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

Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2020
za obdobie od 14. MZ konaného dňa 21.09.2020
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 01.09.2020 do 01.12.2020 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
platné k 01.09.2020

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

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







Ústava Slovenskej republiky zákon č. 460/1992 Zb. v platnom znení,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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KONTROLA OBSAHU
VNÚTORNÝCH PREDPISOV MESTSKEJ ČASTI

Základný rámec vnútorných predpisov subjektu verejnej správy (ústrednej a miestnej štátnej
správy, ale aj organizácií samosprávy) možno rozdeliť na viaceré agendy, a to účtovnú agendu,
mzdovú a personálnu agendu, majetkovú agendu a agendu osobitných úloh vyplývajúcich z
dikcie osobitných predpisov, medzi ktoré možno zaradiť bezpečnosť a ochranu, počítačovú
ochranu, podpisové vzory a pečiatkové oprávnenia, prípadne iné dispozičné smernice
upravujúce pomery v rámci príslušnej organizácie. Mnohé z nich nie sú povinné a slúžia pre
účely orientácie sa subjektu v problematike danej oblasti.
Interné akty sa delia na povinné a doplnkové s ohľadom na charakter (kapacitné a personálne
možnosti, pôsobnosť a podobne) a postavenie subjektu verejnej správy (obce / mestskej časti)
a s povinnosťou ich tvorby podľa osobitného predpisu.
Viaceré interné akty sú pomenované ako smernice, pričom je na rozhodnutí subjektu VS aký
názov pre daný akt zvolí.
Základné interné akty organizácií verejnej správy je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:
1. Poriadok – (vnútorný) predpis organizačného a riadiaceho charakteru, ktorým sa vymedzujú
základné pravidlá riadenia, spravidla vo sfére pracovno-právnej oblasti;
2. Smernica – (vnútorný) predpis metodického, organizačného alebo riadiaceho charakteru,
ktorého zmyslom je vymedziť metódy, prostriedky, spôsoby, formy a postupy vykonávania
určitých činností alebo procesov v čiastkových oblastiach;
3. Interný riadiaci akt – charakterizuje základné postupy organizácie, má záväzný charakter ako
smernica či poriadok;
4. Metodický pokyn – interný predpis metodického charakteru, ktorým sa podrobne vymedzujú
postupy určitých činností alebo agend, ak ich tak podrobne neupravuje právna norma;
5. Oznámenia – vnútorný predpis informatívneho charakteru, ktorého poslaním je oboznámiť
určité osoby alebo organizačné jednotky s rôznymi záležitosťami (spravidla jednorazového
charakteru);
6. Opatrenie – vnútorný predpis riadiaceho charakteru, ktorého cieľom je upovedomiť určité
organizačné jednotky s výstupmi riadiaceho charakteru;
7. Príkaz – interný predpis riadiaceho charakteru, ktorým sa adresne a termínovo zaväzujú
podriadení zamestnanci alebo organizačná zložka (oddelenie, sekcia, úsek či referát) k realizácii
presne vymedzených úloh;
8. Rozhodnutie – má charakter ako príkaz a je určené pre užší okruh zamestnancov či úsekov
alebo oddelení (v praxi sa využíva i oznámenie, ktoré je aktom informatívneho charakteru,
ktorého poslaním je oboznámiť určité osoby alebo organizačné jednotky s rôznymi
záležitosťami, spravidla jednorazového charakteru).
Interné smernice stanovujú jednotné postupy zamestnancov v príslušnej veci a tieto musia byť
v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z hľadiska externého posúdenia
sú interné predpisy podkladom na overenie funkčnosti vnútorného kontrolného systému, ale sú
aj jedným zo zdrojov na hodnotenie úrovne dodržiavania právnych noriem v danom subjekte.
Vydávanie interných predpisov (aktov riadenia), ak nebolo zákonom, či štatútom obce zverené
do právomoci obecného zastupiteľstva, je v právomoci starostu obce.
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Na základe platnej zákonnej úpravy patrí do výlučnej schvaľovacej pôsobnosti miestneho
zastupiteľstva schvaľovanie nasledujúcich interných noriem (schválených a v čase kontroly
platných v MČ Košice – Juh):









Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice – Juh,
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice – Juh,
Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice – Juh,
Poriadok odmeňovania zamestnancov MČ Košice – Juh,
Vnútorný predpis na poskytovanie príspevku pre sobášiacich na úhradu zvýšených
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku,
Zásady udeľovania verejných ocenení MČ,
Zásady poskytovania jednorázových dávok.

V právomoci starostu obce je vyhradene vydávanie týchto interných právnych noriem
(schválených a v čase kontroly platných v MČ Košice – Juh):
























Štatutárna Smernica Požiarny Štatút,
Smernica pre organizáciu autoprevádzky služobných motorových vozidiel MČ pre
používanie na služobné účely,
Smernica upravujúca manipuláciu s pokladničnou hotovosťou,
Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly,
Bezpečnostná dokumentácia časť Smernica,
Bezpečnostná dokumentácia časť IT SMERNICA,
Bezpečnostná dokumentácia časť Smernica a podúdenie vplyvu na ochranu osobných
údajov pre kamerový informačný systém,
Smernica pre vypracovanie, pripomienkovanie, schvaľovanie a evidenciu zmlúv,
Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné
účely v MČ Košice – Juh,
Smernica o organizovaní občianskych obradov, občianskych slávností a iných podujatí
v podmienkach Mestskej časti Košice – Juh,
Smernica o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe MČ
Košice – Juh,
Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou,
Smernica pre používanie služobných mobilných telefónov,
Zásady rozdelenia a úschovy kľúčov od Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh,
Smernica pre vedenie účtovníctva Mestskej časti Košice – Juh,
Smernica pre obeh účtovných dokladov,
Smernica o poskytnutí príspevku na rekreáciu,
Organizačný poriadok MČ,
Pracovný poriadok MČ,
Sadzobník správnych poplatok MČ Košice – Juh,
Postup Miestneho úradu pri poskytovaní informácií fyzickým a právnickým osobám
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
Smernica pre podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 54/2019 Z. z.,
Registratúrny poriadok platný od 01/2019,
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Registratúrny plán platný od 01/2019,
Smernica o zriadení a činnosti škodovej komisie Mestskej časti Košice – Juh,
Interný predpis o postupe pri prijímaní podaní, evidovaní a vybavovaní sťažností
fyzických a právnických osôb a kontrole ich vybavovania,
Smernica o vybavovaní petícií adresovaných orgánom Mestskej časti Košice – Juh,
Príručka BOZP,
Zásady bezpečného používania prenosného rebríka,
Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
Riziká zamestnancov MČ,
Evidenčná karta pridelených OOPP,
Zoznam OOPP pre zamestnancov MČ,
Traumatologický plán,
Nástenná lekárnička – zloženie.

K výkonu kontroly, za účelom posúdenia zákonnosti a aktuálnosti, boli vybraté dve interné
normy, a to a Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou a Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly.

Smernica verejného obstarávania
pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

Interná norma „Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou“ bola vypracovaná oddelením OEaM, referátom MaVO dňa 17.12.2018, schválená
starostom a následne odo dňa 01.01.2019 účinná. Nadobudnutím jej účinnosti stratila platnosť
v prechádzajúcom období platná interná norma „Smernica verejného obstarávania pre postup
zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ účinná od 18.04.2016 a jej dodatok č. 1. od 01.11.2017.
Vypracovanie tejto normy si vyžiadali novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich zapracovanie do internej normy mestskej časti.

