požiadavku na riešenie dopravnej situácie
v predmetnej lokalite Magistrátu mesta Košice, ref. dopravy na priame vybavenie. Mesto Košice
vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu a určuje dopravené značenia.
Na základe vyjadrenia pracovníka MMK referátu dopravy bolo požadované DZ prerokavané na
dispečingu dopravného značenia. Po jeho schválení bude možné predmetnú požiadavku zrealizovať.
Interpelácia v riešení.

p. Breicha, poslanec MZ
Zverejniť na webovú stránku oznam pre občanov-dobrovoľníkov, ktorí by radi pomohli so zbieraním
odpadkov v MČ Košice - Juh.
MČ o svojich plánovaných aktivitách týkajúcich sa zabezpečenia čistoty pravidelne oznamuje termíny
na webovej stránke ako aj na facebook-u.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
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p. Nagy poslanec MZ
Obyvatelia Krakovskej ulice sa pýtajú, kedy bude odstránený odpad pri garážach v tesnej blízkosti
školiaceho strediska BESOFT.
MČ dňa 04.07.2020 zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou Kosit a.s., dobrovoľnícku brigádu na
sídlisku Železníky. V rámci tejto aktivity bol priestor v okolí garáží na Krakovskej ulici pri školiacom
stredisku BESOFT vyčistený od náletových drevín a odpadkov za pomoci aktivačných pracovníkov
a zamestnancov MČ.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
p. Knap, poslanec MZ
Obyvateľ na ul. Omská – Holubyho by chcel vedieť stanovisko Mestskej časti Košice - Juh a mesta
Košice, ako to bude s ďalším prejazdom nákladných motorových vozidiel v tejto lokalite, pretože do
areálu vchádzajú nelegálne. Vstup nie je dodnes povolený.
MČ nevykonáva kompetencie cestného správneho orgánu a nie je vlastníkom miestnych komunikácii
na území mesta. Túto funkciu vykonáva v zmysle Štatútu mesta Košice, mesto Košice. V súčasnosti je na
komunikácii v nočných hodinách zakázaný vjazd nákladným motorovým vozidlám. MČ na kontrolu
dodržiavania dopraveného značenia
upozornila Mestskú políciu Košice. O ďalších aktivitách
v predmetnej lokalite MČ nebola informovaná, stavebný úrad MČ neurčil postavenie účastníka konania
pri zmene účelu využívania stavieb v uzavretom areáli na Holubyho ulici. MČ nie je oprávnená
obmedziť vjazd vozidlám do prevádzok, ktoré sa na Holubyho ulici nachádzajú.

