
Z á p i s n i c a 

z rokovania komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia 

pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom dňa 27. 02. 2019 

 

 

 

Prítomní:   
 

Predseda komisie 

 

Norbert Borovský    Rovníková 10    

 

 

 

Tajomník komisie 

 

Milan Derfiňák    MÚ MČ    

 

 

 

Členovia komisie – poslanci 

 

Jozef Skonc    Nám. Kozmonautov 7 

 

Silvia Hricková   Jenisejská 59 

 

 

 

Členovia komisie – neposlanci 

 

 

 

Hostia 

 

Lenka Kovačevičová   starostka 

 

Bernard Berberich   zástupca starostky 

 

Marek Bobík    SMsZ 

 

Igor Petričko    SMsZ 

 

Ján Vozár    MÚ MČ 

 

Miroslav Fajčík   MsP Košice 

 

 

 

Neprítomný:   

 

Pavol Slivka    Jenisejská 39 

 

 

 



Program : 

 

1. Otvorenie. 

2. Rôzne. 

3. Plán činnosti komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia na volebné obdobie 2018 

– 2022. 

4. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 a na roky 2020 – 

2021. 

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019.  

6. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu Mestskej 

zelene v Košiciach na projekt – „Revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici“ 

7. Monitorovacia správa k Akčnému plánu rozvoja Mestskej časti Košice – Nad jazerom na roky 2016 

– 2018 za obdobie 2018. 

8. Záver 

 

 

 

K bodu 1: 

 

Rokovanie  otvoril  a   viedol  predseda  komisie  p. Borovský, ktorý privítal členov komisie a hostí. 

 

 

 

K bodu 2: 

 

V bode rôzne vystúpili p. Bobík a p. Petričko - zástupcovia Správy mestskej zelene s informatívnou 

správou o činnosti strediska Nad jazerom. Na podnet predsedu komisie sa venovali stavu a objemu 

techniky a mechanizácie podniku, pripravovaným výsadbám na sídlisku a projektu náhradnej 

výsadby za výrub na Slaneckej ceste. Zároveň informovali o zmenách vo výkone kosby, ktoré za 

posledné roky vykonali pre zlepšenie údržby trávnikov.  

 

K uvedenému vystúpeniu položila doplňujúcu otázku p. Hricková, ktorá žiadala o informáciu, ako je 

to s náhradnou za neujaté dreviny. P. Bobík uviedol presný postup, pričom potvrdil, že sa náhradná 

výsadba aj za neujaté dreviny vykonáva vždy. 

 

P. Skonc v rámci rozpravy v bode Rôzne žiadal vysvetliť výber druhového zloženia. P. Bobík 

vysvetlil technické ako aj fytopatologické faktory, ktoré ovplyvňujú výber drevín.  

 

P. Borovský požiadal o informácie k vykonávaným orezom vzrastlých drevín a predovšetkým 

objemu vysokozdvižných plošín, ktorými SMsZ disponuje. Zástupcovia správcu zelene uviedli, že 

ide o jedno vozidlo, ktoré SMsZ vlastní a v prípade potreby dochádza ku komerčným prenájmom.   

  

Zároveň v bode Rôzne bol vytvorený priestor pre informáciu veliteľa Mestskej polície stanice Nad 

jazerom k predneseniu informatívnej správy o činnosti stanice za ostatné obdobie. Členovia komisie 

boli informovaný o súčasnom počte vrakov /12 ks/, ako aj o počte miest na záchytnom parkovisku 

v Košiciach. Celkovo je v Košiciach 150 vrakov a naše sídlisko patrí v počte vrakov k lepším 

sídliskám s nízkym počtom vrakov. Za problém označil asociálov a nevymožiteľnosť práva v tejto 

oblasti.  

