Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ KOŠICE – JUH
Košice,
28. 04. 2021
Číslo:
2/2021
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 2/2021
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 28.04.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 členovia komisie
Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór MČ Košice - Juh
Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM MÚ MČ Košice – Juh,
Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV MÚ MČ Košice – Juh, tajomník komisie
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020
3. Návrh zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici
v Košiciach
pre nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
4. Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
5. Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
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. Návrhy na udeľovanie verejných ocenení Mestskej časti Košice - Juh
8. Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice – Juh
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Múdry, ktorý privítal
prítomných členov komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pri prerokovávaní
bodov č. 2 až 6 bol prítomný Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór MČ Košice - Juh
a Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM MÚ MČ Košice – Juh. Za program hlasovali 5
členovia komisie.
K bodu č. 2
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „Záverečný účet Mestskej
časti Košice – Juh za rok 2020“. Informácie o uvedenom materiáli poskytol Ing. M.
Zahoranský, PhD. Objasnil všetky aspekty tvorby a čerpania rozpočtu MČ v roku 2020.
Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie
komisie.

V rámci diskusie k tomuto bodu Ing. Jozef Bernát vyslovil nespokojnosť s prerozdelením
prebytku za rok 2020 do jednotlivých fondov ,tak ako sú navrhnuté v časti 4. Výsledok
hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov. Nesúhlasí s výškou pridelenou do rezervného
fondu 7 936,29 €, nakoľko ju považuje za nedostatočnú z hľadiska rozvoja MČ v budúcom
období a naopak za vysokú považuje sumu 65 000 € pridelenú do peňažného fondu na
odstupné a odchodné. Poukázal na to, že je potrebné finančné prostriedky venovať na rozvoj
obce nie na vnútornú spotrebu.
Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór MČ Košice - Juh a Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci
OEaM MÚ MČ Košice – Juh podali vysvetlenie k dôvodom na základe ktorých bolo navrhnuté
prerozdelenie výsledkov hospodárenia do jednotlivých fondov.
Ing. Jozef Bernát s ich vysvetlením nesúhlasí a poukázal na to, že ak sa v rokoch 2022 a 2023
počíta so zvýšeným odchodom zamestnancov do dôchodku, mala MČ vytvárať tento fond oveľa
skôr a postupne. Požaduje aby týmto zamestnancom boli vyplácané ich zákonné požiadavky
z vnútorných rezerv obce nie z finančných prostriedkov na rozvoj obce a aby sa viac robili veci,
ktoré slúžia občanom. Požaduje od MČ informáciu o tom koľko zamestnancov v dôchodkovom
veku pracuje na MČ Košice – Juh.
Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM na základe priložených tabuliek k Záverečnému
účtu potvrdil, že táto suma sa dosiahla úsporou vnútorných rezerv aj na strane miezd a odvodov.
Ing. Jozef Bernát poukázal aj na potrebu spracovania projektovej dokumentácie na zateplenie
objektu MČ Košice – Juh na Smetanovej 4 v Košiciach.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh prerokovala predložený návrh
Záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2020 a odporúča ho predložiť
a schváliť bez výhrad na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Informáciu k Návrhu zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej
ulici v Košiciach pre nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. poskytol Ing. Marián
Zahoranský, PhD. Podrobne informoval o vzniknutej situácií a dopadoch na Programový
rozpočet MČ Košice – Juh. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť
pozvánky na rokovanie komisie.
Po diskusií k prerokovávanému bodu programu sociálna komisia prijala nasledovné
uznesenie:
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh odporúča poskytnúť zľavu nájomného
za prenájom parkoviska na Palárikovej ul. v Košiciach, parc. č. 1603/79,k.ú.
Skladná, o výmere 570 m za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 vo výške
50 %, t.j. 4 500 € pre Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Južná trieda 2/A,
043 23 Košice.

Hlasovanie: Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informáciu o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021 poskytol 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 1 .
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

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Informáciu o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021 poskytol 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 2 .
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. 6
Informáciu k Stanovisku 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“ poskytol Ing. Marián Zahoranský. Predmetný materiál
bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie.
V rámci diskusie Ing. Jozef Bernát vyjadril so stanoviskom MČ Košice – Juh súhlas a poukázal
na skutočnosť, že príjmy z hazardných hier sú pre rozpočet MČ nenahraditeľné. V prípade, že
mesto Košice nájde spôsob ako tieto príjmy MČ nahradiť je možné uvažovať so zákazom
hazardných hier.

Uznesenie:

Hlasovanie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh odporúča nepodporiť zámer „Zákaz
prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice“
a dodatočnú reguláciu prevádzkovania hazardných hier na území mesta
ponechať bez zmeny.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Mgr. Emil Kurčák v súlade so Zásadami udeľovania verejných ocenení Mestskej časti Košice
– Juh vyzval členov sociálnej komisie na predkladanie návrhov na udelenie Ceny MČ
Košice – Juh a Ceny starostu MČ Košice – Juh pre jednotlivcov a kolektívy na oddelenie
kultúry, mládeže a športu MÚ MČ Košice – Juh.
K bodu č. 8
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,
- výsledkoch veľkonočnej akcie Daruj kilečko a o prerozdelení získaných potravín občanom
MČ,
- registrácií seniorov MČ na očkovanie proti vírusu COVID 19 zamestnancami OSV MÚ MČ
Košice – Juh.
Z á v e r:
Predseda sociálnej komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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