Interpelácie z 12. rokovania MZ MČ Košice – Juh, konaného dňa 21.5.2020 :
p. Sušila, poslanec MZ
1. Oprava chodníka na Skladnej ulici v časti pri liečebni drogovo závislých, približne 15 - metrový
úsek je doslova rozpadnutý a už tam bolo niekoľko zranení aj dôchodcov z domova sociálnych na
Skladnej, keďže chodia o barlách a vozíku, vyslovene je tam vypadaný celý asfalt.
MČ Košice – Juh požiadala mesto Košice, ktoré je vlastníkom a správcom miestnych komunikácii
na území mesta a vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu, aby boli aktualizované
všetky požiadavky mestskej časti týkajúce sa údržby a opráv miestnych komunikácii a chodníkov
vrátane chodníka na Skladnej ulici na tento rok. Doposiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa na opravy a stavebnú údržbu komunikácii v meste Košice z dôvodu vznesenia
námietok ostatných účastníkov súťaže na UVO. Z uvedeného dôvodu mesto Košice vykonáva iba
nevyhnutné opravy výtlkov na cestách, hlavne po trasách MHD. Toho času nie je možné stanoviť
termín opráv chodníkov a riešenie požiadaviek mestskej časti.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Interpelácia v riešení.
2. Sťažnosti obyvateľov rodinných domov na kosbu trávy, správa mestskej zelene údajne kosí komplet
predzáhradky aj s ich vlastnou výsadbou.
Správa mestskej zelene v Košiciach bola upozornená, aby pri kosení prídomovej zelene prípadne
zelených deliacich pásov pri rodinných domov, rešpektovala výsadby obyvateľov. Výsadbu, ktorú
realizujú obyvatelia svojpomocne vo verejnej zeleni je potrebné konzultovať s povereným
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správcom Správou mestskej zelene v Košiciach, hlavne z dôvodu kosenia a jej následnej údržby.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
3. Obyvatelia štvrte s rodinnými domami žiadajú rozmiestnenie košov na odpadky alebo na psie
exkrementy, v celej oblasti chýbajú a majitelia psov ich exkrementy nezbierajú, tie ostávajú na
chodníkoch a v predzáhradkách.
Odpadkové koše na drobný odpad a psí trus umiestnila do oddychových zón Mestská časť Košice –
Juh. Ich vyprázdňovanie zabezpečovala prostredníctvom občanov, ktorí vykonávajú aktivačné práce a
menšie obecné služby. Tieto činnosti boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci opatrení na
zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia pozastavené do odvolania. Mestská časť nemá vlastné
kapacity, aby tieto koše mohla vyprázdňovať (na území MČ ich je cca 100) a taktiež mená kompetencie
v oblasti nakladania s odpadom. Túto pôsobnosť vykonáva mesto Košice, ktoré je aj správcom dane za
odpad. Požiadavka na ich vyprázdňovanie, ktorá bola vznesená na mesto Košice nebola akceptovaná.
Psí trus je možné likvidovať do bežných nádob na komunálny odpad. Často krát boli malé smetné
nádoby preplňované domovým odpadom čím dochádzalo k roztrúseniu odpadu do okolitej zelene a
verejných priestranstiev a to bol aj jeden z dôvodov, prečo smetné nádoby boli odstránené.
V súčasnosti boli znovu osadené koše na drobný odpad na detské a športové ihriská, ktoré sú vo
vlastníctve a správe Mestskej časti Košice – Juh a podľa určených opatrení Úradu verejného
zdravotníctva je potrebné zabezpečovať ich dezinfekciu. Zároveň boli vrátené koše na psie exkrementy
do výbehov pre psov a taktiež do zelene v okolí pri detských a športových ihriskách.
Do doby ukončenia mimoriadnej situácie a doriešenia vyprázdňovania smetných košov mestom
Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT, a.s. nebudú ďalšie smetné nádoby na verejné
priestranstvá umiestnené.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
4. Obyvatelia ulíc, kde Východoslovenská distribučná premiestnila rozvody el. energie do zeme, kde
sú teraz tie nové chodníky sa sťažujú, že optické chráničky na pripojenie optického internetu do
domov, sú už niekoľko mesiacov voľne položené na chodníkoch, tvoria prekážku pre chodcov. Žiadajú
o odstránenie stavu.
Podľa vyjadrenia zástupcu investora realizácia optických prípojok bola kvôli opatreniam Úradu
verejného zdravotníctva v súvislosti s COVID-19 pozastavená. Pokračovanie v prácach, v realizácii
domových prípojok a následného spustenia optickej siete je firmou Slovak Telekom naplánované
v mesiacoch júl až august. Domové prípojky, ktoré sa nebudú realizovať z dôvodu nesúhlasu obyvateľov
rodinných domov, budú s rezervou optického kábla ukončené pred hranicou pozemku.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
5. Obyvatelia ulíc v okolí Kulturparku sa dopytujú, aká je situácia ohľadom výstavby venčoviska
v danej lokalite, či už mesto zaujalo stanovisko.
K13 Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice vo 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 organizujú podujatia pre deti. Z uvedených dôvodov neodporúčajú na
požadovanej ploche zriadiť venčovisko pre voľný pohyb psov.
Mestská časť vyjadrenie K13 postúpila MMK, oddeleniu právnemu a majetkovému za účelom zaslania
stanoviska v predmetnej veci.
Doposiaľ v predmetnej veci MČ neobdŕžala stanovisko.
Interpelácia v riešení.
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p. Tkáč, poslanec MZ
1. Obyvatelia sa pýtajú ako ďalej pokračuje MČ s prípravou revitalizácie Pasteurovej ulice
a Pasteurovho námestia- vytvorenie nových parkovacích plôch, riešenie kontajnerovísk
a realizácia prepojovacieho chodníka od Pasteur. námestia na Rastislavovu ulicu, pretože od
stretnutia zástupcov domov- domových dôverníkov na MÚ v marci 2019 prešlo už veľa času.
MČ v súvislosti s prípravou revitalizácie vnútrobloku na Pasteurovom námestí a Pasteurovej ulici
požiadala mesto Košice o vyjadrenie k riešeniu parkovísk v predmetnej lokalite, aby boli vyčlenené
plochy, ktoré je potrebné revitalizovať. Revitalizácia vnútrobloku Pasteurova bola mestom Košice
zaradená do databázy projektov v rámci IROP. Pri vyhlásení vhodnej výzvy sa mesto Košice bude
uchádzať o poskytnutie finančného príspevku na revitalizáciu vhodných vnútro blokových priestorov.
Podľa posledných dostupných informácii z oddelenia strategického rozvoja MMK do najbližšej výzvy
vyhlásenej v rámci IROPu bolo zaradené verejné priestranstvo medzi ulicami Turgenevova
a Lomonosovova, nakoľko tento priestor rieši väčší záber zelene s možnosťou zapracovať do návrhu aj
plochy na voľno časové aktivity. Revitalizácia vnútrobloku Pasteurova v najbližšom období nebude
riešená. Súčasťou priestoru Pasteurova boli aj nové podzemné a prípadne polo podzemné
kontajneroviská. Doposiaľ zo strany mesta Košice nebola spracovaná koncepcia riešenia
kontajnerovísk.
Interpelácia v riešení.