Kontrolné zistenie
Kontrolou bolo zistené, že interná norma „Smernica verejného obstarávania pre postup
zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ je spracovaná v súlade so zákonom s výnimkou
nesprávne uvedeného finančného limitu na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny (finančný limit
je uvedený ako pevné číslo, ktoré bolo platné v čase vypracovania tejto normy, avšak v zákone
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je v zmysle §5 ods. 2 a ods. 4 b) finančný limit ustanovený všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie; a ten je v čase
kontroly iný ako v tejto norme uvedený). Uvedenú nezrovnalosť odporúčam dať do súladu so
zákonom pri najbližšej aktualizácii normy.
Samotný zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek
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na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie
koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní o.
i. pre všetky subjekty verejnej správy, od malých obcí hospodáriacimi s malými rozpočtami, až
po ministerstvá, ktoré hospodária s finančnými prostriedkami v rozsahu niekoľkých miliárd
eur. Navyše sa tento zákon nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako
5 000 eur bez dph v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Preto zákonodarca v zákone upravuje
finančné limity v zákone so zreteľom na uvedené – aby administratívne nezaťažoval veľké
subjekty VS, avšak dáva do výlučnej právomoci toho konkrétneho subjektu si vo vlastnom
predpise stanoviť vlastné pravidlá pre obstarávanie do finančných limitov
70 000 eur bez dph ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie
služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona; 260 000 eur bez dph, ak ide o zákazku na
poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona; 180 000 eur bez dph, ak ide o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác; finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym
predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie pre zákazka na dodanie tovaru, ktorým
sú potraviny.
Interná norma „Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou“ upravuje postup pri zadávaní zákaziek v rámci týchto finančných limitov. Mám však
za to, že aj vzhľadom na každoročne nízku výšku rozpočtovaných finančných prostriedkov na
tovary a služby (položky ekonomickej klasifikácie 630 a 700) sú finančné limity stanovené
„veľkoryso“ a mohli by byť stanovené prísnejšie. Limity 5 000 eur bez dph pre priame zadanie
bez prieskumu trhu, či do 15 000 eur bez dph pre tovary a služby (do 30 000 eur bez dph pre
stavebné práce) s prieskumom trhu a až o 15 000 eur bez dph (resp. 30 000 eur bez dph)
postupovať zverejnením výzvy podľa §117 zákona a oslovením minimálne 3 uchádzačov sú
podľa môjho názoru zvolené nevhodne a nevytvárajú tak primeraný tlak pre hľadanie tej
najvýhodnejšej ponuky dostupnej na trhu a preto odporúčam kontrolovanému subjektu zvážiť
prehodnotenie stanovenej výšky finančných limitov. Dovolím si pre doplnenie uviesť, že v roku
2015 platná a účinná interná norma mala stanovené limity do 1 000 eur bez dph pre priame
zadanie, do 5 000 eur bez dph pre prieskum trhu a nad tento limit do výšky limitu v zmysle
zákona o VO postupovala mestská časť zaslaním a zverejnením výzvy.
Zároveň je potrebné uviesť, že zvolené limity a následne k nim zvolené postupy by mali byť
záväzné plošne pre všetkých a riadiť by sa nimi mali všetky nákladové strediská rovnako.
Pri tvorbe a spracovaní obsahu internej normy je nevyhnutné dbať najmä na zabezpečenie jej
súladu so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a interná norma „Smernica verejného obstarávania pre
postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ je spracovaná v súlade so zákonom. Z obsahovej
stránky však odporúčam znenia ustanovení zákona č. č. 343/2015 Z. z. v internej norme
rozpracovať na podrobný návod postupov a aplikácie princípov verejného obstarávania. Nie je
žiadúce, aby text zákona č. 343/2015 Z. z. bol do internej normy len „mechanicky“ prevzatý,
bez zohľadnenia pomerov Mestskej časti Košice – Juh. Odporúčam obsah internej normy
zamerať na praktickú stránku, na konkrétne činnosti a procesy Mestskej časti Košice – Juh, nie
na všeobecné ustanovenia.
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Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
Interná norma „Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“ bola vypracovaná
oddelením OEaM, dňa 27.06.2019, schválená starostom a následne odo dňa 01.07.2019 účinná.
Nadobudnutím jej účinnosti stratila platnosť v prechádzajúcom období platná interná norma
„Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“ účinná od 01.01.2016..
Vypracovanie tejto normy si vyžiadala rozsiahlejšia novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolné zistenie
Prijatím tohto interného predpisu sa v podmienkach MČ Košice – Juh upravili základné
pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly realizovanej podľa zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vymedzila sa zodpovednosť zamestnancov Mestskej časti Košice – Juh za jednotlivé
oblasti, upravili sa základné princípy, ciele a postupy vykonávania finančnej kontroly, všetko
v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento interný predpis sa takto stal súčasťou
jednotného a komplexného systému finančného riadenia, zabezpečujúceho dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach Mestskej časti Košice – Juh
a dodržiavanie základných princípov nakladania s verejnými prostriedkami - hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
MČ Košice – Juh.
Národná Rada Slovenskej Republiky prijala s platnosťou od 21.12.2018 a účinnosťou od
01.01.2020 zákon č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela zákona významne
mení a dopĺňa pôvodný zákon natoľko, že bolo nevyhnutné tieto zmeny zapracovať aj do
interného predpisu, čo MČ Košice – Juh urobila; reflektovala na zmeny prijaté v zákone
a upravila tlačivá (kontrolné listy, krycie listy, likvidačný list faktúry – prílohy interného
predpisu) tak, aby vyhovovali prijatej novele zákona; zverejnila ich na intranete a od
01.07.2019 aj začala používať pri výkone finančnej kontroly. Pri tvorbe a spracovaní obsahu
internej normy bolo nevyhnutné zabezpečenie jej súladu so zákonom č. 357/2015 Z. z. a
platným metodickým usmernením sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k finančnej
kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia.
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ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 07.12.2020 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

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

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 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 15.9.2020 do 07.12.2020 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2019 – 31.12.2019

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








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










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

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

Evidencia
V zmysle ustanovenia §20 zákona o slobode informácií povinná osoba vedie žiadostí tak, aby
poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie
vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo
postúpenie žiadosti),
d) podanie opravného prostriedku.
Kontrolné zistenie:
Ku kontrole bola predložená vnútorná smernica „Postup Miestneho úradu pri poskytovaní
informácií fyzickým a právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov“, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií na
Miestnom úrade MČ Košice – Juh. Podľa ustanovenia čl. IV. 2 ods. 2 vnútornej smernice, sa
žiadosti o sprístupnenie informácie evidujú v centrálnom registratúrnom denníku, kde sa im
pridelí spisové číslo, následne si spis preberie zodpovedný zamestnanec z oddelenia OOPaM,
ktorý tieto žiadostí eviduje v samostatnom denníku v súlade s §20 zákona o slobode informácií.
Ku kontrole bola predložená „Evidencia žiadostí o poskytnutie informácií“ za rok 2019, v
ktorej bolo zaevidovaných celkom 13. Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať,
že predložená evidencia je vedená prehľadne, dôsledne a spĺňa zákonom a vnútornou smernicou
stanovené náležitosti.