 

K problematike uviedla p. Hricková navrhla využívať asistenčné služby v obci a zapojiť ľudí 

z absolventskej praxe. Vo svojom vystúpení kládla otázku, prečo je stav s asociálmi horší za posledné 

roky. Podľa jej vedomostí ide o ľudí z Luníka 9 a prihlasujú si na sídlisko trvalý pobyt. Taktiež 

navrhuje pri neprispôsobivých uplatňovať trest práce. 

 

http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.-6-Dot%C3%A1cia-pre-Spr%C3%A1vu-Mestskej-zelene.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.-6-Dot%C3%A1cia-pre-Spr%C3%A1vu-Mestskej-zelene.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.-6-Dot%C3%A1cia-pre-Spr%C3%A1vu-Mestskej-zelene.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.-6-Dot%C3%A1cia-pre-Spr%C3%A1vu-Mestskej-zelene.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.7-Monitor-k-Ak%C4%8Dn%C3%A9mu-pl%C3%A1nu.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.7-Monitor-k-Ak%C4%8Dn%C3%A9mu-pl%C3%A1nu.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.7-Monitor-k-Ak%C4%8Dn%C3%A9mu-pl%C3%A1nu.doc
http://www.jazerokosice.sk/cms/wp-content/uploads/2019/02/FK-25.2.2019-bod-%C4%8D.7-Monitor-k-Ak%C4%8Dn%C3%A9mu-pl%C3%A1nu.doc


K uvedeným otázkam sa veliteľ stanice vyjadril, že v minulosti Mestská Polícia v Košiciach 

a mestská časť odskúšali projekt asistenčných služieb a pre nezodpovednosť zamestnancov, 

uchádzačov o zamestnanie bolo vyhodnotené ich pôsobenie na verejných miestnych komunikáciách 

za veľmi rizikové. P. Fajčík k uplatňovaniu trestu práce uviedol, že je si potrebné uvedomiť, že sa 

nejedná v drvivej väčšine o trestné činy, ale priestupky a u tejto protispoločenskej činnosti nemožno 

uplatniť trest práce.  

 

V bode Rôzne p. Hricková uviedla, že považuje uzamykateľné kontajneroviská za činnosť, ktorá 

v zásade nič nerieši nakoľko sa asociáli a vyberači kontajnerov vedia dostať ku kľúčom od 

kontajnerovísk.  

 

K problematike uviedol p. Skonc, že uzamykanie je možné riešiť aj inými technickými opatreniami 

ako klasickým zámkom. 

 

V rozprave p. starostka Kovačevičová informovala aj o krokoch, ktoré vykonala mestská časť pri 

zavedení systému opatrení pri chove psov a to ukončením revitalizácie všetkých 5 venčovísk, 

uplatňovanie bezplatného prideľovania sáčkov pre majiteľov psov, ktorí uhradili daň za psa, ako aj 

navyšovanie a servis parkových košov na sídlisku. 

 

V danej veci uviedol p. Fajčík – veliteľ stanice MsP – Nad jazerom, že protestom prokurátora bol 

zastavený výkon kontroly majiteľov psov príslušníkmi Mestskej polície v civile a tým množstvo 

obyvateľov, ktorí boli pristihnutí pri priestupku na úseku čistoty radikálne klesol. Navrhuje 

pokračovať v spoločných kontrolách s komisiou výstavby, verejného poriadku a životného 

prostredia.  

 

V rozprave požiadala p. Hricková o informácie o stave kamerových systémov Nad jazerom. 

K problematike uviedol p. Fajčík počty a postupy, aké mestská polícia využíva. P. starostka 

Kovačevičová informovala o ďalších dotačných projektov do ktorých sa mestská časť zapája.  

 

Následne bola rozprava k tomuto bodu ukončená, pričom nebolo členmi navrhnuté žiadne uznesenie.       

 

 

 

 

K bodu 3: 

 

Plán činnosti komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia na volebné obdobie 2018 

– 2022. Predmetný plán činnosti predstavil tajomník komisie. Keďže k materiálu neboli vznesené 

pripomienky predseda komisie p. Borovský pristúpil prečítaniu návrhu uznesenia o ktorom bolo 

hlasované. 

