ZÁPISNICA
zo 16 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 9.3.2021 v zasadačke Miestneho úradu MČ
Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so začiatkom
o 13.00 hod.
Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie, schválenie programu
___________________________________________________________________________

K bodu 1 :

p. Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice - Juh (ďalej len „starosta“) : starosta – „Vážení
poslanci a všetci prítomní, ktorí ste tu dnes spolu s nami, dovoľte, aby som otvoril týmto 16.
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh, ktoré bolo zvolané v súlade so
zákonom o obecnom zriadení a o meste Košice. Na dnešnom rokovaní Vás všetkým srdečne
vítam. Svoju neúčasť na rokovaní vopred ospravedlnil pán poslanec Tibor Bacsó. Prv, ako
začneme rokovať, žiadam vás, aby ste sa prezentovali zasunutím identifikačnej karty do otvoru
hlasovacej jednotky a stlačením ľubovoľného tlačidla potvrdili svoju prítomnosť. Za
zapisovateľku z dnešného rokovania určujem zamestnankyňu Mestskej časti Juh pani Marcelu
Zeleňákovú, za overovateľov zápisnice určujem poslancov pána poslanca Múdreho a pána
poslanca Hlinku. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesení z dnešného rokovania
navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu návrhovej komisie pána poslanca Knapa a za členov
návrhovej komisie - pána poslanca Majerníčka a pani poslankyňu Ivančovú. Chcem sa opýtať,
či má niekto aj nejaké iné návrhy na zloženie návrhovej komisie ? Ak nie, tak prosím, dávam
hlasovať najprv, kto je za zvolenie týchto navrhovaných poslancov do komisie návrhovej ? Čiže
hlasujte, kto je za ? Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 1 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že jednomyseľne dvanástimi hlasmi komisia
bola zvolená. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, návrh dnešného programu
rokovania je uvedený v pozvánke, ktoré Vám bola zaslaná elektronicky spolu s informáciou o
tom, že materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva k jednotlivým bodom sú zverejnené
na elektronickom úložisku vytvorenom pre poslancov miestneho zastupiteľstva. Teraz žiadam
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k návrhu programu dnešného zasadnutia,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti juh, čiže podľa
pozvánky.“
1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie a schválenie programu zasadnutia
2. A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2021
B/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
3. Zoznam očakávaných kultúrno-spoločensko-športových podujatí z rozpočtu Mestskej
časti Košice – Juh v roku 2021
4. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
5. Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti
Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
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6. Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems
Solutions Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného areálu, Alejová 2, Košice z
dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh
8. Informácia o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
za II. polrok 2020
9. Správa o činnosti Miestnej rady MČ Košice – Juh za obdobie od 15. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
10. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej
rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2020
11. Diskusia
12. Záver
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa § 12 ods. 5 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje body
zverejneného programu 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.“
Hlasovanie č. 2 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Ďakujem, 12 hlasov za, jednomyseľne program bol v zmysle pozvánky schválený.
Má niekto z poslancov návrh na zmenu alebo doplnenie programu ? Ak nie, pokračujeme 2.
bodom dnešného rokovania.“
A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2021
B/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 2 :

starosta – „ Druhým bodom je po A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2021 a po B/ Správa o
kontrolnej činnosti za rok 2020, ktoré predkladá kontrolór mestskej časti. Skôr než otvorím
rozpravu, chcel by som Vám oznámiť, že dňa 7.1.2021 oznámil Ing. Jaroslav Vibranský,
kontrolór MČ, že nastupuje na rodičovskú dovolenku od 8.2.2021 do 14.8.2021. V tomto
období nebude vykonávať plánovanú kontrolnú činnosť schválenú uznesením č. 118 na 15.
rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2020. Bude iba vypracovávať stanoviská
k dôležitým dokumentom mestskej časti, ako napr. stanovisko k návrhu záverečného účtu alebo
stanovisko k odpredaju nehnuteľnosti Toľko pre informáciu. Otváram k predloženému
materiálu rozpravu. Keďže sa nikto nehlási končím túto možnosť a prosím o prednesenie
návrhu uznesenia predsedom návrhovej komisie k bodu číslo 2.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa ustanovenia §18f ods. 1
písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie
na vedomie po A. Správu o výsledkoch kontroly č. 1/2021 a po B. Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2020.“
starosta – „Ďakujem, prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 3 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Zápisnica zo 16. rokovania MZ MČ Košice – Juh, konaného dňa 9.03.2021