2. Obyvatelia sa pýtajú, v akom štádiu je plnenie uznesenia z VIII. Zasadnutia MZ z júla 2019
Mesta Košice, ktorým sa zaviazalo mesto vypracovať koncepciu na riešenie nelegálnych osád
na celom území mesta Košice a aké sú výstupy mesta v rokovaniach s vlastníkmi dotknutých
pozemkov na kt. sú tieto nelegálne osady v MČ Košice Juh- výsledok ktorého mal primátor
predložiť MZ ešte v mesiaci 12/2019. Zároveň žiadajú poslancov za MČ aby tlačili na mesto
k plneniu tohto uznesenia.
MČ nebola informovaná z úrovne mesta Košice o výsledku rokovania v zmysle uznesenia mesta
Košice č. 172 zo dňa 4.7.2019, preto opäť požiadala o stanovisko magistrát mesta Košice.
Doposiaľ v predmetnej veci MČ neobdŕžala stanovisko.
Interpelácia v riešení.
3. Obyvatelia sa pýtajú, kedy budú znovuosadené malé odpadkové koše a koše na psie
exkrementy, ostávajú na chodníkoch a v predzáhradkách
Odpadkové koše na drobný odpad a psí trus umiestnila do oddychových zón Mestská
časť Košice – Juh. Ich vyprázdňovanie zabezpečovala prostredníctvom občanov, ktorí
vykonávajú aktivačné práce a menšie obecné služby. Tieto činnosti boli Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny
v rámci opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusového
ochorenia pozastavené do odvolania. Mestská časť nemá vlastné kapacity, aby tieto koše
mohla vyprázdňovať (na území MČ ich je cca 100) a taktiež mená kompetencie v oblasti
nakladania s odpadom. Túto pôsobnosť vykonáva mesto Košice, ktoré je aj správcom dane za
odpad. Požiadavka na ich vyprázdňovanie, ktorá bola vznesená na mesto Košice nebola
akceptovaná. Psí trus je možné likvidovať do bežných nádob na komunálny odpad. Často krát
boli malé smetné nádoby preplňované domovým odpadom čím dochádzalo k roztrúseniu odpadu
do okolitej zelene a verejných priestranstiev a to bol aj jeden z dôvodov, prečo smetné nádoby
boli odstránené.
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V súčasnosti boli znovu osadené koše na drobný odpad na detské a športové ihriská, ktoré sú
vo vlastníctve a správe Mestskej časti Košice – Juh a podľa určených opatrení Úradu verejného
zdravotníctva je potrebné zabezpečovať ich dezinfekciu. Zároveň boli vrátené koše na psie
exkrementy do výbehov pre psov a taktiež do zelene v okolí pri detských a športových ihriskách.
Do doby ukončenia mimoriadnej situácie a doriešenia vyprázdňovania smetných košov
mestom Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT, a.s. nebudú ďalšie smetné nádoby na
verejné priestranstvá umiestnené.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
4. Obyvatelia Rastislavovej 24 žiadajú zabezpečiť u SMsZ pred týmto byt. domom výsadbu –
náhradu stromu, ktorý tam ako náhradná výsadba po výrube pôvodného vyschol. Tento
vyschnutý strom bol nedávno niekým zrezaný- obyvatelia predpokladajú, že , že asi SMZ.
Náhradná výsadba za vyschnutý strom je naplánovaná Správou mestskej zelene v Košiciach
v jesenných mesiacoch v lokalitách , ktoré sú vhodné na výsadbu stromov z hľadiska existencie
inžinierskych sietí.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.