Vybavovanie žiadostí
V zmysle §14 až §19 zákona o slobode informácií sa informácie sprístupňujú najmä ústne,
nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním
informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná
osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania
žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak informáciu nemožno sprístupniť
spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob
sprístupnenia informácie. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované
informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Ak povinná osoba poskytne
žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v
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spise; ak žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote
rozhodnutie.
Kontrolné zistenie:
V rámci kontrolnej činnosti bolo prekontrolovaných všetkých 13 podaných žiadostí a spôsob
ich vybavenia. 9 žiadostí bolo vybavených sprístupnením informácií v plnom rozsahu, o čom
v každom prípade bolo vykonané rozhodnutie zápisom v spise. Vo všetkých prípadoch bola
dodržaná lehota na vybavenie žiadosti. V dvoch prípadoch bola žiadosť vybavená postúpením
inej povinnej osobe, a to na Magistrát mesta Košice v zákonnej lehote, o čom aj kontrolovaný
subjekt žiadateľa informoval. V dvoch prípadoch MČ Košice – Juh požadované informácie
nesprístupnila a žiadosť v celom rozsahu odmietla, o čom v zákonom stanovenej lehote vydala
rozhodnutie.
Kontrolou bolo zistené, že MČ Košice – Juh postupovala pri vybavení dvoch takmer
identických žiadosti o sprístupnenie informácií (ohľadom konania referenda), ktoré boli takmer
identické, rôzne. V oboch prípadoch žiadateľovi odpovedala rovnako (v MČ Košice – Juh sa
referendum nekonalo), a následne v jednom prípade urobila rozhodnutie zápisom v spise, že
poskytla žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom
stanovenej lehote, kým v druhom prípade vydala v zákonom stanovenej lehote písomné
rozhodnutie o tom, že žiadosti nevyhovela hoci len sčasti. Oba postupy sú podporené odlišným
právnym názorom a tak pre získanie právnej čistoty, najmä pre ujasnenie si postupov do
budúcna, požiadame okresnú prokuratúru o výkladové stanovisko. V ostatných prípadoch
kontrola nezistila žiadne pochybenia a je možné konštatovať, že vybavovanie žiadosti
o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií bolo v kontrolovanom období
v súlade so zákonom.

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

V zmysle ustanovenia §5 ods. 2 a ods. 8 zákona o slobode informácií sa na webovom sídle
zverejňujú informácie o:






termíne zasadnutí miestneho zastupiteľstva a návrh programu rokovania – (zverejnené),
zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
texty uznesení miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
údaje o dochádzke poslancom miestneho zastupiteľstva – (zverejnené),
výpis o hlasovaní poslancov na zasadnutí miestneho zastupiteľstva – (zverejnené).

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

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

Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle
(http://www.kosicejuh.sk) bezodkladne zverejňoval všetky písomné zmluvy, resp. dodatky
k nim (spolu 177), ktoré uzatvoril počas kontrolovaného obdobia a to tak, že zverejnil
naskenovanú zmluvu v textovej verzii PDF formátu.
Kontrolou bolo zistené že v ojedinelých prípadoch nebola zverejnená príloha k zmluve.
Napriek tomu, že ustanovenie § 5a ods. 4 zákona o slobode informácií pojednáva o tom, že sa
nemusia zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody,
výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory mám
za to, že pokiaľ je v zverejňovanej zmluve výslovne uvedené, že príloha tvorí neoddeliteľnú
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súčasť zmluvy, musí byť zverejnená aj táto príloha. V ostatných prípadoch neboli zistené žiadne
nedostatky a na základe toho je možné konštatovať, že zverejňovanie povinne zverejňovaných
zmlúv je v súlade s §5a zákona o slobode informácií spôsobom zabezpečujúci hromadný
prístup k informáciám.

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

Kontrolné zistenie:
K výkonu kontroly za obdobie roku 2019 bolo kontrolovaným subjektom predložených 1080
objednávok, 996 došlých faktúr a 439 odberateľských (vyšlých) faktúr. Následne bolo
náhodným výberom vybratých niekoľko objednávok a faktúr, ktorých zverejnenie, resp.
zverejnenie informácií o týchto objednávkach a faktúrach, bolo posúdené z hľadiska splnenia
termínu zverejnenia a obsahu všetkých náležitostí v zmysle zákona. Kontrolou nebolo zistené
žiadne porušenie a na základe toho je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt dodržiava
všetky ustanovenia §5b zákona o slobode informácií a zverejňované údaje o objednávkach
a faktúrach sú v prehľadnej forme, obsahujú všetky náležitosti v zmysle §5b ods.1 písm. a) a b)
zákona o slobode informácií, boli zverejňované bezodkladne v súlade s §5b ods. 2 zákona
o slobode informácií.

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

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 09.12.2020 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

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

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie II. polroka 2019
schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 39/2019 zo dňa
17.06.2019, v zmysle § 18f ods.1 písm. b.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola kontrolórom mestskej časti
Ing. Jaroslavom Vibranským v priestoroch kontrolovaného subjektu vykonaná kontrola:
v termíne:
v kontrolovanom subjekte:
za kontrolované obdobie:

od 15.9.2020 do 08.12.2020 prerušovane
Mestská časť Košice – Juh
01.01.2019 – 31.12.2019

zameraná na kontrolu nakladania s majetkom MČ Košice – Juh so zameraním na kontrolu
prenájmu majetku MČ Košice – Juh za rok 2019.
Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť.
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PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI A JEJ UPLATŇOVANIE
V PODMIENKACH KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU
Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich oblasť predmetu kontroly:







zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákon č. č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
štatút mesta Košice,
vnútorná smernica „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom
Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice Juh“,
vnútorná smernica „Smernica o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve
a v správe Mestskej časti Košice – Juh“,
„ Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice“.

KONTROLA OBSAHU VNÚTORNÝCH PREDPISOV
V zmysle ustanovenia §9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov
na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej
osoby alebo rozhodujúci vplyv22aa) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s
majetkom.
Kontrolovaný subjekt vydal vlastnú vnútornú smernicu, upravujúcu oblasť predmetu kontroly,
ktorou sú „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom Mestskej časti Košice
– Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Juh“, ktorá nadobudla účinnosť
01.07.2013.
Kontrolovaný subjekt vydal vlastnú vnútornú smernicu, upravujúcu oblasť predmetu kontroly,
ktorou je „Smernica o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe
Mestskej časti Košice – Juh“, ktorá nadobudla účinnosť 01. 08. 2018 a jej v poradí tretí dodatok
dňa 17.02.2020.
Kontrolné zistenie:
Kontrolou bolo zistené, že obe vnútorné smernice upravujúce oblasť kontroly sú spracované
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a štatútom mesta Košice, avšak
smernica „ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA s majetkom Mestskej časti Košice
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– Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh“ obsahuje odkaz na t.č.
zrušené pravidlá mesta Košice: „Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice“ – odporúčam
aktualizovať túto vnútornú smernicu.