Strana 2 z 14

starosta – „Ďakujem, uznesenie bolo schválené dvanástimi hlasmi.“
Zoznam
očakávaných
kultúrno-spoločensko-športových
podujatí
z rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
___________________________________________________________________________
starosta – „Tretím bodom dnešného rokovania je Zoznam očakávaných kultúrno-spoločensko
športových podujatí z rozpočte Mestskej časti Košice-Juh v roku 2021. Materiál predkladáme
na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh, ktoré odporúčalo
miestnemu úradu, aby predložilo na prvé zastupiteľstvo zoznam očakávaných kultúrnospoločenských športových podujatí spolu s predpokladanými výdavkami spojených s ich
organizáciou. Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy formou per rollam
hlasovania v termíne od 18. februára do 19. februára vzala na vedomie zoznam očakávaných
kultúrno – spoločensko - športových podujatí z rozpočtu Mestskej časti Košice-Juh na rok 2021
a odporúčala materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie miestnej rady. Aj
Miestna rada na svojom zasadnutí zo dňa 2.3.2021 prerokovala tento materiál a odporučila ho
starostovi predložiť na prerokovanie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu so šírením nového koronavírusu Covid 19,
ktorej vývoj nie je možné s istotou predvídať sa uvedené kultúrno – spoločensko – športové
podujatia uskutočnia, len v prípade ak vláda SR svojím uznesením umožní usporadúvať
hromadné podujatia takéhoto druhu. Otváram teraz prípadnú rozpravu. Nikto sa nehlási, prosím
o návrh na uznesenie od predsedu návrhovej komisie.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa § 11 ods.4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods.3 zákona
SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a uznesenia MZ č. 161 zo
dňa 14.12.2017 berie na vedomie Zoznam očakávaných kultúrno – spoločensko – športových
podujatí z rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2021.“
K bodu 3 :