5. Nakoľko ľudia vidia, že mesto už začalo s opravou ciest a chodníkov, žiadajú opätovne o opravu
chodníkov a to :
- chodníka pred ZŠ Gemerská 2, ktorý je v hroznom stave a chodia po ňom aj deti s poškodením
zraku, ktoré navštevujú túto ZŠ- pritom tam bol emailový prístup mesta, že jeho opravu
vykonajú ešte v letných mesiacoch r. 2019
- chodníka pred Panelovou č. 10, kde je na chodníku obrovská diera, že je zázrak, že tam
nedošlo doteraz k úrazu
- chodníka od ul. Milosrdenstva až po zastávku Kasárne Kultúrpark, kde je problém prejsť pešo
a kade chodia vo zvýšenej miere aj vozičkári z blízkeho zariadenia pre seniorov
- chodníka od predajni Fresh smerom na Panelovú ul.
MČ Košice – Juh požiadala mesto Košice, ktoré je vlastníkom a správcom miestnych komunikácii
na území mesta a vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu, aby boli aktualizované
všetky požiadavky mestskej časti týkajúce sa údržby a opráv miestnych komunikácii a chodníkov na
tento rok. Doposiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa na opravy a stavebnú
údržbu komunikácii v meste Košice z dôvodu vznesenia námietok ostatných účastníkov súťaže na
UVO. Z uvedeného dôvodu mesto Košice vykonáva iba nevyhnutné opravy výtlkov na cestách, hlavne
po trasách MHD. Toho času nie je možné stanoviť termín opráv chodníkov a riešenie požiadaviek
mestskej časti.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Interpelácia v riešení.
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p. Hlinka, poslanec MZ
1. Vzhľadom na to, že nové ihrisko na Lomonosovovej ulici sa predbežne nebude oddeľovať od okolia
oplotením ako bolo spomínané v komunikácii od miestneho úradu, prosí aspoň o osadenie značiek o
zákaze vodenia psov po obidvoch koncoch tohto detského ihriska do tej doby, kým nebude v
budúcnosti ohradené.
Priestor ihriska je vyhradený obrubníkmi. V návštevnom poriadku sú určené podmienky a pravidlá
užívania zariadení detského ihriska a je umiestnená pri vstupe na ihrisko. Okrem iného sa ňom
uvádza, že na detské ihrisko je zákaz vodenia psov. Preto považujeme umiestnenie ďalších tabúľ za
bezpredmetné. V prípade porušenia prevádzkových pravidiel užívania detského ihriska je potrebné
kontaktovať bezodkladne tel. linku Mestskej polície Košice 159.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
2. Taktiež v súvislosti s týmto ihriskom navrhuje zvážiť, vypísať nejakú výzvu, aby mohla verejnosť
predkladať návrhy na názov nového tohto nového ihriska a následne urobiť nejaké hlasovanie o
víťaznom pomenovaní, aby malo to ihrisko svoje pomenovanie, tak ako majú ostatné ihriská v našej
MČ.
Doteraz MČ Košice - Juh spolupracovala na tvorbe pomenovaní detských ihrísk, ktoré má vo
vlastníctve, s okolitými materskými škôlkami. Na takúto spoluprácu v rámci ihriska na Lomonosovovej
oslovila MČ Košice - Juh materskú škôlku na Turgenevovej ulici, ktorá je v blízkosti tohto ihriska.
Vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny, so zámerom pomenovania sa mestská časť bude zaoberať
na začiatku nového školského roka.
Interpelácia v riešení.
3. interpelácia - ohľadom smetných nádob na psie exkrementy. Poslanca by zaujímalo, ako to riešia
iné mestské časti, ich osadenie alebo neosadenia a vyprázdňovanie, keďže sú tiež v podobnej situácii
Odpadkové koše na drobný odpad a psí trus umiestnila do oddychových zón Mestská časť Košice –
Juh. Ich vyprázdňovanie zabezpečovala prostredníctvom občanov, ktorí vykonávajú aktivačné práce
a menšie obecné služby. Tieto činnosti boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci opatrení
na zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia pozastavené do odvolania. Mestská časť nemá
vlastné kapacity, aby tieto koše mohla vyprázdňovať (na území MČ ich je cca 100) a taktiež mená
kompetencie v oblasti nakladania s odpadom. Túto pôsobnosť vykonáva mesto Košice, ktoré je aj
správcom dane za odpad. Požiadavka na ich vyprázdňovanie, ktorá bola vznesená na
mesto Košice nebola akceptovaná. Psí trus je možné likvidovať do bežných nádob na komunálny
odpad. Často krát boli malé smetné nádoby preplňované domovým odpadom čím dochádzalo k
roztrúseniu odpadu do okolitej zelene a verejných priestranstiev a to bol aj jeden z dôvodov, prečo
smetné nádoby boli odstránené.
V súčasnosti boli znovu osadené koše na drobný odpad na detské a športové ihriská, ktoré sú vo
vlastníctve a správe Mestskej časti Košice – Juh a podľa určených opatrení Úradu verejného
zdravotníctva je potrebné zabezpečovať ich dezinfekciu.
Zároveň boli vrátené koše na psie
exkrementy do výbehov pre psov a taktiež do zelene v okolí pri detských a športových ihriskách.
Do doby ukončenia mimoriadnej situácie a doriešenia vyprázdňovania smetných košov mestom
Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT, a.s. nebudú ďalšie smetné nádoby na verejné
priestranstvá umiestnené.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
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p. Ivančová, poslankyňa MZ
1. zo strany vedenia škôlky na Smetanovej ulici žiadajú zvýšiť hliadky Mestskej polície v okolí,
nakoľko sa tam vydávajú teraz trvalejšie strava a polievky a také pomocné práce sú tam pre
neprispôsobivých občanov a zvýšil sa aj počet ľudí, ktorí sedávajú okolo zábradlia, prehadzujú
odpadky cez školský dvor do škôlky a združujú sa okolo ihriska, tak žiadajú, či sa to nedalo riešiť.
Mesto Košice od 1.6.2020 opätovne zabezpečuje výdaj stravy na Bosákovej ulici. Hliadky Mestskej
polície Košice pravidelne monitorujú priestor v okolí MŠ, parku J. Psotku a okolie obchodného centra.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
2. zahradenie otvoru na detskom ihrisku Lienka, z tej jednej strany, je to tam teraz síce opáskované,
keďže bol zákaz vstupu na ihrisko, ale deti sa tam vrátia tak, aby nebol nejaký úraz, že nejaké dieťa
vybehne na cestu a podobne.
MČ Juh oslovila firmu TOPlast a.s., ktorá na ihrisko Lienka dodávala plastové prvky, o predloženie
cenovej ponuky pre realizáciu časti oplotenia, ktorým sa priestor ihriska uzatvorí. MČ Juh po posúdení
finančných nákladov na takúto realizáciu rozhodne, či sa predmetné ihrisko bude uzatvárať.
Po predložení cenovej ponuky MČ doplnenie plastového oplotenia na DI Lienka zrealizovala
v mesiaci júl 2020.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.

