Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 25.5.2021
Číslo: 3/21
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 25.5.2021
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 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
3. Informácia o výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve
Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
4. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
5. 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
6. Návrh na použitie výnosu z poplatku za rozvoj
7. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
8. Udeľovanie verejných ocenení
9. Obsahová náplň občasníka Južan
10. Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh.
11. Diskusia
12. 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 4. 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 4. 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 predloženom
materiáli Informácia o výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve
Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy. 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 výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej
časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy 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. 4
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o predloženom
materiáli Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície.
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 na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
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 Návrh zámeru spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems
Solutions Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného areálu, Alejová 2H, Košice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Návrh zámeru spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného areálu, Alejová 2H, Košice z dôvodu hodného

osobitného zreteľa 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. 6
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o predloženom
materiáli Návrh na použitie výnosu z poplatku za rozvoj. Predseda komisie navrhol, aby
v prípade, že KSK neschváli dotáciu v požadovanej výške sa opäť prehodnotil spôsob
financovania.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Návrh na použitie výnosu z poplatku za rozvoj 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
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o Návrhu na úpravu
Programového rozpočtu Mestskej časti 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
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti 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. 8
Vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu informovala prítomných členov komisie
o návrhoch na verejné ocenenia Mestskej časti Košice – Juh. Komisia odporúča miestnemu
zastupiteľstvu nasledovné návrhy na verejné ocenenia pre jednotlivcov: MVDr. Štefan
Karahuta – za mimoriadny prínos v oblasti ochrany prírodných hodnôt a životného prostredia,
MgA. Milan Červeňák, ArtD. - pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za prínos
v umeleckej oblasti., PhDr. Ľubomír Sobek - za osobitný prínos v oblasti vzdelávania mladej
generácie a za kolektív: kolektív fyzioterapie Kliniky úrazovej chirurgie UNLP Košice - za
osobitný prínos v boji proti následkom ochorenia Covid - 19.
Predseda komisie navrhuje predložiť starostovi MČ Košice – Juh J. Hlinkovi návrh na
odovzdanie pamätnej plakety MČ Košice – Juh Kolektívu vakcinačného centra UNLP Košice.
K bodu č. 9
Vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu informovala členov komisie o obsahovej náplni
občasníka Južan. Členovia komisie súhlasia s pripravenými článkami, výhrady majú jedine
k fotografiám k článku „Pomáhame aj naďalej“, ktorých je podľa ich názoru zbytočne veľa.
Navrhujú použiť iba dve fotografie, ktoré spoločne odporúčajú predložiť k článku na miestnej
rade. Predseda komisie navrhuje, aby sa na najbližšej komisii venoval čas sadzobníku na
inzerciu v našom občasníku. Taktiež opakovane upozorňuje na absolútne zastaralý vizuál

Južanu, na miestnej rade a miestnom zastupiteľstve bude apelovať na vyčlenenie
dostatočného množstva finančných prostriedkov na časopis, ktorý bude dôstojne
reprezentovať Mestskú časť Košice – Juh.

K bodu č. 10
Predseda komisie Ing. Sušila informoval členov komisie o materiáli Dodatok č. 3 k Zásadám
odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh. Členovia
komisie nemali doplňujúce otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie
hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh 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. 11
Diskusiu otvoril predseda komisie Ing. Sušila informovaním členov komisie o dianí na našom
Športovo – zábavnom areáli, keďže od otvorenia areálu ho pravidelne navštevuje. Upozorňuje
na sťažnosti obyvateľov našej mestskej časti na prílišné zvýšenie ceny vstupného. S týmto
tvrdením súhlasia aj ostatní členovia komisie, ktorí areál navštevujú s deťmi, alebo
vnúčatkami. Pán predseda navrhuje taktiež venovať väčšiu pozornosť propagácii areálu.
K tomuto návrhu sa prikláňa aj p. poslankyňa Ivančová a ostatní členovia komisie absolútne
súhlasia. Komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy v rámci náplne činností
komisie bude navrhovať spôsoby propagácie aktivít na areáli oddeleniu kultúry, mládeže a
športu.
Pani poslankyňa v súvislosti s aktivitami na areáli predniesla návrh na zriadenie miestnosti
pre dojčiace mamičky, aby mali súkromie. Pani poslankyňa ďalej upozorňuje na alkohol nie
len mladistvých, ktorý sa popíja na ihrisku Lienka. Neporiadok, hluk a vandalské správanie sú
na tomto ihrisku na dennom poriadku. Pani Schmidtová sa pripája taktiež s rovnakou
skúsenosťou, upozorňuje, že úroveň ihriska tak samozrejme klesá. Navrhujú viac kontrol
z radom mestskej polície, alebo kamerový systém.
Pán Kyjovský sa prikláňa k názoru, že viac mestských policajtov by bolo určite vhodné
zabezpečiť na mnohých miestach našej mestskej časti, keďže ich je v uliciach žalostne málo,
aby dozerali na poriadok. Konkrétne upozorňuje na nedisciplinovanosť majiteľov áut, ktorí
parkujú pred výmenníkmi, v zákrutách, alebo nerešpektujú parkovacie čiary, či rezidentskú
zónu ako takú. Ďalej poukazuje v tejto súvislosti na rozbité ihrisko a rozbité lavičky pred ZUŠ
na Jantárovej ul.
Pani Schmidtová na záver žiada o prehodnotenie stavania slnečníkov na centrálnom trhovisku
na Južnej tr. Bola svedkom, keď vo veternom počasí pred dieťa slnečník spadol a skoro ho
zranil.

K bodu č. 12
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