starosta – „Ďakujem, prosím o Vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 4 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené dvanástimi hlasmi
prítomných a hlasujúcich poslancov.“
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
v roku 2021
___________________________________________________________________________
starosta – „Vážená pani poslankyň, vážení páni poslanci, 4. bodom dnešného rokovania je
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021. Začiatkom
roka 2021 sa v Spoločensko-relaxačnom centre (ďalej len „SRC“) prejavila porucha plynového
kotla (rok obstarania 2002). Vzhľadom na vek plynového kotla navrhujeme jeho výmenu za
nový plynový kotol, ktorý bude aj výkonnejší aj efektívnejší. Odhadované náklady sú vo výške
4 000 eur, ide o kapitálový výdavok s navrhovaným zdrojom krytia z rezervného fondu. V
rámci Športovo-zábavného areálu (ďalej len „ŠZA“) sa predpokladá na základe zmluvy o
spolupráci získanie finančných prostriedkov od T-Systems Slovakia, ktoré sú určené aj na
rozvoj areálu. S cieľom ponúknuť návštevníkom v ŠZA aj vodné atrakcie, je zámer v roku 2021
K bodu 4 :
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doplniť do areálu 2 nafukovacie nízke bazény s využitím na člnkovanie v loďkách (tzv.
aquapaddler) pre malé deti resp. rodič a malé dieťa a v budúcnosti po zlepšení situácie
ohľadom COVID-19 aj na aquazorbing pre väčšie deti a dospelých. Tieto atrakcie sú obľúbené
a vyhľadávané počas letných dňoch, čo pomôže prilákať ďalších návštevníkov na ŠZA.
Odhadovaná návratnosť investície je do dvoch až troch rokov. Ide o kapitálový výdavok
v odhadovanej výške 8000 eur s použitím externých a vlastných zdrojov financovania. pokiaľ
ide o externé zdroje treba spomenúť jednak je peniaze, ktoré by sme mali dostať od T-Systems
Slovakia a tak isto aj možnosti účelového financovania z rozpočtu mesta a granty. Aj v
minulosti niečo sa podarilo vďaka pánovi poslancovi Blanárovi za tepelné hospodárstvo a iné
veci, takže to by boli tie externé zdroje, prípadne nejaké iné výzvy, keby sa objavili v priebehu
najbližšieho obdobia. Materiál bol prerokovaný vo všetkých stálych komisiách miestneho
zastupiteľstva formou per rollam. Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu, ale uznesenie
neschválila. Ostatné komisie odporúčali materiál predložiť bez pripomienok na schválenie na
najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh. Aj miestna rada na svojom
zasadnutí dňa 2. marca 2021 prerokovala tento materiál a odporučila ho predložiť na schválenie
na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Otváram k tomuto materiálu prípadnú rozpravu. Pán poslanec Bernát.“
p. Bernát, poslanec MZ – „Ďakujem za slovo, milá kolegyňa, kolegovia, ja by som sa chcel
spýtať, lebo v predloženom návrhu na úpravu programového rozpočtu je plánovaných 8.000 eur
na kapitálové výdavky. Teraz, ako bolo povedané 1. otázka bude, že či k tým 8.000 eur máme
nejakú cenovú ponuku, že toľko to bude stáť alebo na základe čoho sme prišli k tejto čiastke
peňazí. Potom sa chcem spýtať, že či tieto výdavky budú hradené z prostriedkov, ktoré získame
od spoločnosti Deutsche Telekom Systém Solutions Slovakia teda z tých 17.500 eur, ktoré sú
predmetom rokovania v ďalšom bode. Preto sa na to pýtam, lebo v tomto bode nie je jasné, totiž
vyznieva posledná veta dôvodovej správy, kde je uvedené, že na tento kapitálový výdavok sa
použijú externé i vlastné zdroje financovania. Nebolo by vhodné, aby sme naďalej zvyšovali
schodok rozpočtu v roku 2021, nakoľko už v podstate 8.000 eur bolo schválených na športovo
zábavný areál na doplnenie nových herných prvkov v rozpočte na tento rok. Ďalšou otázkou mi
vyvstáva aj to, že či z prevádzkových dôvodov hlavne personálnych kapacít bez zvýšenia počtu
zamestnancov sústavne vieme rozširovať poskytované služby pri dodržaní všetkých zákonných
požiadaviek na ich chod, čo sa týka športovo zábavného areálu. Ďakujem veľmi pekne.“
starosta – „Dobre, ďakujem aj ja, ešte niekto chce ? Nie, takže k tomuto areálu k tejto
záležitosti poprosím pána vedúceho finančného oddelenia, nech vám to vysvetlí bližšie, ak
chcete vedieť samozrejme.“
p. Zahoranský, OEaM - „Vážení poslanci, čo sa týka výšky, tá bola zisťovaná prieskumom
trhu, tzn. zisťovali sme v rámci Slovenska, v rámci Čiech dodávateľov, v cene je zahrnutá
jednak cena tých samotných bazénov ako aj príslušenstva, ako aj aquapadler, resp. v prípade,
že by boli kupované tie gule na aquazorbing tak samotná guľa na aquazorbing, plus fukár, ktorý
to nafúkne. Čiže, tá cena je maximálna samozrejme, tak, ako je dobrým zvykom, dodávateľ sa
bude súťažiť a vyberie sa dodávateľ s najnižšou cenou. Čo sa týka financovania, tam je napísané
v dôvodovej správe ako ste uviedli, že na financovanie tejto atrakcie budú použité cudzie, resp.
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vlastné zdroje, tým pádom, tak ako pán starosta povedal, spoločnosť T-Systems Slovakia na
základe zmluvy o spolupráci nám dáva finančné prostriedky. Sú to prostriedky, ktoré sú určené
aj na rozvoj areálu a aj z týchto finančných prostriedkov chceme vlastne zafinancovať túto novú
atrakciu. Potom sú tam ďalšie možnosti financovania, tak ako spomenul pán starosta už formou
grantov, resp. iných účelových finančných prostriedkov z mesta Košice a podobne. No a
posledná otázka personálna. Toto bolo konzultované s pánom Rácom, v podstate počas letnej
sezóny máme tzv. sezónnych zamestnancov, sezónnych brigádnikov s tým, že sme s pánom
Rácom uvažovali, aby tá efektivita tých personálnych nákladov bola čo najvyššia, preto chceme
umiestniť vlastne dva bazény, lebo je tam voda, samozrejme musí tam byť dozor, aby sa
náhodou niečo nestalo, aj keď priamy kontakt s vodou deti nebudú mať, pretože sadnú si do
člnka a nebudú prichádzať s vodou do kontaktu. Tak isto, aby tá návratnosť bola, tak sme
uvažovali, ale ešte je to v štádiu riešenia, nastavenia, že asi tak ako iné atrakcie, bude aj táto
atrakcia určitým spôsobom spoplatnená a táto atrakcia z hľadiska prevádzkových nákladov si
tak isto na seba zarobí. Čiže toto by nemal byť problém, to je všetko.“
starosta – „Dobre, ďakujem za doplnenia a vysvetlenie, pán poslanec Blanár, nech sa páči.“
p. Blanár, poslanec MZ – „Ďakujem za slovo pán starosta, ja by som si k tomuto bodu chcel
uviesť len toľko, že naozaj na komisii napr. dopravy a výstavby, kde sme hlasovali per rollam
tieto informácie všetkým neboli poskytnuté, preto takýto výstup z komisie bol ohľadom tých
8000 eur, nie je to malý peniaz pre mestskú časť, tak preto sa poslanci, aj poslanci nevedeli
správne rozhodnúť. Tu by som chcel poďakovať za vysvetlenie pánovi Záhoranskému.
Štandardom býva posledné roky naozaj, že p. Zahoranský obehne komisie a všetky materiály,
ktoré dostávame do zastupiteľstva sú detailne vysvetlené, prípadne otázky zodpovedané. Keďže
dnes máme bod programu úprava rokovacieho poriadku komisií, tak taký námet na zlepšenie
dávam, v prípade, že budeme rokovať v budúcnosti ešte per rollam, čo nevylučujem v
najbližších mesiacoch, možno tú dôvodovú správu k materiálom buď treba rozšíriť, možno to
postačí dať do mailu mimo dôvodovej správy detailnejšie, aby sme zbytočne nemali výsledky
z komisie také, ktoré sú založené na tom, že máme málo informácií.“
starosta – „Dobre, ďakujem aj ja, pán poslanec to naznačoval vlastne aj na rokovaní miestnej
rady, keď sme sa bavili o tom, že čo a ako a ako to bolo na rokovaní komisie spomínanej, takže
najbližšie to ešte nebude možné robiť prezenčnou formou, takže tak zabezpečíme podľa potreby
a povahy veci, aby to bolo ešte lepšie vysvetlené. Môžeme ukončiť rozpravu k tomuto bodu ?
Áno ? Keďže sa už nikto nehlási, poprosím Vás o prednesenie uznesenia k bodu číslo 4.“
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh v súlade v súlade s § 11
ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2021 v zmysle
predloženého návrhu :
Kapitálové príjmy