p. Knap, poslanec MZ
1. Návrh konkrétnych riešení nelegálnych osád na Jarmočnej z toho dôvodu, že záhradkári sa nevedia
dostať k svojmu majetku, z dôvodu strachu a vyhrážania sa osadníkmi. Z pohľadu hygienicko epidemiologického ohrozenia ide o vysoký stupeň ohrozenia aj obyvateľov MČ Košice – Juh.
Absentuje hygiena, pracovné návyky a hromadí sa odpad. Okrem fotenia politikov sa tam neurobilo
nič.
MČ nebola informovaná z úrovne mesta Košice o výsledku rokovania v zmysle uznesenia mesta Košice
č. 172 zo dňa 4.7.2019, preto požiadala o stanovisko magistrát mesta Košice.
2. Zamietnutie predaja na trhovisku pani Kopčanskej, ktorá mala záujem o predaj slovenských textílií
na trhovisku. Minulý rok jej to bolo umožnené, tohto roku nie. Pýta sa, že prečo, či niečo porušila ?
Zo strany pani Kopčanskej bol v roku 2019 opakovane nedodržiavaný trhový poriadok. Na jeho
dodržiavanie bola upozornená písomne a taktiež hliadkami Mestskej polície Košice. Z uvedeného
dôvodu pani Kopčanskej nebolo vydané povolenie na predaj na trhovisku.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.

