Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 27.4.2021
Číslo: 2/21
Zapísal: PhDr. Andrea Tragalová
Tel: 055/ 720 80 36
e- mail: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 27.4.2021
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
3. Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
4. Návrh zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v
Košiciach pre nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
5. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020
6. Stanovisko Mestskej časti Košice - Juh k materiálu Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 19. 10. 2020 s názvom „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území
mesta Košice – zámer“
7. Udeľovanie verejných ocenení - návrhy
8. Občasník Južan
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č.1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Radovan Sušila. Pán predseda privítal prítomných
a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Následne dal predseda komisie hlasovať o
predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne schválený.
K bodu č.2
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o 1. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.

Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Informáciu o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál bez pripomienok predložiť
na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 3
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o 2. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Informáciu o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál bez pripomienok predložiť
na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 4
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o predloženom
materiáli Návrh zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v
Košiciach pre nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Návrh zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v Košiciach
pre nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. a odporúča materiál predložiť na prerokovanie
na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 5
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o predloženom
materiáli Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020. Členovia komisie sa pýtali
najmä na prebytok rozpočtu a jeho rozdelenie do peňažných fondov. Ing. Zahoranský členom
komisie vysvetlil podrobne jednotlivé položky.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020 a odporúča materiál predložiť na
prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh s výhradou voči
rozdeleniu prebytku MČ do peňažných fondov tak ako to bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 6
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o predloženom
materiáli Stanovisko Mestskej časti Košice - Juh k materiálu Mestského zastupiteľstva v
Košiciach zo dňa 19. 10. 2020 s názvom „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier
na území mesta Košice – zámer“.

Členovia komisie súhlasia so stanoviskom Mestskej časti Košice – Juh z čisto pragmatického
hľadiska, keďže samozrejme súhlasia s potrebou komplexne riešiť problém gamblerstva na
celoštátnej úrovni.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Stanovisko Mestskej časti Košice - Juh k materiálu Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo
dňa 19. 10. 2020 s názvom „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území
mesta Košice – zámer“ a takto odporúča materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie
zasadnutie MR MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu č. 7
Vedúca odd. kultúry informovala členov komisie o došlých návrhoch na verejné ocenenia:
Cena Mestskej časti Košice – Juh a Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh. Návrhy na
ocenenia jednotlivcov sú: MVDr. Štefan Karahuta, MgA. Milan Červeňák, ArtD. Návrhy na
ocenenia kolektívu sú: Kolektív fyzioterapie Kliniky úrazovej chirurgie UNLP Košice,
Kolektív vakcinačného centra UNLP Košice, Štúdio RTVS Košice, Jedáleň Vojvodská.
Členovia komisie na zasadnutí v mesiaci máj definitívne pripravia návrhy na verejné ocenenia
do najbližšieho zastupiteľstva.
K bodu č. 8
Predseda komisie informoval členov komisie o pripravovanom čísle občasníka Južan, ktoré
vzhľadom na financie vyjde v mesiaci jún iba v elektronickej podobe. Opakovane poukázal na
potrebu skvalitnenia vizuálnej stránky Južanu ako je farba a kvalita papiera. Obsahovú náplň
členovia komisie schvália na najbližšom zasadnutí.
K bodu č. 9
V rámci diskusie predseda komisie Ing. Sušila položil otázku smerom k ved. OEaM Ing.
Zahoranskému, PhD. prečo je poplatok za rozvoj vo výške 35000€ naplánovaný ako
spoluúčasť na zapojenie sa do výzvy na zateplenie budovy Miestneho úradu na Smetanovej 4,
Košice. Ďalej sa pýta, koľko stojí projekt samotný a kto ho bude financovať?
Pani poslankyňa JUDr. Ivančová taktiež nesúhlasí s týmto riešením, vzhľadom na skutočnosť,
že naša mestská časť má mnoho nedostatkov, ktoré treba dať do poriadku, a na ktoré
obyvatelia upozorňujú opakovane. Pani poslankyňa navrhuje participatívny rozpočet,
v ktorom ľudia budú navrhovať projekty, do ktorých sa bude investovať, alebo sa pripravia 3
až 4 projekty, o ktorých budú môcť občania hlasovať.
Pán poslanec Nagy sa pýta, či by tento poplatok nemalo platiť mesto Košice ako majiteľ
budovy.
Ved. OEaM oznámil členom komisie, že list ohľadom schválenia spoluúčasti na mesto Košice
už odišiel. Dodáva, že za sumu 35000 € môžeme získať opravu v hodnote 1,1 milióna eur.
Pani Horňáková upozorňuje na diery pred blokom na Južnej tr. 42 – 44, najmä počas
daždivých dní tam môže dôjsť k úrazu, keďže tie diery sú zaplnené vodou.
Pán Kyjovský upozorňuje, že ulice sú vo veľmi zlom stave, pretože sa urobia vysprávky napr.
a celé dni ostávajú bez dokončenia. Parkovanie je taktiež nedotiahnuté, ktokoľvek parkuje
kdekoľvek bez ohľadu na parkovacie rezidentské karty.
Pani Schmidtová upozorňuje na veľké skaly, ktoré sú umiestnené ako dekorácia na Južnej tr.
Podľa nej je to umiestnenie nešťastné, vzhľadom aj na detí, ktoré okolo behajú a môžu sa
zraniť. Okrem toho tento prvok nie je dekoratívne vhodný.

K bodu č. 10
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie
zasadnutie komisie oznámi predseda komisie elektronicky.

PhDr. Andrea Tragalová
tajomník komisie

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