Prevod a prenájom majetku
V zmysle článku V. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh
a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh:
(1) Mestská časť pri prevode a prenájme majetku postupuje v súlade s ustanovenia § 9a
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Občianskeho
zákonníka.
(2) Ďalšie podmienky a postup pri prenajímaní nehnuteľného a hnuteľného majetku
ustanovujú „ Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice“.
(3) Prevod hnuteľného majetku MČ Košice – Juh v zostatkovej hodnote do 3 500 EUR
rozhoduje starosta MČ Košice – Juh. Cenu, za ktorú bude hnuteľný majetok predaný,
stanovuje finančná komisia na návrh príslušného oddelenia.
(4) Prevod hnuteľného majetku MČ Košice – Juh so zostatkovou hodnotou nad 3500 EUR
rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
(5) Prevod vlastníctva majetku sa uskutoční na inú právnickú alebo fyzickú osobu:
a) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom vecí.
(6) Forma priameho predaja sa použije v prípade zostatkovej hodnoty hnuteľného majetku
nižšej ako 3 500 EUR.
(7) Schváleniu MZ Košice – Juh podlieha každý prevod nehnuteľného majetku a iných
majetkových práv vo vlastníctve MČ.
(8) Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ Košice – Juh sa uskutočňuje formou
obchodnej verejnej súťaže.
(9) Pri prevode majetku predajom alebo obchodnou verejnou súťažou starosta Mestskej časti
Košice – Juh vymenuje komisiu na vyhodnotenie ponúk.
(10) Pri zámere prevodu nehnuteľného majetku je MČ Košice – Juh povinná postupovať
v zmysle zákona aj v prípade, ak o prevod nehnuteľnosti už požiadala konkrétna
právnická alebo fyzická osoba a zámer prevodu nehnuteľnosti nebol zverejnený.
(11) Majetok vo vlastníctve MČ Košice – Juh sa nesmie prevádzať za kúpnu cenu, ktorá je
nižšia ako hodnota stanovená znaleckým posudkom vrátane ceny za vyhotovenie
znaleckého posudku.
(12) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pri prevode nehnuteľného
majetku je možné podať až po úhrade celej kúpnej ceny.
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Prenájom nehnuteľného majetku
MČ Košice – Juh má vo svojom majetku (prípadne má zverený do správy) nehnuteľný majetok,
ktorý aktuálne nevyužíva pri svojej činnosti na plnenie svojich samosprávnych funkcií a úloh
a tak v zmysle hospodárneho nakladania s majetkom, tento nehnuteľný majetok prenajíma.
Jedná sa najmä o pozemok parcela č. KN C 501/323 o výmere 1 240 m2, nebytové priestory
AB VŠA, nebytové priestory v SRC na ul. Milosrdenstva, areál garážových boxov na Poľskej
ul. s príslušenstvom a pozemkom, Parkovisko Triton na Rastislavovej ul. s príslušenstvom
spevnenej plochy, nebytové priestory a skladové priestory s pozemkom na ul. Pri bitúnku
a jednopodlažná budova – jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ul..
Ku kontrole bola predložená kompletná evidencia úkonov týkajúcich sa prenájmu týchto
priestorov v kontrolovanom období.
V zmysle článku V. zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Juh
a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh, bodu (1) Mestská časť pri
prevode a prenájme majetku postupuje v súlade s ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka, bodu (2) Ďalšie
podmienky a postup pri prenajímaní nehnuteľného a hnuteľného majetku ustanovujú „Pravidlá
prenajímania majetku mesta Košice“ a v zmysle článku VII. Úkony hospodárenia s majetkom,
ktoré podliehajú schváleniu orgánmi mestskej časti zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mestskej časti Košice – Juh a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice
– Juh bod (1) Miestne zastupiteľstvo schvaľuje c) prenájom nehnuteľného majetku a
nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej
súťaže MZ MČ Košice – Juh na svojich zasadnutiach schvaľuje podmienky verejných
obchodných súťaží na voľné priestory na prenájom, MÚ MČ Košice – Juh o tom na svojej
úradnej tabuli v zmysle zákona informuje aspoň 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov
do obchodnej verejnej súťaže.
V kontrolovanom období bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom nehnuteľného
majetku, ktorá boli podrobená výkonu kontroly, a to Obchodno – verejná súťaž - prenájom
nebytových priestorov o výmere 350m2 AB VŠA, Alejová Košice.
Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia v procese prenájmu nehnuteľného majetku.

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




Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nehnuteľného majetku
nachádzajúceho sa na Palárikovej ul. v Košiciach za účelom parkovania motorových
vozidiel pre hostí hotela Centrum a Domu techniky
Prenájom nebytových priestorov o výmere 16,0 m2 - kancelárske priestory AB VŠA
Prenájom nebytových priestorov o výmere 65,50 m2 - kancelárske priestory AB VŠA
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Prenájom nebytových priestorov o výmere 16,0 m 2 a 21 m2- kancelárske priestory AB
VŠA
Prenájom nebytových priestorov o výmere 16,0 m 2 a 21 m2- kancelárske priestory AB
VŠA
Prenájom pozemku o výmere 12,0 m2 pod trafostanicou v areáli ŠZA, Alejová 2, Košice
Prenájom nebytových priestorov o výmere 15,50 m2 - kancelárske priestory AB VŠA
Prenájom z dôvodu hodného osobitého zreteľa – nehnuteľný majetok v areáli ŠZA,
Alejová 2, Košice, na umiestnenie reklamných zariadení bezprostredne na plochu tohto
majetku

Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia v procese prenájmu nehnuteľného majetku.

Krátkodobý nájom nebytových priestorov
V zmysle hospodárneho nakladania s majetkom, MČ Košice – Juh poskytuje do krátkodobého
užívania nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám za účelom uspokojenia ich potrieb,
realizáciu činností v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, sociálnej, environmentálnej,
charitatívnej činnosti, ako aj na činnosť združení, prípadne na inými právnymi predpismi
dovolený účel. Za účelom spriehľadnenia podmienok krátkodobého nájmu a určenia výšky
obvyklého nájomného za nebytové priestory MČ Košice – Juh, vydala mestská časť smernicu
„Smernica o krátkodobých nájmoch nebytových priestorov Mestskej časti Košice – Juh na
Smetanovej 4, Košice“. Nájomné za nájom nebytových priestorov je stanovený v cenníku, ktorý
tvorí prílohu smernice, je uverejnený na webovom sídle MČ Košice – Juh.
V kontrolovanom období bolo uzatvorených celkovo 5 nových zmlúv o nájme a podnájme
nebytových priestorov, ktoré boli podrobené výkonu kontroly. Kontrolou krátkodobých nájmov
nebytových priestorov neboli zistené žiadne nedostatky.

ZÁVER
Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným
subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
S obsahom Správy z kontroly bol dňa 09.12.2020 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 III. štvrťroku 2020
___________________________________________________________________________
1.7.2020
p. E. K. , z Južnej triedy, Košice


Požaduje zvýšené a častejšie hliadky polície v okolí smetných kontajnerov v okolí Južnej triedy
13, pretože tam neprispôsobiví občania vyberajú odpad z kontajnerov a robia si osobnú potrebu
a tým aj neporiadok v okolí.
Mestská časť Košice – Juh požiadala Mestskú políciu, aby v danej lokalite vykonávala častejšie hliadky
zamerané na dodržiavanie čistoty a verejného poriadku.
Čo sa týka porušovania verejného poriadku je nutné uviesť, že pri zistení akéhokoľvek porušenia
verejného poriadku, z dôvodu efektívnejšieho a rýchlejšieho riešenia je potrebné to oznámiť na
bezplatné telefónne číslo Mestskej polície mesta Košice ,,159“, alebo na bezplatné telefónne číslo
Policajného zboru Slovenskej republiky ,,158“.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
8.7.2020
p. M. J., zo Staničnej ul., Košice


Poukázala na dezolátny stav komunikácie pri garážach na Staničnej ulici smerom k Južnej
triede. Žiadala o urýchlenú opravu komunikácie z dôvodu, že daný stav ohrozuje majetok aj
zdravie tunajších obyvateľov.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 24.9.2020 občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh nie je vlastníkom ani správcom pozemku – prístupovej komunikácie pri bytovom dome na Južnej
triede 38-42 a z uvedeného dôvodu nemôže realizovať akékoľvek úpravy miestnych komunikácií.
Predmetný pozemok je vo vlastníctve SR, na ktorom je určená správa pre Železnice Slovenskej republiky.
MČ už niekoľkokrát požiadala Mesto Košice a ŽSR o realizáciu zámeny pozemku. Mesto Košice
doposiaľ neprejavilo záujem, aby bol zrealizovaný prevod majetku do vlastníctva mesta a následne
vykonaná údržba plôch.
V mesiaci november 2020 MČ opätovne požiadal mesto Košice a ŽSR o majetkovo – právne
usporiadanie predmetných pozemkov v prospech mesta Košice.
Podnet ostáva v riešení
22.7.2020
p. B. K. , z Užhorodskej ul., Košice


Žiadala o úpravu schodiska vedúceho zo sídl. Železníky smerom na Rastislavovu ulicu,
konkrétne o úpravu, resp. vyčistenie stupňov predmetného schodiska od buriny a o informáciu,
kto je správcom predmetného schodiska, aby ďalšie náležitosti boli konzultované priamo.
Správcom schodov „Šibená hora“ vedúcich od sídliska Železníky smer Rastislavova ulica je mesto
Košice, ktoré zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií.
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V jesenných mesiacoch bola zabezpečená čistota a čiastočná údržba na schodisku.
Podnet ostáva v riešení
29.7.2020
p. M. M, z Južnej triedy, Košice


Kosenie trávnatých porastov prebehlo už druhý krát bez toho, aby bolo pokosené okolie garáží
na Oštepovej, Rosnej ulici a na Južnej triede. Majitelia garáží platia dvojnásobné dane za
nehnuteľnosti. Prístupové komunikácie a okolie garáží sú majetkom mesta a sú sústavne
neudržiavané.
Požaduje kosenie min. 1 krát ročne aj v medzigarážových priestoroch.