3. Parkovanie áut a prejazd kamiónov na Holubyho ulici. Je to dlhoročný problém, občania si už
nevedia rady ako sa každodenne porušuje ten protiprávny stav, ktorý tam nastáva.
Z dôvodu jednej
spoločnosti, ktorá tam vyrába a druhá, ktorá tam parkuje autá.
Mestská polícia Košice na základe požiadavky mestskej časti vykonáva zvýšený dohľad na
dodržiavanie dopravného značenia na Holubyho ulici.
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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. 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 telefonicky 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/.
4. Z ulice Dávida Feju pani Tešerová žiada odstránenie nadbytočných kontajnerov, pretože na zákrute
Dávida Feju je stojisko pre 4 kontajnery, je tam 7 a z blízkej reštaurácie Sýpka a ďalšej tam nosia
odpad, biologický odpad, ktorý sa nepravidelne odnáša, pretože oni ho vynášajú denne, dochádza ku
znečisteniu a výskytu potkanov.
Dňa 3.6.2020 sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov z Fejovej ulice vo veci premiestnenia stojiska
s komunálnym odpadom umiestneného na Fejovej ulici č 2.
Nakoľko nebolo možné posúdiť, ktoré kontajnery slúžia pre obyvateľov a ktoré si tam umiestnili
prevádzky sme listom zo dňa 5.6.2020 požiadali MMK o zoznam prevádzok, ktoré majú priznaný odpad
za účelom stanovenia poplatku na ulici Fejova č. 1 a Štúrova 8 a 10. Súčasne bol predložený návrh
k odsúhlaseniu na premiestnenie stojiska kontajnerov do dvorovej časti bytového domu Fejova 2-12.
Premiestnenie kontajnerov do dvorovej časti na Fejovej ulici 2-12 bude zrealizované v priebehu
mesiaca september 2020.
Interpelácia v riešení.
p. Bernát, poslanec MZ
1. Odinštalovanie nádob na zber psích exkrementov. Viacerí ľudia sa na to sťažovali, prax ukázala, že
v podstate tieto sáčky boli nechávané pri stĺpikoch, ako vieme medzičasom prebehla prvá kosba, ktorá
spôsobila neporiadok a roztrúsenie sáčkov do okolia.
2. Do budúcna by zvážil a zároveň rád by som sa spýtal a dostal informáciu aká je frekvencia
vyprázdňovania týchto nádob, či je pravidelné, nepravidelné, nakoľko sú zaplnené tieto nádoby,
vzhľadom k tejto frekvencii, kto to zabezpečuje, či už interní zamestnanci, pracovníci malých obecných
služieb alebo niekto iní ? Koľko takýchto nádob je rozmiestnených v rámci Mestskej časti Košice - Juh,
poprosím informáciu o počtoch nádob v jednotlivých volebných obvodoch.
Odpadkové koše na drobný odpad a psí trus umiestnila do oddychových zón Mestská časť Košice –
Juh. Ich vyprázdňovanie zabezpečovala prostredníctvom občanov, ktorí vykonávajú aktivačné práce
a menšie obecné služby. Tieto činnosti boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci opatrení
na zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia pozastavené do odvolania. Mestská časť nemá
vlastné kapacity, aby tieto koše mohla vyprázdňovať (na území MČ ich je cca 100) a taktiež mená
kompetencie v oblasti nakladania s odpadom. Túto pôsobnosť vykonáva mesto Košice, ktoré je aj
správcom dane za odpad. Požiadavka na ich vyprázdňovanie, ktorá bola vznesená na
mesto Košice nebola akceptovaná. Psí trus je možné likvidovať do bežných nádob na komunálny
odpad. Často krát boli malé smetné nádoby preplňované domovým odpadom čím dochádzalo k
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roztrúseniu odpadu do okolitej zelene a verejných priestranstiev a to bol aj jeden z dôvodov, prečo
smetné nádoby boli odstránené.
V súčasnosti boli znovu osadené koše na drobný odpad na detské a športové ihriská, ktoré sú vo
vlastníctve a správe Mestskej časti Košice – Juh a podľa určených opatrení Úradu verejného
zdravotníctva je potrebné zabezpečovať ich dezinfekciu.
Zároveň boli vrátené koše na psie
exkrementy do výbehov pre psov a taktiež do zelene v okolí pri detských a športových ihriskách.
Do doby ukončenia mimoriadnej situácie a doriešenia vyprázdňovania smetných košov mestom Košice
prostredníctvom spoločnosti KOSIT, a.s. nebudú ďalšie smetné nádoby na verejné priestranstvá
umiestnené.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
p. Majerníček, poslanec MZ
1. LED osvetlenie priechodu pre chodcov Gemerská - Železníky, často vypadáva, je nefunkčná
polovica osvetlenia, obyvatelia žiadajú o opravu, resp. reklamáciu nového osvetlenia v zmysle
pôvodnej zmluvy od dodávateľa osvetlenia,
Podnet týkajúci sa nefunkčnosti verejného osvetlenia na priechode pre chodcov v križovatke Gemerská
– sídl. Železníky bol odstúpený na priame vybavenie mestu Košice, ref. dopravy. Interpelácia v rámci
kompetencií MČ vybavená.
2. Občania na základe situácie ktorá vznikla na Slovensku, žiadajú zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu
detských ihrísk v pôsobnosti Mestskej časti Košice - Juh a zverejniť harmonogram dezinfekcie aj v
občasníku Južan.
MČ Košice – Juh zabezpečuje opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva, ktoré súvisia
s prevádzkou detských a športových ihrísk počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. MČ zabezpečuje
denne dezinfekciu zariadení detských ihrísk. Jedenkrát do týždňa sú prekopávané a zalievané detské
pieskoviská Na svojom území vlastní 13 detských a 10 športových ihrísk, 5 pieskovísk a jeden fitpark.
Sprístupnenie ihrísk bolo postupne zverejnené na našej internetovej stránke.. Počas mimoriadnej
situácie občasník JUŽAN bol vydaný v elektronickej podobe v mesiaci máj, na jeseň sa uvažuje
s vydaním ďalšieho čísla.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.

3. Občania žiadajú odstránenie náletových drevín z Miškoveckej ulice, parkoviská a oplotenie MŠ
Miškovecká 20. Náletové dreviny narušujú oplotenie MŠ Miškovecká 20
Zriaďovateľom materských škôl na území mesta je mesto Košice, preto požiadavky na údržbu zariadení
a dvorovej časti boli zo strany vedenia materskej školy adresované odboru školstva MMK, ktoré
odstránenie náletových drevín rieši so Správou mestskej zelene v Košiciach. Odstránenie drevín bude
možné až v jesenných mesiacoch v čase vegetačného kľudu. Mestská časť nedisponuje dostatočnými
kapacitami ani technickým vybavením na práce takéhoto druhu. V rámci aktivačných prác zabezpečuje
údržbu zariadení detských a športových ihrísk vo svojom vlastníctve a v čase mimoriadnej situácie
nariadenú dezinfekciu týchto zariadení.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.

