Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 15.6.2021
Číslo: 4/21
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 15.6.2021
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky MČ Košice – Juh za rok 2020
3. Informácia o aktivitách Športovo – zábavného areálu na Alejovej ul.
4. Diskusia
5. 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
Predseda komisie informoval členov komisie o Správe nezávislého audítora o overení
účtovnej uzávierky MČ Košice – Juh za rok 2020. Materiály obdržali členovia komisie
vopred elektronicky, a keďže nemali doplňujúce otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, dal
predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
predloženú Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Juh
za rok 2020 a odporúča ju predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 3
Vedúci referátu ŠZA p. Rác spoločne s vedúcou oddelenia kultúry, mládeže a športu
informovali členov komisie o najnovších zakúpených atrakciách umiestnených na areáli.
Konkrétne ide o 7 metov vysokú hraciu vežu pre deti od 6 – 12 rokov, adrenalínový rotujúci
kolotoč a člnkovanie pre jednu, alebo dve osoby. Predstavili plán zámeru II. fázy budovania
detského ihriska, kde by podľa finančných možností mala stáť hracia zostava pre deti do 6
rokov. Taktiež pán Rác oboznámil členov komisie s opravami ako oprava betónového
povrchu skateparku, oprava problému s odtekaním vody zo skateparku a oprava pódia
amfiteátra. Poukázal ďalej na potrebu nového kamerového systému a pozitívne zhodnotil
myšlienku lehátok a hojdacích kresiel.
Lehátka a hojdacie kresla vyzdvihol aj predseda komisie, pretože si takto mamičky vytvárajú
oddychový priestor, kým sa ich deti hrajú.
Pán Kyjovský poukázal na nutnosť výmeny trávnika na futbalovom ihrisku 40x20m, ktorý
vyzerá značne opotrebovaný.
Celkovo zhodnotili členovia komisie prevádzku areálu pozitívne a navrhujú, aby ďalšie
investičné zámery boli prerokované aj na komisii kultúry v zmysle jej náplne činností.
K bodu č. 4
Do diskusie sa členovia komisie nezapojili.

K bodu č. 5
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