+8 000,00 eur
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Tuzemské kapitálové granty a transfery
Príjmové finančné operácie
Prevod z rezervného fondu

+8 000,00 eur
+4 000,00 eur
+4 000,00 eur

Kapitálové výdavky
+12 000,00 eur
Program 7 Šport
+12 000,00 eur
Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál
+8 000,00 eur
Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum +4 000,00 eur“
starosta – „Áno, ďakujem za prednesenie návrhu na uznesenie, nech sa páči, dávam o ňom
hlasovať teraz.“
Hlasovanie č. 5 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1
starosta – „Za 11, zdržal sa 1 poslanec, uznesenie bolo prijaté, schválené.“
K bodu 5 :

Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve
Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy

___________________________________________________________________________
starosta – „Bod číslo 5 dnešného rokovania je Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného
majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice-Juh časť mobilnej ľadovej plochy. Mestská časť
Košice – Juh zverejnila ponuku na odpredaj majetku už tri krát, raz za znaleckú cenu a dvakrát
za zníženú cenu vo výške 50% z ceny znaleckého posudku. Aj napriek zníženiu ceny žiaden
subjekt neprejavil záujem o kúpu ponúknutého majetku. Preto navrhujeme zníženie celkovej
min. predajnej ceny na 1 euro (čo je vždy finančne výhodnejšie, ako úhrada nákladov spojených
s prepravou a likvidáciou) a v prípade neúspešnosti predaja vyradeného majetku za 1 euro jeho
likvidáciu na vlastné náklady MČ Košice - Juh. Materiál bol prerokovaný vo všetkých stálych
komisiách miestneho zastupiteľstva formou per rollam, ktoré predložený materiál odporúčali
predložiť bez pripomienok na rokovanie miestnej rady a miestnemu zastupiteľstvu. Aj na
zasadnutí miestnej rady dňa 2.3.2021 bolo odporúčané Návrh na zníženie ceny pre odpredaj
vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Juh. Otváram prípadnú rozpravu k tomuto materiálu.“
starosta – „Keďže sa nikto nehlási, dávam slovo predsedovi návrhovej komisie.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa
- § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje zníženie celkovej min.
predajnej ceny vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej
ľadovej plochy na 1 euro a v prípade neúspešnosti predaja jeho likvidáciu na vlastné náklady
MČ Košice - Juh.“
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starosta – „Nech sa páči, prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 6 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Za 12 hlasov, tzn. uznesenie bolo schválené jednomyseľným hlasovaním.“
K bodu 6 :

Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche
Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného
areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

___________________________________________________________________________
starosta – „Nasleduje 6. bod dnešného rokovania a tým je Návrh zámeru spolupráca Mestskej
časti Košice-Juh z Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. v rámci Športovozábavného areálu Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe
doterajšej obojstrannej spokojnosti zmluvných strán so spoluprácou aj v roku 2021 vyslovila
spoločnosť TSSK záujem v tejto spolupráci naďalej pokračovať s tým, že pre rok 2021 bude
poskytnutá spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. suma vo výške
17 500 eur (oproti predchádzajúcemu roku 2020 je suma znížená na polovicu kvôli opatreniam
súvisiacim s novým ochorením COVID-19). Keďže súčasťou spolupráce je aj prenájom
nehnuteľného majetku, je preto nevyhnutné zmysle zákona o majetku obcí prenájom
nehnuteľného majetku posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku
obcí, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Miestna rada Mestskej časti Košice – Juh na svojom zasadnutí dňa 2. marca 2021 prerokovala
a odporúčala Návrh zámeru – spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche Telekom
Systems Solutions Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného areálu, Alejová 2, Košice z
dôvodu hodného osobitného zreteľa predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keďže sa nikto nehlási dávam slovo
návrhovej komisie.“
Návrhová komisia - „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa
- § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
- § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1) spoluprácu MČ KE – Juh s Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.,
Žriedlová 13, Košice v rámci Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice
2) prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice
- časť Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice, katastrálne územie: Južné mesto,
zapísaný na LV č. 13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,
- účel nájmu: osadenie reklamných zariadení,
- výška nájmu: 13 125,00 EUR
- doba nájmu: určitá do 31.12.2021
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Prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia
s.r.o., odporúčame posudzovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nehnuteľný
majetok bude slúžiť na skvalitnenie a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, na podporu
voľnočasových a športových aktivít pre väčšiu skupinu obyvateľov a návštevníkov mesta
Košice.
3) krátkodobý prenájom pre spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia
s.r.o., Žriedlová 13, Košice
- športoviská (multifunkčné ihrisko, ľadová plocha, futbalové ihrisko, ihrisko na tenis crossminton)
- firemný deň
- vstup do areálu
- výška nájmu: 4 375,00 EUR
- doba nájmu: určitá do 31.12.2021“
starosta – „Áno, ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia, takže prosím o vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 7 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Za 12 hlasov, tzn. uznesenie bolo schválené jednomyseľným hlasovaním všetkých
prítomných poslancov.“
K bodu : 7

Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku komisií Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh

___________________________________________________________________________
starosta – „Nasleduje siedmy bod a tým je Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho
poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh. Predložený návrh
na zmeny a doplnky reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu, ktorá na území Slovenskej
republiky trvá už od 13. marca 2020 a svojou povahou nadväzuje na legislatívne zmeny.
Z tohto dôvodu sa navrhujú niektoré osobitné postupy oproti bežnému rokovaniu komisií. Tie
sú však naformulované tak, aby pokrývali nielen súčasnú mimoriadnu situáciu, ale aj prípadnú
krízovú situáciu v budúcnosti. Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 2.03.2021 prerokovala
tento materiál a odporučila Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh predložiť na schválenie na najbližšie
rokovanie miestneho zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu prípadnú rozpravu. Pán poslanec
Breicha, nech sa Vám páči“.
p. Breicha, poslanec MZ – „Ďakujem pekne za slovo, veľmi vítam takúto zmenu hlavne s
ohľadom na to, v akej sme situácii pandemickej, poprosím do budúcna, aby sme ostatné
ustanovenia čo sa týka termínu atď. komisia dodržala, ja viem, že je neľahký čas, ale aby sme
sa vedeli aj s kolegami aj v našej komisii aj iných komisií pripraviť a zároveň by som chcel
jednu vec, ktorá priamo nesúvisí s rokovacím poriadkom ale súvisí s materiálmi na komisiách,
hlavne čo sa týka výstavby alebo nejakých významných zmien v našej mestskej časti, ja som to
už spomínal aj v minulom volebnom období, spomínal som to aj mailom nedávno, chcem to aj
na tomto fóre povedať. Bol by som veľmi rád, ak by sme na miestne zastupiteľstvo do bodov
programu zahrnuli aj nejaké významné investície, výstavby, zmeny atď. bytové domy a pod. ak
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sa idú stavať alebo uberať zeleň a pod., aby aj kolegovia vedeli, predsa len žijú v nejakých
spoločenstvách a nejakou formou sa môžu pýtať občania a potom okrem nás ôsmych a Vás na
úrade potom až tak nevedia odpovedať svojmu okoliu, svojim známym. Ďakujem pekne.“
starosta – „Áno, ďakujem, pán poslanec, viem o tom, už sme sa o tom bavili, takže na najbližšie
ďalšie zasadnutia ako sa bude aj pandemická situácia vyvíjať, budeme mať aj takéto body
prípadne vložené do tohto programu. Pán poslanec Bernát prosím.“
p. Bernát, poslanec MZ - „Ďakujem za slovo, takisto vítam tento návrh všetkými desiatimi,
avšak trošku mi pri tomto návrhu, sú tam tri odstavce, chýba trošku procesná stránka, tu by
trebalo doplniť za týchto podmienok schválim alebo budem hlasovať za túto zmenu. Procesná
stránka, prečo ? Pozrel som si rôzne rokovacie poriadky iných mestských alebo miestnych
zastupiteľstiev, chýba mi tam hlavne po skúsenosti možno aj tejto, ktorú sme mali teraz
naposledy, aby predseda komisie trošku určil nejaký čas dokedy sa mu majú vyjadriť jednotliví
členovia komisie a do budúcna, keďže sa to týka rokovacieho poriadku komisií, rád by som bol,
ak by to najprv bolo prekonzultované na komisiách, lebo predsa sme tam aj poslanci aj
neposlanci, a vedia sa k tomu vyjadriť aj neposlanci, čo a ako, prečo, aby sme si to dali a na
zastupiteľstve si to schválili v pohode a všetko mali prejdené dovtedy. Ďakujem veľmi pekne.“
starosta – „Ďakujem za názor, aj postreh, takže v rukách to majú predsedovia komisie, ako ste
spomenuli pán poslanec. Ten spôsob organizácie a príprava rokovania je na vás, ak dajú
predsedovia komisií kvôli poriadku nejakú lehotu 24 - 48 hodín na eventuálne pripomienky,
vyjadrenie, bude to len vítané a obohatí to rokovanie komisie a pomôže nám pri definitívnom
spracovaní materiálu. Pokiaľ tie pripomienky budú nejaké také, že bolo by ich vhodné do
materiálu dopracovať, tak nech sa páči vieme. Ďakujem ešte raz, ešte k tomuto, chce niekto sa
vyjadriť ? Nech sa páči návrhová komisia máte slovo pán predseda.“
Návrhová komisia - „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov po 1. schvaľuje
zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 01.04.2021, po 2. splnomocňuje
starostu Mestskej časti Košice-Juh na vydanie úplného znenia Rokovacieho poriadku komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Juh so zapracovaním schválených zmien a
doplnkov.“
starosta – „Áno, ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, prosím o vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 8 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Za 12 poslancov, uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.“
Informácia o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe
k informáciám za II. polrok 2020
___________________________________________________________________________
starosta – „Ďalším, v poradí ôsmym bodom rokovania je Informácia o poskytnutie údajov v
zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám za 2. polrok 2020, ktorá je predkladaná
K bodu : 8
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na miestne zastupiteľstvo v polročných intervaloch na základe uznesenia číslo 86/A
schváleného na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh dňa 27.1.2001.
Poukazujem na obsah informácie. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Chce niekto sa
vyjadriť ? Nech sa páči návrhová komisia máte slovo pán predseda.“
Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh na základe uznesenia č. 86/A
schváleného na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh dňa 27.1.2001 berie
na vedomie Informáciu o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k
informáciám za II. polrok 2020.“
starosta – „Áno, ďakujem, vypočuli ste si návrh na uznesenie, prosím o vaše hlasovanie.“
Hlasovanie č. 9 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Za 11 poslancov, uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.“
Správa o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od
15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
___________________________________________________________________________
starosta – „Nasleduje bod číslo 9 Správa o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh
za obdobie od 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020. Správa je
pripojená, poukazujem na jej obsah, nech sa páči, chce sa niečo ešte opýtať k tomu niekto? Nie,
tak prosím o uznesenie k bodu číslo 9.“
K bodu : 9

Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa ustanovení
§ 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov schvaľuje Správu o činnosti Miestnej rady Mestskej časti KošiceJuh za obdobie od 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020.“
starosta – „Ďakujem, hlasujte prosím.“
Hlasovanie č. 10 : za 12 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta – „Za 12 hlasov, uznesenie bolo prijaté.“
K bodu 10

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva
a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 15. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020

___________________________________________________________________________
starosta – „Bod číslo 10 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 15. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020, predkladá kontrolór mestskej časti
Jaroslav Vibranský. Poukazujem na stručnú správu priloženú. Chce sa niekto opýtať viac ?
Nie, nech sa páči návrhová komisia máte slovo.“
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Návrhová komisia – „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 11 ods. 4
zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 14 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov berie na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení
Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice-Juh za obdobie od 15.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020.“
Hlasovanie č. 11 : za 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
starosta : „Prosím o hlasovanie.“
starosta : „Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené dvanástimi hlasujúci a
prítomnými poslancami.“
K bodu 10 : Diskusia
___________________________________________________________________________
starosta - „V poradí 10. bodom je Diskusia. Chcem Vám iba pripomenúť časový plán
poslaneckých dní v 2. štvrťroku 2021, ktorý Vám bol zaslaný na vaše e-mailové adresy.
Poslanecké dni vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neuskutočňujú. O zmene Vás
budeme včas informovať, ak to bude možné teda. Toľko, nech sa páči pán poslanec Knap.“
p. Knap, poslanec MZ – „Ďakujem pekne pán starosta. V rámci diskusie by som dal krátkych
päť podnetov, sú pripravené v písomnej forme a odovzdám mestskej časti ku prípadnému
zapracovaniu do bodov najbližšieho zastupiteľstva. Občianske združenie Crows hadzanárskeho
klubu Košice prišlo s prosbou v rámci mestskej časti o zmenu názvoslovia ulice, keďže to je
vlastne výbežok Alejovej ulice, ktorý končí a rozplieta sa v okolí hádzanárskej haly a či kuriéri,
pošta a doprava má s tým problém niekedy nájsť adresáta v rámci tohto výbežku ulice, navrhuje
zmenu názvu názvoslovia časti Alejovej ulice na ulicu Slavomíra Šípoša, významného
športovca, ktorý rozvíjal hádzanú ako hráč a ako aj tréner v rámci Košíc. Či je to prijateľné pre
mestskú časť a samozrejme zástupcovia, ak to situácia dovolí, predložili by potom aj tento
návrh pri osobnom rokovaní so zástupcami mestskej časti a poslancov. K bodu 2 - občania v
okolí Jarmočnej ulice, Omskej ulice a smerom ku železničnej trati upozorňujú na nové skládky
komunálneho odpadu, ktoré sa hromadí každým týždňom, či je možné opäť požiadať aj mesto
Košice o spoluprácu a Železnice Slovenskej republiky pri ich likvidácii. V rámci diskusie
doplnil by som ešte - občania upozornili na výtlky na križovatke Astória a parkovisku Astória,
ďalej podnet občanov z okolia bývalého kúpaliska Triton - dochádza k devastácii majetku, či
vieme požiadať znovu mesto Košice a tepelné hospodárstvo, či sa s týmto areálom niečo vôbec
do budúcna bude robiť alebo aspoň zabezpečiť. Posledný bod - na ulici Rastislavova, čo už sme
každý riešili - riešenie parkovania a garáží a sporného pozemku, kde majiteľ chce na
Rastislavovej dať rampu a znemožniť prístup ku garážam, ku parkovaniu a jednej časti aj ku
záchranným zložkám. Je to podobná situácia ako na Ludmanskej ulici. Ďakujem pekne. Všetky
veci potom písomne doložím miestnemu úradu.“
starosta – „Ďakujem, ináč v mnohých smeroch to bola interpelácia a nie ako diskusia. Podľa
rokovacieho poriadku ste boli poučený, že interpelácie sa v tomto prípade neprednášajú na
zastupiteľstve ale sa majú podať elektronicky, tu na miestny úrad, takže prosím, aby to tak bolo