Správa o výsledkoch kontroly č. 3/2020

38/56

p. Blanár, poslanec MZ
1. ku komunálnemu odpadu a odpadu psích exkrementov – opýtal sa, aká je situácia so strediskom
verejnoprospešných prác, pretože finančné prostriedky boli z mesta krátené a aj toto stredisko
zabezpečovalo vyprázdňovanie týchto košov, čiže, aký je plán B, čo chce MČ robiť? Navrhuje, aby
tieto koše MČ likvidovala, alebo sťahovala alebo aby rokovala s inými organizáciami na území mesta,
ktoré by to robili za nejakú protislužbu.
Odpadkové koše na drobný odpad a psí trus umiestnila do oddychových zón Mestská časť Košice –
Juh. Ich vyprázdňovanie zabezpečovala prostredníctvom občanov, ktorí vykonávajú aktivačné práce
a menšie obecné služby. Tieto činnosti boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci opatrení
na zamedzenie šírenia sa vírusového ochorenia pozastavené do odvolania. Mestská časť nemá
vlastné kapacity, aby tieto koše mohla vyprázdňovať (na území MČ ich je cca 100) a taktiež mená
kompetencie v oblasti nakladania s odpadom. Túto pôsobnosť vykonáva mesto Košice, ktoré je aj
správcom dane za odpad. Požiadavka na ich vyprázdňovanie, ktorá bola vznesená na
mesto Košice nebola akceptovaná. Psí trus je možné likvidovať do bežných nádob na komunálny
odpad. Často krát boli malé smetné nádoby preplňované domovým odpadom, čím dochádzalo k
roztrúseniu odpadu do okolitej zelene a verejných priestranstiev a to bol aj jeden z dôvodov, prečo
smetné nádoby boli odstránené.
V súčasnosti boli znovu osadené koše na drobný odpad na detské a športové ihriská, ktoré sú vo
vlastníctve a správe Mestskej časti Košice – Juh a podľa určených opatrení Úradu verejného
zdravotníctva je potrebné zabezpečovať ich dezinfekciu.
Zároveň boli vrátené koše na psie
exkrementy do výbehov pre psov a taktiež do zelene v okolí pri detských a športových ihriskách.
Do doby ukončenia mimoriadnej situácie a doriešenia vyprázdňovania smetných košov mestom Košice
prostredníctvom spoločnosti KOSIT, a.s. nebudú ďalšie smetné nádoby na verejné priestranstvá
umiestnené.
Mestská časť požiadala Mesto Košice o zabezpečovanie odvozu a likvidácie komunálneho odpadu
z malých smetných košov na sídliskách v parkoch, pri detských ihriskách, zastávkach a chodníkoch.
Zároveň sme požiadali o určenie zodpovednej organizácie, ktorá bude tieto činnosti na území mesta
vykonávať.
Interpelácia v riešení.
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Interpelácie z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2019
p. Breicha, poslanec MZ


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, poslanec MZ


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.
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.
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Obslužné plochy medzi garážami v lokalitách na území mestskej časti nie sú majetko-právne
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.
Po vykonanej obhliadke priamo v teréne bolo pracovníkom MMK, referátu dopravy konštatované, že
nie je potrebné v danej lokalite osadiť aj zvislé dopravné značenie. Existujúce vodorovné dopravné
značenie pri vjazde a výjazde z garáží, ktoré je toho času slabo viditeľné, bude obnovené.
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, 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.
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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.

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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
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:
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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.
-

p. Sušila, poslanec MZ


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..
- 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.
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Mestská časť vyjadrenie K13 postúpila MMK, oddeleniu právnemu a majetkovému za účelom zaslania
stanoviska v predmetnej veci
Doposiaľ v predmetnej veci MČ neobdŕžala stanovisko.
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.

p. Blanár, poslanec MZ


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
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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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Interpelácia v riešení.

p. Bernát, poslanec MZ




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.
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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Interpelácia v riešení.

p. Nagy, poslanec MZ


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.
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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.
Po vykonanej obhliadke priamo v teréne bolo pracovníkom MMK, referátu dopravy konštatované, že
nie je potrebné v danej lokalite osadiť aj zvislé dopravné značenie. Existujúce vodorovné dopravné
značenie pri vjazde a výjazde z garáží, ktoré je toho času slabo viditeľné, bude obnovené.
Interpelácia v riešení.
p. Tobák, poslanec MZ


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 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate.
Interpelácia v riešení.
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Interpelácie z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2019 :
p. Breicha, poslanec MZ



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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
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. Tkáč, poslanec MZ


Predniesol požiadavku obyvateľov z Turgenevovej a Lomonosovovej ulice, ktorí žiadajú
osvetlenie ulice Ostrovského smerom na Alejovú, k obchodnému centru a k električkovým
tratiam.

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.
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p. Ivančová, poslankyňa MZ


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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Podnet je v riešení.

p. Nagy, poslanec MZ
 Opýtal sa, či v budúcnosti MČ Košice - Juh neuvažuje s výstavbou parkovacích miest na
sídlisku Železníky pred OC Fresch. V blízkosti sa nachádza štvormetrový pás zelene
a parkovisko by sa tak mohlo rozšíriť.
Podnet bol postúpený na vyjadrenie referátu útvaru hlavného architekta z územno – plánovacieho
hľadiska a bezpečnosti cestnej premávky.
MČ bude požiadavku opätovne aktualizovať a požiada o vyjadrenie ku riešeniu statickej dopravy aj
v iných lokalitách na území mestskej časti.
Vyjadrenie MMK, ref. ÚHA doposiaľ nebol doručený MČ.
Mesto Košice vo svojom stanovisku uvádza, že neakceptuje navrhovanú lokalitu na vybudovanie
parkovacích plôch vzhľadom na to, že realizácia parkoviska by zabrala veľkú plochu existujúcej zelene
a vyžaduje prístup na stojiská cez existujúci chodník.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
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p. Majerníček, poslanec MZ