Predmetné plochy boli v jesenných mesiacoch správcom pokosené.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
5.8.2020
p. S. , Turgenevova ul., Košice


žiada riešiť komplexne problematiky lokality Turgenevova. Z toho titulu sa do 21.9.2020
vykoná výjazdové rokovanie komisie výstavby.
Miestna obhliadka bola vykonaná za účasti predsedu komisie v ,mesiaci november 2020. Jednotlivé
požiadavky bude riešené priebežne s príslušnými správcami.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
12.8.2020 – bez účasti občanov
19.8.2020
p. J. S., z Oštepovej ul., Košice


Pri zrážkach sa tvoria väčšie mláky na parkovacích miestach pred obytným domom na
Oštepovej 7.
Parkovacie miesta sú v správe EEI, pričom sa v daždivom počasí nedajú využívať. Je potrebné
upraviť spád parkoviska.

MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 25.9.2020 občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh požiadala vlastníka a správcu miestnych komunikácií o zaradenie do harmonogramu opráv aj
parkovacie plochy na Oštepovej ulici.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie
opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme aj požiadavku na opravu predmetnej
komunikácie.
Podnet ostáva v riešení
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26.8.2020
p. V. U., z Mudroňovej ul., Košice
 Poukazuje na verejnú zeleň medzi bytovými domami na ul. Mudroňova č. 34 – 36. Lavičky a
tuje obsadzujú bezdomovci – prestrihať a upratať, 2+2 lavičky odstrániť kvôli ležoviskám a
fajčeniu aj pri škôlke MŠ Smetanova.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 24.9.2020 občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh požiadala správcu verejnej zelene t.j. Správu Mestskej zelene v Košiciach o úpravu a orez kríkov.
Správca zelene zrealizoval orez a úpravu kríkov v 37. týždni. Podľa vyjadrenia správcu verejnej zelene
k odstráneniu parkových lavíc medzi bytovými domami na Mudroňovej č. 34 – 36 je potrebné doložiť
písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny tam bývajúcich obyvateľov z obidvoch bytových domov.
Čo sa týka odstránenia parkových lavíc do dnešného dňa MČ Košice – Juh neeviduje požadovaný
písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov z bytových domov Mudroňova 34 – 36.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
2.9.2020
p. J. B., z Partizánskej ul., 040 01 Košice


Občania z ul. Partizánska 3-10 žiadajú osadiť kontajner na zber papiera. V danej lokalite sa
nachádzajú kontajnery na plast, ktoré sú nevyužité a občanom chýba kontajner na papier
(modrý).
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 24.9.2020 občanovi uviedol, že Mestská časť Košice
– Juh požiadala Magistrát mesta Košice, referát životného prostredia o zabezpečenie požadovanej
zámeny kontajnerov na separovaný zber odpadu.
Spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., (ktorá je zodpovedná za nakladanie s triedenými zložkami odpadu
v meste Košice) bola požiadavka odsúhlasená. Realizáciu zabezpečí spoločnosť Kosit, a.s., v čo
najkratšom možnom termíne.
Kontajner na zber papiera bol na partizánsku ul. doplnený v 39. týždni.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
p. M. G., Pasteurovo Námestie, Košice


Požadovala vrátenie lavičiek do parku plus dlažobných kociek, ktoré sa po rekonštrukcii
teplovodu nevrátili.
MÚ MČ Košice – Juh v písomnej odpovedi zo dňa 20.10.2020 občianke uviedol, že parkové lavice boli
odstránené na základe požiadaviek obyvateľov príslušných bytových domov z dôvodu zdržiavania sa
neprispôsobivých obyvateľov, ktorí svojím správaním rušili pokojné nažívanie obyvateľov a znečisťovali
okolie.
Opätovné osadenie parkových lavíc v predmetnej lokalite MČ neplánuje.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
23.9.2020
p. M. H., z Užhorodskej ul., Košice
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
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zhotoviteľa na stavebné práce a údržbu z dôvodu podávania námietok na Úrad verejného
obstarávania, nie je možné stanoviť termín opravy chodníkov. V súčasnosti sa realizujú nevybavené
požiadavky z minulých rokov.
Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych
komunikácií Predmetnú požiadavku evidujeme a zaradíme ju do harmonogramu opráv na rok 2021.
Podnet ostáva v riešení
30.9.2020 – bez účasti občanov

Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2020
___________________________________________________________________________
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
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.
Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2020

24/54

Mestská časť požiadala mesto Košice o zvýšenie kapacity odvozu vytriedených zložiek odpadu vo
vybraných lokalitách. Po odsúhlasení návrhu spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. budú stanovišťa
doplnené.
Podnet ostáva v riešení
p. Š. T., Lomonosovova ul., Košice


Žiadal okamžité riešenie problematiky výstavby garáží a BCT 3. Je potrebné riešiť dopravu
okolo garáží. (viď priložený list zo dňa 4.2.2020)
Dňa 9.03.2020 sa uskutočnilo na miestnom úrade pracovné stretnutie so zástupcami investora BCT3
s r.o., Digital Park II, Bratislava. V zmysle záverov z rokovania investor predložil statický posudok,
v ktorom sa uvádza, že k poškodeniu garáží nedošlo vplyvom dopravy vozidiel nad 3,5 t. Investor sa
taktiež zaviazal, že dopravné trasy počas výstavby BCT3 a hromadnej garáže budú riešené mimo
obslužnej komunikácie pri garážach. Riešenie dopravných trás odsúhlasené mestom Košice a KR KDI
PZ SR doposiaľ nebolo predložené
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 v rámci kompetencie MČ je vyriešený
12.2.2020
p. M. Š., Turgenevova ul.., Košice


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 v rámci kompetencie MČ je vyriešený
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.
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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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme aj túto
požiadavku.
Podnet ostáva v riešení
p. M. A., Južná trieda, 040 01 Košice


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

Mestská časť Košice – Juh požiadala mesto Košice ako príslušný cestný správy orgán a vlastníka
a správcu miestnych komunikácii o prehodnotenie dopravného značenia.
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
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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.
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme aj túto
požiadavku.
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.
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
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požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme aj túto
požiadavku.
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.
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 opráv výtlkov.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť v mesiaci november
aktualizovala zoznam na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, do ktorého bola zahrnutá aj
Krivá ulica.
Podnet ostáva v riešení
 Osvetlenie parku vo dvore na ul. Krivá a dovtedy zintenzívnenie hliadky MP na danom mieste.
MÚ Mestskej časti Košice – Juh listom zo dňa 21.08.2019 požiadala mesto Košice o doplnenie ďalších
svetelných bodov pri existujúcich stožiaroch v nedostatočne osvetlených lokalitách v MČ Košice – Juh
a zároveň navrhla aj rozšírenie siete verejného osvetlenia v dvorovej časti na Krivej ulici. V súčasnosti
sa odstraňujú iba havarijné stavy na jestvujúcich osvetleniach, nakoľko doposiaľ nebol ustanovený
správca verejného osvetlenia v meste Košice.
Podnet 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.
V mesiaci september – október mesto Košice zabezpečilo preznačenie existujúceho vodorovného
dopravného značenia na Krakovskej ulici.
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Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený


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
 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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme aj túto
požiadavku.
Podnet ostáva v riešení
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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

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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov, schodov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme
aj túto požiadavku.
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečilo ucelenú opravu poškodeného
vnútroblokového chodníka na Ostravskej ulici č. 2 -24. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
nevybavených požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov, schodov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj požiadavku na zabezpečenie bezbariérovosti chodníkov od OC Fresh smer
Ostravská ul.
Podnet ostáva v riešení
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Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v II. štvrťroku 2019