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aj robené. Čo sa týka tej veci poslednej, čo ste spomínali, som minulý týždeň zabezpečil účasť
primátora, ktorý sa bol pozrieť na tú situáciu tam v tých uliciach na Rastislavovej, konkrétne aj
s vedúcou referátu správy majetku, čiže majetko-právneho. Tak som mu vysvetlil, pozrel, videl
a má to už teraz aj prakticky pred očami, takže z tejto strany sa urobilo, čo sa vedelo. Ja som
okrem toho 19. februára poslal požiadavku písomnú na mesto Košice do rúk primátora, aby sa
s touto situáciou zaoberali buď formou napr. zámeny pozemkov alebo odkúpením pozemkov
alebo rokovaním dajme tomu s tým novým vlastníkom o nejakých iných podmienkach, ktoré
budú možno pre tých ľudí prijateľnejšie. Takže, tie podnety on dostal, dostali to osobne na
kanceláriu aj do podateľne, takže dúfam, že tieto záležitosti budú aj nejakým spôsobom
posúvané dopredu. No a to, čo hovoríte Triton, to je vec aj mestských poslancov, pretože vieme,
že je to kúpalisko bývalé v ruinách, ktoré je žiaľ zanedbané. Teraz, v tomto období sa investície
z mesta skôr orientujú a sú schválené na kúpalisko Červená hviezda a na mestskú krytú plaváreň
na ich prepojenie, tam je pomerne veľký balík financií plánovaný. No a žiaľ, že toto kúpalisko
si mesto Košice zatiaľ neosvojilo do svojho portfólia. Jedine, čo dokázali povedať, že čo všetko
tam treba vymeniť a urobiť, ale aj to bolo pred troma rokmi. Odvtedy sa situácia technická tých
zariadení strojných a pod. určite podstatne zhoršila. Je to smutné, lebo určite by to privítala istá
časť obyvateľstva, hlavne tu z juhu, zo Železníkov a pod. ako to bolo predtým. Akonáhle to
nemá Mestská časť Juh, či už priamo alebo cez MPS bývalú, tak to hneď zakapalo a zostalo
tak. Napriek tomu, že tam niekoľko návštev bolo aj z vedenia mesta, aj námestník primátora p.
Gibóda, p. Gurbaľová, p. poslanec Blanár tam tiež sa snažil s nimi hovoriť. Výsledok je zatiaľ
taký. Takže, nech sa páči, pán poslanec Blanár má slovo.“
p. Blanár, poslanec MZ – „Ďakujem za slovo pán starosta, nadviažem na tému Tritonu.
Naozaj, pred dvoma rokmi naposledy bolo vedenie mesta aj s vedením tepelného hospodárstva
na Tritone. Zhruba o takomto čase v marci sme sa snažili poukázať na to, čo všetko treba pre
rozbeh Tritonu, asi tak len doplním niektoré informácie. Keď som sa pýtal naposledy v
decembri pána primátora, koľko metrov štvorcových sa vykúpilo pozemkov na Tritone, do
dnešného dňa nič. Takže, z pohľadu výkupu pozemkov mesto nepodniká žiadne kroky, neviem
nakoľko sú aktívni a pasívni zamestnanci na magistráte, ale jednoducho výsledok je nula. Tie
posledné informácie z pohľadu Tritonu pred dvoma rokmi bolo konštatované nie mesto, ale
spoločnosť tepelné hospodárstvo, ktoré bolo požiadané o prevádzkovanie aj kúpaliska Triton,
vypracovala určitú technickú správu. Podľa tejto správy, do technického zariadenia, do
zhodnotenia, do týchto bazénov, prepojenia, výmena čerpacej techniky, filtrácie, úprava
tobogánov, ktoré boli nebezpečné a neboli v súlade so súčasnými platnými bezpečnostnými
predpismi, čiže nebolo by možné ho prevádzkovať, by treba investovať minimálne 300.000 eur,
čo nie je až tak zásadne veľa. Zásadný problém bol v tom, že sú tam nevysporiadané naozaj
stavby a pod stavbami pozemky. Sú tam čierne stavby, čierne studne, tzn. na čierno navŕtané
studne, a takto sa vlastne nejakým spôsobom doprevádzkovalo. Je to minulosť, do toho
zbytočne sa budeme vŕtať ďalej, ale jednoducho treba tam, hovorím, minimálne nekomfortné
riešenie, ale štandardné riešenie 300 000 eur, nadštandardné riešenie komfortné by bolo do pol
milióna, tzn. nerezové bazény, tak, ako to je na Rumanovej ulici, pripadne na Červenej hviezde
a toto by si všetko vyžiadalo až pol milióna, na budovy šatní, prezliekarní, toto všetko naozaj
je v dezolátnom stave a treba by to zásadne meniť, nie opravovať. Zásadným problémom na
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Tritone sú naozaj pozemky a nie je vôľa mesta dať tieto pozemky nejako vysporiadať.
Optimizmus z pohľadu poslanca mesta za našu mestskú časť nejako nezdieľam, toto kúpalisko
asi v tomto volebnom období nebude posunuté nejako vpred. Treba povedať, že naozaj tepelné
hospodárstvo nespravuje toto kúpalisko, nemá ho v správe, v nájme, neprebralo od mesta,
nakoľko nie je prevádzkovateľné. Čiže, naozaj mesto sa má oň starať, je to mestský majetok v