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. Blanár, poslanec MZ


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.
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Interpelácie z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 17.6.2019 :
p. Knap, poslanec MZ


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


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

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. Majerníček, poslanec MZ


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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
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. Sušila, poslanec MZ


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 v súčasnosti spracúvava
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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. Ivančová, poslanyňa MZ


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. Hlinka, poslanec MZ


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. Blanár, poslanec MZ


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

Vo veci parkovania vozidiel na predmetnom pozemku bol oslovený Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o ŽP, ktorý konštatoval, že zo strany úradu nie je možné riešiť parkovanie na nespevnenej
ploche na súkromnom pozemku, parkovaním nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, k úniku
ropných látok do pôdy. Poškodenie životného prostredia je potrebné preukázať konkrétnou udalosťou.
Interpelácia v riešení
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Interpelácie zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 26.3.2019 :
p. Breicha, poslanec MZ


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.
Dňa 16.09.2020 sa uskutoční stretnutie projektanta s Mestom Košice, ako vlastníkom a správcom
miestnych komunikácií a Slovenských zväzom telesne postihnutých vo veci prerokovania projektu na
stavbu: Oprava lávky pre peších na Turgenevovej ulici v Košiciach“. O výsledku rokovania bude MČ
informovať.
Interpelácia v riešení
p. Tkáč, poslanec MZ




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,
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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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Interpelácia v riešení

p. Bernát, poslanec MZ
 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Interpelácia v riešení
p. Blanár, poslanec MZ


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.
MČ Juh oslovila spoločnosť TOPlast a.s., ktorá na ihrisko Lienka dodávala plastové prvky,
o predloženie cenovej ponuky pre realizáciu časti oplotenia, ktorým sa priestor ihriska uzatvorí. MČ
Juh po posúdení finančných nákladov na takúto realizáciu rozhodne, či sa predmetné ihrisko bude
uzatvárať.
Po predložení cenovej ponuky MČ doplnenie plastového oplotenia na DI Lienka zrealizovala
v mesiaci júl 2020.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vybavená.
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Interpeláciách z 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2017 :
p. Vibranský, poslanec MZ
 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

Interpelácie z 26. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 19.6.2018 :
p. Sudzinová, poslankyňa MZ
 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Interpelácia v riešení

Interpelácie z 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva koného dňa 25.9.2018 :
p. Vibranský, poslanec MZ
 opätovne žiadal na základe podnetov od občanov z Lomonosovovej ulice o osadenie nového
osvetlenia na Ostrovského ulici, ktoré vedie od Lomonosovovej po Alejovú ul. z
bezpečnostných dôvodov, ulica je dosť frekventovaná, občania chodia po tme.
- V súčasnosti mesto Košice ako správca a vlastník verejného osvetlenia pripravuje podmienky pre
vyhlásenie novej súťaže na prevádzkovateľa verejného osvetlenia. MČ problém nedostatočného
osvetlenia na Ostrovského ulici eviduje a opätovne požiadala mesto Košice o zaradenie investície na
rok 2019.
- Problémom riešenia rozšírenia siete verejného osvetlenia je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
na Ostrovského ulici. Podľa vyjadrenia zástupcov MMK, ref. dopravy mesto Košice nemôže investovať
do cudzieho majetku.
MČ Košice – Juh opätovne požiadala Mesto Košice o doplnenie svetelných bodov v predmetnej lokalite.
Interpelácia v riešení
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Ing. Blanár, poslanec MZ
 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.
Mesto Košice v letných mesiacoch pristúpilo k opravám chodníkov v mestskej časti a to len
v najkritickejších úsekoch.
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 ucelených opráv na
poškodených chodníkoch.
V súčasnosti sú vykonávané iba nevyhnutné opravy na miestnych komunikáciách, hlavne v trasách
MHD a maratónskej trate
Interpelácia v riešení


parkovisko medzi Oštepovou a Južnou triedou 32 je neosvetlené, hlavne v zimnom období je
tam tma, je nevyhnutné zabezpečiť osvetlenie.
Požiadavka bola odstúpená mestu Košice, ktoré je správcom a vlastníkom verejného osvetlenia. V
súčasnosti mesto Košice ako správca a vlastník verejného osvetlenia pripravuje podmienky pre
vyhlásenie novej súťaže na prevádzkovateľa verejného osvetlenia. O riešení Vás budeme priebežne
informovať.
MČ opätovne v mesiaci 08/2019 požiadala o doplnenie svetelných bodov v predmetnej lokalite.
Interpelácia v riešení

V Košiciach 16.09.2020
Ing. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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