15.5.2019
p. T., z Turgenevovej ul., Košice
 Žiadala urýchlené riešenie a opravy chodníkov na ulici Turgenevova.
Mesto Košice v mesiaci november zrealizovalo ucelenú opravu poškodeného chodníka na Turgenevovej
ulici č. 2 – 34 až po výjazd na Bleskovú ulicu.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený

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

16.1.2019, 23.1.2019
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 2020/2021.
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.
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V písomnej odpovedi zo dňa 13.2.2019 MÚ MČ Košice - Juh občianke uviedol, že v záujme riešenia
statickej dopravy pre obyvateľov Mestská časť Košice – Juh navrhne mestu Košice rozšírenie zóny
plateného parkovania s posunutím hraníc až po Gemerskú a Alejovú ulicu.
V súčasnosti prebiehajú právne kroky súvisiace s vysporiadaním vzájomných záväzkov medzi
spoločnosťou EEI. s r.o. Bratislava a mestom Košice. Do ich ukončenia nie je možné riešiť rozšírenie
zóny plateného parkovania na území mesta.
Podnet 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
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečilo ucelenú opravu poškodeného
vnútroblokového chodníka na Ostravskej ulici č. 2 -24.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
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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.

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).
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov, schodov a miestnych komunikácií, do ktorého zahrnieme
aj túto požiadavku.
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.
Mesto Košice v mesiaci november zrealizovalo ucelenú opravu poškodeného chodníka na Turgenevovej
ulici č. 2 – 34 až po výjazd na Bleskovú ulicu.
Schodište medzi garážami nie sú v správe mesta Košice a taktiež schody ku OC boli vybudované bez
povolenia. Z uvedených dôvodov mesto nezabezpečí ich opravu.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
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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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.
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.
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.
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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 .
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
nevybavených požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov, schodov a miestnych komunikácií, do
ktorého opätovne zahrnieme aj túto požiadavku.
Podnet ostáva v riešení

Informácia
o plnení pripomienok vznesených počas poslaneckých dní na MÚ MČ Košice- Juh
v I. štvrťroku 2018

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


Občan žiadal zahrnúť do rozpočtu cyklochodník od OD Atómia po most VSS. Tento
cyklochodník má nevhodný terén, je zničený a samotné značenie nie je viditeľné. Občan žiada
zrealizovať generálnu opravu tohto chodníka, aby spĺňal štandardy pre takýto typ
cyklochodníka.
MČ Košice – Juh listom zo dňa 22.8.2017 požiadal 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.
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Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečilo ucelenú opravu poškodeného
vnútroblokového chodníka na Ostravskej ulici č. 2 -24.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený

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

23.8.2017
p. G. , z Turgenevovej ul., Košice



Vzhľadom na vek občanov Turgenevova 11-13 je nebezpečné schádzať po zdevastovaných
schodoch, preto je nutná oprava schodov pred zimou.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených chodníkov
v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam
nevybavených požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov, schodov a miestnych komunikácií, do
ktorého opätovne zahrnieme aj túto požiadavku.
Podnet je v riešení.
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Interpelácie zo 14. rokovania MZ MČ Košice – Juh, konaného dňa 21.9.2020:
p. Breicha, poslanec MZ
Obyvatelia z Fejovej ulice a príslušných ulíc ďakujú činnosti Mestskej polície v tejto lokalite
za zlepšenie situácie, čo sa týka neprispôsobivých občanov a činnosti s tým spojené, avšak
chceli by upriamiť pozornosť, aby hliadková činnosť pokračovala aj v horších
poveternostných mesiacoch a aby sa nepríslušné konanie občanov vedelo kontrolovať v
jesenných a zimných mesiacoch podobne účinne.
Predmetná lokalita bola navrhnutá na osadenie novej bezpečnostnej kamery, ktorá bude
napojená na pult ochrany Mestskej polície Košice v rámci projektu prevencie kriminality.
V prípade, ak sa predmetná kamera na bytovom dome na Južnej triede osadí, bude lokalita
monitorovaná a zásah hliadok mestskej polície bude rýchlejší. Záznam z kamier bude
archivovaný počas 7 dní a bude môcť byť použitý pre potreby objasňovania skutkov.
Interpelácia v riešení.
p. Hlinka, poslanec MZ
Opýtal sa, či vykonáva miestny úrad evidenciu podnetov od občanov z portálu odkaz pre
starostu.
V poslednom období neevidujeme podnety od občanov vznesené na „odkaz pre starostu.“
MČ sa zaoberá a rieši podnety cez bezplatnú mobilnú aplikáciu Mestskej časti Košice – Juh.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
Občania, ktorí bývajú pri nových detských ihriskách v našej mestskej časti a teda vzhľadom
na tie incidenty, ktoré sa udiali v poslednej dobe, že sa poškodili niektoré časti, tak občania
by radi vykonávali nejaký dohľad a dávali pozor na ihriská. V ich okolí je potrebné doplniť
verejné osvetlenie, aby mohli pomáhať, strážiť a predchádzať ničeniu mobiliáru.
Pomoc obyvateľov pri vykonávaní dohľadu nad ihriskami mestská časť privíta. Sme radi, že
naši obyvatelia sa zaujímajú o vybavenie zariadení na detských ihriskách. V prípade zistenia
vandalizmu na herných prvkoch je potrebné bezodkladne kontaktovať bezplatnú telefónnu linku
mestskej polície č. 159.
S požiadavkou o doplnenie zariadení verejného osvetlenia pri detských ihriskách sa MČ
obrátila na mesto Košice, ktoré je vlastníkom a správcom verejného osvetlenia na území mesta
Košice. V spolupráci s mestom Košice sa Mestská časť Košice – Juh zapojila do grantu na
získanie finančných prostriedkov na revitalizáciu vnútrobloku Turgenevova – Lomonosovova.
V rámci tohto projektu je riešená výmena svietidiel za leds reguláciou intenzity svietivosti.
Interpelácia v riešení.
Zamestnanci z business Centra Tesla, ktorá patrí do našej mestskej časti, žiadajú doplnenie
priechodu pre chodcov od biznis centra Tesla Lidl na Moldavskej ceste. Existujúce priechody
pre chodcov sú priďaleko, na prechod využívajú štvorprúdovú cestu a hrozí kolízia s autom
a s električkou.
Podľa vyjadrenia MMK, referátu dopravy bola predmetná požiadavka prerokovaná na
dispečingu dopravného značenia dvakrát. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach
požiadavku zamietol z dôvodu, že na miestnej komunikácii ul. Moldavská cesta sa nachádzajú
dva priechody pre chodcov riadené signalizačným zariadením, ktoré sú vzdialené od seba
v zmysle noriem. Miestna komunikácia na Moldavskej ceste sa riešila komplexne v rámci MET.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
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Požadoval vykonať evidenciu počtu obyvateľov za malou stanicou, pretože obyvatelia hlásia
zvýšený pohyb osadníkov a s tým spojené znečisťovanie okolia.
Dňa 23.09.2020 bol vykonaný monitoring v spolupráci s MsP Košice – Juh a ÚPSVaR Košice,
odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v lokalite záhradkárska osada za
stanicou Košice-predmestie, na ktorom bolo zmapovaných 27 rodín v celkovom počte 209 osôb
(92 dosp. + 117 detí, TP na Juhu: 3 dosp. + 1 dieťa).
Dňa 16.09.2020 bol vykonaný monitoring v spolupráci ÚPSVaR Košice, odd. sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v lokalite pri Bitúnku na ktorom bolo zistených celkovo 6
rodín v počte 53 osôb (22 dosp. + 31 detí, TP na Juhu: 3 dosp. + 14 detí).
Dňa 06.10.2020 bol vykonaný monitoring v lokalite za Pemou v spolupráci s MsP Košice – Juh
kde boli zistené, že sa tam nachádzajú iba 2 rodiny v počte 14 osôb ( 6 dospelých + 8 detí, TP
na Juhu: 0) a taktiež v lokalite za Myslavským potokom kde sa momentálne nachádzajú len 2
rodiny, celkovo 10 osôb (7 dosp. + 3 deti, TP na Juhu: 0).
Z uvedeného vyplýva, že v uvedených lokalitách, ktoré sú monitorované MČ Košice-Juh, MsP
Košice – Juh a ÚPSVaR Košice a ktoré obývajú neprispôsobiví občania, nedochádza na
základe porovnaní z minulých období k masívnemu nárastu ich počtu.
p. Nagy, poslanec MZ
Na Krakovskej ulici na sídl. Železníky medzi číslom 12 a 13 sa nachádza strom topoľ, z
ktorého pravidelne počas veternej situácie opadávajú konáre. Navrhujete, aby sa urobila
obhliadka a v prípade potreby, aby sa konáre odstránili, aby sa zabránilo vzniku úrazu.
Predmetným podnetom sa Mestská časť Košice – Juh zaoberala v rámci poslaneckého dňa
17.06.2020. Oslovila správcu verejnej zelene, t.j. Správcu mestskej zelene v Košiciach, ktorá
vo svojom vyjadrení uviedla, že orez suchých konárov bol zrealizovaný v priebehu mesiaca
august 2020 na celom sídlisku Železníky.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
p. Majerníček, poslanec MZ
Občania ulíc Fibichova- Jantárová požadujú osvetlenie priechodu pre chodcov, najmä vo
večerných hodinách je neosvetlený a nebezpečný, nakoľko je tam rozšírená cesta cez 6
cestných pruhov.
Mestská časť Košice - Juh začiatkom roku 2020 požiadala cestný správny orgán o vybudovanie
tlačidlového semaforu v križovatke ulíc Fibichova – Jantárová – Krivá. Podľa vyjadrenia
MMK, referátu dopravy je potrebné riešiť priechod pre chodcov v nadväznosti na centrálnu
svetelnú signalizáciu v križovatke Palackého - Jantárová.
Následne MČ požiadala mesto Košice o nasvietenie priechodov v najkritickejších úsekoch
a jednou z lokalít bola aj križovatka Fibichova – Jantárová – Krivá. Riešenie je podmienené
vyčlenením finančných prostriedkov v Programovom rozpočte mesta Košice. MČ opätovne pri
aktualizácií požiadaviek na rok 2021 požiada Mesto Košice o zaradenie osvetlenia
predmetného priechodu do plánu investícií mesta.
Interpelácia 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.
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Interpelácia v riešení.
p. Ivančová, poslankyňa MZ
Podnet od občana na osadenie značky „Daj prednosť v jazde“ pri výjazde z Business
centra Duett I
Zvislé dopravné značenie „ Daj prednosť v jazde a označenie hlavnej ulice“ bolo osadené
v mesiaci október
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
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.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
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Interpelácie z 12. rokovania MZ MČ Košice – Juh, konaného dňa 21.5.2020:
p. Sušila, poslanec MZ
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Interpelácia v riešení.
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.
p. Tkáč, poslanec MZ
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.
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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.
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 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
Oprava chodníkov bola zrealizovaná v mesiaci október – november 2020.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
- chodníka od predajni Fresh smerom na Panelovú ul.
- chodníka pred Panelovou č. 10, kde je na chodníku obrovská diera, že je zázrak, že
tam nedošlo doteraz k úrazu
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Interpelácia v riešení.
p. Hlinka, poslanec MZ
V súvislosti s ihriskom na Lomonosovovej ulici 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.
Z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa táto
požiadavka presúva na rok 2021.
Interpelácia v riešení.