súčasnej podobe. Takže asi toľko k Tritonu čo sa týka kúpaliska už keby som zhrnul ostatných
tak naozaj, tento rok je priorita, aj pre budúci rok je priorita zastrešenie bazéna 33 metrového
na kúpalisku Červená hviezda, mala by to byť nafukovacia hala so zázemím, ktoré by bolo
funkčné aj v zime, nakoľko na kúpalisku Červená hviezda je to zázemie síce krásne,
zmodernizované, ale je to letné kúpalisko, je to historická budova a nie je možné upraviť ju tak,
aby sa dala vykurovať v zime. Takže, táto nafukovacia hala so zázemím by mala byť
sprevádzkovaná na budúci rok, to je jedna veľká zásadná investícia, do ktorého mesto ide a
druhá zásadná investícia je kompletná rekonštrukcia interiéru mestskej krytej plavárne, ktorá
už je mestská, keď ste to zachytili. Mesto to od Mestskej časti Staré Mesto odkúpilo a táto
vlastne modernizácia kúpaliska zvnútra, tzn. výmena bazénových telies, rozdelenie tých dvoch
spojených bazénov na dva nezávislé bazény, aby sa dala regulovať teplota v detskom bazéne
troška na vyššiu teplotu, prípadne ubrať z hĺbky bazénov, ušetriť nejaké energie, modernizácia,
obkladačky, sanity interiéru kompletne, toto si vyžiada cca., teraz neberte ma za slovo, odhady
momentálne okolo 6.000.000 EUR, čiže toto bude zásadná investícia, ktorú bude ťahať podľa
rozhodnutia mesta tepelné hospodárstvo. Čiže kompletne projekt, investícia, dozorovanie
stavby, zafinancovanie až následne to nejakým spôsobom mesto bude refundovať tepelnému
hospodárstvu. Takže aj túto športovú infraštruktúru rieši nie mesto, úradníci, referát športu, ale
tepelné hospodárstvo. Takže, preto už tieto informácie posúvam, nakoľko to tu bolo načaté.
Môj príspevok do diskusie bol skôr zameraný na to, aby som požiadal pána starostu, aby nám
buď dnes, keď má pripravený návrh alebo na najbližšie zasadnutie nám povedal, máme totiž
prijatý rozpočet mesta Košice, náš rozpočet sme odsúhlasili v decembri, rozpočet mesta bol
odsúhlasený na tri krát, horko-ťažko, ale je odsúhlasený, v rámci rozpočtu sú tam položky pre
veľké mestské časti niekoľko 10.000 EUR pre investičnú časť a na prevádzkovú časť. Aby ste
aj ako poslanci vedeli vlastne, aký dopad na to, že mesto prialo rozpočet na našu mestskú časť
a čo všetko by sme s týmito finančnými prostriedkami chceli urobiť. Keď môžem poprosiť pán
starosta.“
starosta – „Dáme Vám zámer na júnové zasadnutie, pán primátor podpísal až teraz. Dáme Vám
vedieť zámer, aby ste mali pojem pred sebou, že čo bude, ako bude, čo tu zlepšíme alebo
prípadne do čoho sa to dá , či do kapitálových a prečo do kapitálových a kde, prípadne do
bežných. Ale treba tu vidieť aj údržbárske práce. Nie je toho veľa, je to 90.000 eur, ale nie je to
ani málo sa to podarilo rozumným hlasovaním a pozmeňovacími návrhmi jedného z kolegov,
poslancov to dosiahnuť a navýšiť túto sumu v mestskom rozpočte, lebo pôvodná suma bola
nižšia, ktorá bola navrhovaná. Ďakujem, všetko ? Takže ukončujem diskusiu a vlastne pred
nami je bod číslo 12 Záver.“
K bodu : 12 Záver
___________________________________________________________________________
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starosta – „Ďakujem za to, že ste prišli osobne, že sme sa tu vedeli stretnúť v pomerne dobrom
počte a vidím, že v zdraví, takže, aby nás problémy zdravotné a epidemiologické obchádzali,
aj naše rodiny a vaše rodiny a buďme opatrní a pokiaľ sa nebudem vidieť, tak dúfam, že
veľkonočné sviatky strávime v pokoji, doma a v rámci najbližších príbuzných, ktorých máme
vo svojej bubline. Všetko dobré, týmto končím. Dovidenia.“

.....................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka,v.r.
starosta MČ Košice – Juh

Overovatelia :
Ing. Pavol Hlinka , poslanec MZ :
22.3.2021
Podpísal dňa : ..............................
Mgr. Peter Múdry, poslanec MZ :
26.3.2021
Podpísal dňa : ..............................

...................................................
JUDr. Henrieta Pagáčová,v.r.
prednostka MÚ MČ Košice - Juh

...........................................................

...........................................................

Zápisnica vyhotovená dňa : 19.3.2021
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková

.............................................................
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