Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ KOŠICE – JUH
Košice,
26. 05. 2021
Číslo:
3/2021
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 3/2021
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 26.05.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
Informácia o výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve
Mestskej časti Košice – Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
6. Návrh zámeru spolupráce 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 použitie výnosu z poplatku za rozvoj
8. Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Juh
9. Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice – Juh
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Múdry, ktorý privítal
prítomných členov komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.
Podal
návrh na doplnenie programu rokovania o body „Návrh na použitie výnosu z poplatku za
rozvoj“ a „Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice – Juh“. Komisia jeho návrh schválila a uvedené body boli zaradené do programu
rokovania pod číslom 7 a 8. Pôvodné body programu 7 – 10 budú označené na body číslo 9 –
12. Za upravený program rokovania sociálnej komisie MZ MČ Košice – Juh hlasovali 4
členovia komisie
Na rokovaní komisie bol prítomný Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór MČ Košice - Juh
a Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM MÚ MČ Košice – Juh.
K bodu č. 2
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „Návrh na úpravu
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021“. Informácie o uvedenom
materiáli poskytol Ing. M. Zahoranský, PhD. Objasnil všetky zmeny na strane príjmov
a výdavkov, ktoré bolo potrebné do Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021

zapracovať. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na
rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh prerokovala Návrh na úpravu
Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
a odporúča ho bez pripomienok predložiť na schválenie na najbližšie
zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „Návrh na vyradenie
projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície“. Informácie o uvedenom
materiáli poskytol Ing. M. Zahoranský, PhD. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný
a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Návrh na vyradenie
projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície v celkovej výške
503,50 € a odporúča materiál bez pripomienok predložiť a schváliť na
najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Juh.

Hlasovanie: Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala „Informáciu o 4. úprave Programového
rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021“. Ing. Marián Zahoranský, PhD. podrobne informoval
o zmenách na strane príjmov a výdavkov v rámci Programového rozpočtu MČ Košice – Juh
na rok 2021. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na
rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh vzala na vedomie Informáciu o 4 .
úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021 a odporúča
materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie
MZ MČ Košice – Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „Informácia o výsledku
opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Juh –
časť mobilnej ľadovej plochy“. Informácie o uvedenom materiáli poskytol Ing. M.
Zahoranský, PhD.. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť
pozvánky na rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Informáciu o výsledku
opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti
Košice – Juh – časť mobilnej ľadovej plochy a vzala ho na vedomie.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „ Návrh zámeru spolupráce
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“.
Informácie o uvedenom materiáli poskytol Ing. M. Zahoranský, PhD. Predmetný materiál bol
členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh odporúča:
1, spoluprácu MČ Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems Slovakia s.r.o.,
Žriedlová 13, Košice v rámci Športovo-zábavného areálu, Alejová
2H,Košice,
2, prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť Deutsche Telekom Systems
Slovakia s.r.o. ,Žriedlová 13, Košice - časť Športovo-zábavného areálu,
Alejová 2H,Košice, katastrálne územie: Južné mesto, zapísaný na LV
č.13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,
- účel nájmu: osadenie reklamných zariadení,
- výška nájmu: 8 500,00 €,
- doba nájmu: určitá do 31.12.2021,
3, krátkodobý prenájom pre spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice s výškou nájmu 2 900,00 € s dobou
nájmu do 31.12.2021,
4, krátkodobý prenájom pre spoločnosť Deutsche Telekom IT &
Telecommunications Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice s výškou nájmu
6 100,00 € s dobou nájmu do 31.12.2021,
5, predloženie návrhu zámeru spolupráce na schválenie na najbližšie
rokovanie MZ MČ Košice – Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala „Návrh na použitie výnosu
z poplatku za rozvoj“. Informácie o uvedenom materiáli poskytol Ing. M. Zahoranský,
PhD.. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na
rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Návrh na použitie výnosu
z poplatku za rozvoj a odporúča, aby bol schválený výnos z poplatku za rozvoj
pre MČ Košice – Juh na rok 2021 vo výške 35 289 € použitý na vybudovanie
nového integrovaného detského ihriska na Ludmanskej ulici v Košiciach
a v prípade finančnej možnosti aj na doplnenie nových herných prvkov na
detské ihrisko Gaštanko na Gaštanovej ulici.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „ Dodatok č. 3 k Zásadám
odmeňovania poslancov Miestného zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh “. Informácie
o uvedenom materiáli poskytol Ing. M. Zahoranský, PhD. Predmetný materiál bol členom
komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie.
V rámci diskusie k tomuto bodu Ing. J. Bernát požiadal o informáciu na koho podnet sa tento
materiál spracoval. Ing. M. Zahoranský, PhD. vysvetlil, že táto téma bola prejedávaná na
pracovnom rokovaní predsedov poslaneckých klubov s vedením MČ Košice – Juh. V rámci
diskusie ďalej poukázal na to, že navrhovaná zmena nič nerieši a naďalej sa odmeňovanie
členov komisií – neposlancov bude poskytovať na základe účasti na rokovaniach komisií,
nie za ich aktívny – neaktívny prístup k riešeniu problémov. V súčasnosti platnú úpravu
uvedeného problému považuje za dostatočnú a za jej schválenie nebude hlasovať.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Návrh Dodatku č.3
k zásadám odmeňovania poslancov Mestskej časti Košice - Juh a odporúča
materiál predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice –
Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

K boduč.9
Mgr. Emil Kurčák, vedúci oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh informoval členov
komisie o:
- zabezpečení stravovania obyvateľov MČ v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5, Košice,
- situácií pri poskytovaní sociálnych služieb v ZOS, Mlynárska č. 1, Košice,
- situácií pri poskytovaní sociálnych služieb v rámci opatrovateľskej služby,
- registrácií seniorov MČ na očkovanie proti vírusu COVID 19 zamestnancami OSV MÚ MČ
Košice – Juh,
- usmernení mesta Košice č. MK/A/2021/05910 zo dňa 18.05.2021 o ukončení preplácania
úhrad za nákupy a dovoz obedov zo strany mesta Košice občanom dňom 31.5.2021
v dôsledku zlepšenej pandémickej situácie COVID – 19 a ukončenia núdzového stavu v SR,
- zapojení sa MČ Košice – Juh do „registračného týždňa“ rodín v akútnej bytovej núdzi,
ktorého cieľom je hĺbkovo zmapovať tieto rodiny a ponúknuť systémové riešenie na
ukončenie bezdomovectva v Košiciach. Tento projekt zastrešuje Nadácia DEDO a mesto
Košice.

Z á v e r:
Predseda sociálnej komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

.........................................
tajomník komisie

...................................
predseda komisie