p. Knap, poslanec MZ
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
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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.
Interpelácia v riešení.
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.
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/.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
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.
Premiestnenie kontajnerov bolo zrealizované v priebehu mesiaca september 2020.
V súčasnosti sa mestská časť zaoberá návrhom riešenia podzemného kontajneroviska na
Fejovej ulici.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
p. Blanár, poslanec MZ
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
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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 opätovne 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.

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.
Následne MČ požiadala mesto Košice o nasvietenie priechodov v najkritickejších úsekoch
a jednou z lokalít bola aj križovatka Fibichova – Jantárová – Krivá. Riešenie je podmienené
vyčlenením finančných prostriedkov v Programovom rozpočte mesta Košice. MČ opätovne pri
aktualizácií požiadaviek na rok 2021 požiada Mesto Košice o zaradenie osvetlenia
predmetného priechodu do plánu investícií 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.
Schody ku OC boli vybudované bez povolenia. Z uvedených dôvodov mesto nezabezpečí ich
opravu.
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Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
p. Knap, poslanec MZ


Občania sa pýtajú na riešenie medzigarážových priestorov na sídl. Železníky – ul.
Krakovská, Užhorodská, keďže sa majitelia garáží dostávajú ku garážam v období
dažďa cez blato a zároveň pri cintoríne parkujú cudzie autá, požadujú zabezpečiť
dôstojný prístup ku garážam zo zvýšenej dani z nehnuteľností.
Obslužné plochy medzi garážami v lokalitách na území mestskej časti nie sú 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.
V mesiaci september – október mesto Košice zabezpečilo preznačenie existujúceho
vodorovného dopravného značenia na Krakovskej ulici.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený


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.
Z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa táto
požiadavka presúva na rok 2021. Investor bude pozvaný na rokovanie komisie VŽP,D,VPaRR
pri MZ MČ Košice - Juh
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.
Doposiaľ vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou EEI, s.r.o. neboli vysporiadané.
Interpelácia v riešení.


Občania žiadajú opravu schodiska na Turgenevovej 25-27, 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
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a opravy pozemných komunikácií pre mesto Košice,“ ešte stále nie je ukončená z dôvodu
podania námietok neúspešných uchádzačov.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Interpelácia v riešení.


Občania ulíc Rosná, Oštepová, Jantárová žiadajú o možnosť uzamkýnateľných
kontajnerovísk cestou MČ a mesta Košice a nesúhlasia s názorom mesta Košice, že
každý občan si môže vyhodiť odpad do ktorejkoľvek smetnej nádoby v meste KE.
Starosta MČ Košice - Juh v rámci interpelácií a dopytov vznesených na VII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Košiciach požiadal o informáciu o príprave a realizácii koncepcie
výstavby uzamykateľných kontajnerovísk na komunálny odpad na území MČ Košice – Juh.
Mesto Košice listom zo dňa 29.07.2019 v predmetnej veci uvádza:
- Návrh rozmiestnenia polopodzemných kontajnerov na území MČ je v stave
rozpracovanosti.
- Návrh bude posúdený odbornými útvarmi mesta Košice vo vzťahu k nárokom na
dostupnosť a obslužnú plochu, vlastníctvo pozemkov, technickú špecifikáciu
zberných nádob, infraštruktúru pre realizáciu a manipuláciu a pod.
- Zámer mesta bude posudzovaný aj k možnosti tzv. smart riešení na monitoring
a riadenie odpadov.
MČ v mesiaci november 2020 opätovne požiadala mesto Košice o informáciu vo veci výstavby
podzemných kontajnerovísk na území MČ Košice – Juh a zároveň požiadal o doplnenie
problémových lokalít na zaradenie do programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021.
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 2020/21.
Interpelácia v riešení.


Priechod pre chodcov Rastislavova- Skladná – Kukučínova – zabezpečiť osvetlenie
priechodu a svetelné letky 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
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osvetlenia v meste Košice a nie je možné určiť termín realizácie osvetlenia ďalších priechodov
pre chodcov.
MČ požiadala mesto Košice o nasvietenie priechodov v najkritickejších úsekoch, medzi ktorými
bola zahrnutá aj križovatka ulíc Rastislavova - Skladná. Riešenie je podmienené vyčlenením
finančných prostriedkov v Programovom rozpočte mesta Košice. MČ opätovne pri aktualizácií
požiadaviek na rok 2021 požiada Mesto Košice o zaradenie osvetlenia predmetného priechodu
do plánu investícií mesta.
Interpelácia v riešení.


Opýtal sa na výbeh pre psov v okolí Kulturparku, keďže v 11/2019 uplynulo 5 ročné
záväzné obdobie .
MČ Košice – Juh opätovne v predmetnej veci vstúpi do rokovania s odbornými útvarmi mesta
Košice.
Mestská časť požiadala správcu Kulturparku K13 o vyjadrenia umiestnenia výbehu pre psov
v zeleni na Rastislavovej ulici.
K13 Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice v svojom vyjadrení zo dňa
16.06.2020 uvádza, že predmetnú plochu využíva K13 pri podujatiach , ktorých návštevnosť si
vyžaduje využitie celého areálu Kulturparku. V blízkosti sa nachádza workshopový pavilón
s dreveným pódiom, v ktorom sa pravidelne organitzujú podujatia pre deti. Z uvedených
dôvodov neodporúčajú na požadovanmje ploche zriadiť venčovisko pre voľný pohyb psov.
Mestská časť vyjadrenie K13 postúpila MMK, oddeleniu právnemu a majetkovému za účelom
zaslania stanoviska v predmetnej veci.
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.
V súčasnosti prebiehajú právne kroky súvisiace s vysporiadaním vzájomných záväzkov medzi
spoločnosťou EEI. s r.o. Bratislava a mestom Košice.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
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.
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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.
V súčasnosti prebiehajú prípravné práce a odsúhlasenie zámeru riešiť zriadenie cyklistického
chodníka na Južnej triede od Námestia osloboditeľov. Nakoľko oprava existujúceho chodníka
na Južnej triede od križovatky s Jantárovou po VSS nebolo zrealizované, mestská časť opätovne
bude žiadať o jeho zaradenie do harmonogramu opráv na rok 2021.
-

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 mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
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.
Oprava chodníkov bola zrealizovaná v mesiaci október – november 2020.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
 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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
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aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
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.
V mesiaci september – október mesto Košice zabezpečilo preznačenie existujúceho
vodorovného dopravného značenia na Krakovskej ulici.
Podnet v rámci kompetencie MČ je vyriešený
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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj požiadavku na preznačenie žltej kľukatej čiary.
Interpelácia v riešení.

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.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
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.
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Mestská časť Košice – Juh listom zo dňa 21.08.2019 požiadala mesto Košice o doplnenie
ďalších svetelných bodov pri existujúcich stožiaroch v nedostatočne osvetlených lokalitách
v MČ Košice – Juh a zároveň navrhla aj rozšírenie siete verejného osvetlenia na Ostrovského
ulici smerom na Alejovú ul. Problémom rozšírenia siete v predmetnej lokalite sú
nevysporiadané pozemky a mesto Košice nemôže investovať verejné zdroje do cudzieho
majetku. O uvedenom probléme je mesto pravidelne zo strany starostu interpelované na
rokovaniach mestského zastupiteľstva v Košiciach s požiadavkou, aby riešilo majetko-právne
vysporiadanie pozemkov v danej lokalite.
Podnet je v riešení.
p. 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.

Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj požiadavku na preznačenie žltej kľukatej čiary.
Interpelácia v riešení.
 Tlmočila požiadavku mamičiek na bezbariérový prístup smerom hore na sídl.
Železníky po Gemerskej ul., lebo chodia s kočíkmi po tráve.
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Podnet je v riešení.
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.

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce a odsúhlasenie zámeru riešiť zriadenie cyklistického
chodníka na Južnej triede od Námestia osloboditeľov. Nakoľko oprava existujúceho chodníka
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na Južnej triede od križovatky s Jantárovou po VSS nebolo zrealizované, mestská časť opätovne
bude žiadať o jeho zaradenie do harmonogramu opráv na rok 2021.
Podnet je v riešení.

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.
Z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa táto
požiadavka presúva na rok 2021. Investor bude prizvaný na zasadnutie komisie výstavby
ŽPDVPaRR pri MZ MČ Košice – Juh
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,
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Interpelácia v riešení
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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,
MČ opätovne požiadala mesto Košice o nasvietenie priechodov v najkritickejších úsekoch,
medzi ktorými bola zahrnutá aj križovatka ulíc Rastislavova - Skladná. Riešenie je podmienené
vyčlenením finančných prostriedkov v Programovom rozpočte mesta Košice. MČ opätovne pri
aktualizácií požiadaviek na rok 2021 požiada Mesto Košice o zaradenie osvetlenia
predmetného priechodu do plánu investícií mesta.
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 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 2020/21.
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 v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na základe
vypracovaného statického posudku. Následne bude MMK pripravovať podklady na verejnú
obchodnú súťaž na výber zhotoviteľa a zaradenie ucelenej opravy oceľovej konštrukcie
a premostenia do harmonogramu opráv.
Interpelácia v riešení

p. Hlinka, poslanec MZ


apeloval na MČ, aby požiadala správcu cestných komunikácií o údržbu a rozšírenie
cyklistických chodníkov na Južnej triede.
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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.
V súčasnosti prebiehajú prípravné práce a odsúhlasenie zámeru riešiť zriadenie cyklistického
chodníka na Južnej triede od Námestia osloboditeľov. Nakoľko oprava existujúceho chodníka
na Južnej triede od križovatky s Jantárovou po VSS nebolo zrealizované, mestská časť opätovne
bude žiadať o jeho zaradenie do harmonogramu opráv na rok 2021.
-

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

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,
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.
Interpelácia v riešení
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poukázal na rozpadávajúcu sa omietku, resp. farbu na moste cez Turgenevovú, čo
ohrozuje bezpečnosť ľudí,
Podľa vyjadrenia MMK v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na základe
vypracovaného statického posudku. Následne bude MMK pripravovať podklady na verejnú
obchodnú súťaž na výber zhotoviteľa a zaradenie ucelenej opravy oceľovej konštrukcie
a premostenia do harmonogramu opráv.
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.
Oprava chodníkov bola zrealizovaná v mesiaci október – november 2020.
Interpelácia v rámci kompetencií MČ vyriešená.
 na zastávke Kulturpark je komunikácia pri vjazde autobusu na zastávku vpadnutá
a v období dažďa voda ošpliecháva čakajúcich na zastávke,
Mestská časť predmetné podnety odstúpila na Magistrát mesta Košice, referát dopravy
s požiadavkou o zaradenie opravy v roku 2019. Zo strany Magistrátu mesta Košice, ref.
dopravy bolo prisľúbené, že opravy budú realizované v roku 2019.
V súčasnosti ešte stále nie je dokončená verejná súťaž na vhodného zhotoviteľa prác pre mesto
Košice. Z uvedeného dôvodu nie je možné informovať o termíne realizácií opráv chodníkov.
Nevybavené požiadavky mestskej časti týkajúce sa opráv miestnych komunikácií, chodníkov a
schodov sú každoročne aktualizované a opätovne žiadané o zabezpečenie ich opráv.
Interpelácia v riešení
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 mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
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,
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
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aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
Interpelácia v riešení

Interpelácie z 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného 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
Ing. Blanár, poslanec MZ
 komunikácia na Južnej triede 33 smerom dole na juh je v dezolátnom stave,
Mesto Košice v mesiaci september – november zabezpečovalo ucelené opravy poškodených
chodníkov v najkritickejších úsekoch z požiadaviek z predošlých rokov. Mestská časť každý rok
aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov a miestnych komunikácií, do
ktorého zahrnieme aj túto požiadavku.
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.
Mestská časť každý rok aktualizuje zoznam požiadaviek na zabezpečenie opráv chodníkov
a miestnych komunikácií, ako aj na doplnenie svetelných bodov do ktorého zahrnieme aj túto
požiadavku.
Interpelácia v riešení

V Košiciach 09.12.2020
Ing. Jaroslav Vibranský
Kontrolór mestskej časti
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