 

Uznesenie č.1/2018: 

 

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom  o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom prerokovať a schváliť Plán činnosti komisie V,VPaŽP na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc
http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


K bodu 4: 

 

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 a na roky 2020 – 

2021. Materiál podrobne predstavil tajomník komisie: 

 
Programový   rozpočet   Mestskej   časti   Košice    -    Nad   jazerom  na  rok  2019  a  na  roky  

2020 - 2021 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami: 

 
 

• zákonom  č. 583/2004  Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o   zmene  

             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  o  zmene a doplnení 

             niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

• zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, 

• Štatútom mesta Košice, 

• opatrením MF SR  č.  MF/010175/2004-42  zo dňa  8. 12. 2004  v znení neskorších dodatkov, 

             ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 

• ostatnými právnymi predpismi. 

 

 

 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2019 - 2021 je základným 

nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom 

záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 

2019.  

 

 

 Rozpočet verejnej správy sa zostavuje každoročne najmenej na tri rozpočtové roky. V zmysle 

ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  súčasťou rozpočtu verejnej správy, t. j. aj rozpočtu mestskej 

časti sú,  okrem schváleného rozpočtu na bežný rok,  aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového 

roka  a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  

  

 Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2019 a stanovenie priorít pre oblasť bežného 

aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú: 

 
• Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období s  vplyvmi  do oblasti tvorby zdrojov,    

             najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice, 

 

• Programový  rozpočet mesta Košice na rok 2019  a na roky 2020 - 2021,  

 

• Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025, 

 

• Základné  ciele volebného  programu starostky mestskej časti a  politických klubov zastúpených 

             v miestnom zastupiteľstve. 
 

 Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami  

a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. 

 
 Výdavky programového  rozpočtu  MČ Košice - Nad jazerom na roky 2019 sú rozčlenené  

do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty. 
 

 

 

 

 

 



 
Program 1:              Prostredie pre život 

Podprogram 1.1:       Životné prostredie  

Podprogram 1.2:       Ihriská 

Podprogram 1.3:       Bezpečnosť - kamerový systém 

Podprogram 1.4:       Fontány 

Podprogram 1.5:       Voľné výbehy pre psov 

Podprogram 1.6:       Trhoviská 

Podprogram 1.7:       Free wifi park 

            

Program 2:              Komunikácie a parkoviská  

Podprogram 2.1:       Údržba komunikácií a chodníkov 

Podprogram 2.2:       Parkoviská 

           

Program 3:            Verejné osvetlenie 
Podprogram 3.1:        Údržba verejného osvetlenia 

Podprogram 3.2:        Nové verejné osvetlenie 

         

Program 4:               Odpadové hospodárstvo 

Podprogram 4.1:        Odvoz odpadu 

Podprogram 4.2:        Kontajneroviská 

          

Program 5:               Kultúrne a športové služby 

Podprogram 5.1:        Prevádzka kultúrneho strediska Jazero 

Podprogram 5.2:        Kultúrne, športové a spoločenské podujatia 

Podprogram 5.3:        Prímestský letný tábor 

            

Program 6:                Rekreačná lokalita Jazero 

Podprogram 6.1:         Údržba rekreačnej lokality Jazero  

Podprogram 6.2:         Investície v RL Jazero 

          

Program 7:                Sociálne služby 

Podprogram 7.1:         Denné centrum 

Podprogram 7.2:         Stravovanie pre seniorov 

Podprogram 7.3:         Sociálna pomoc 

Podprogram 7.4:         Uvítanie novonarodených detí do života 

            

Program 8:                Služby občanom 

Podprogram 8.1:         Noviny Jazerčan 

Podprogram 8.2:         Vianočná zbierka 

Podprogram 8.3:         Aktivačná činnosť 

Podprogram 8.4:         Verejnoprospešná činnosť 

Podprogram 8.5:         Voľby a referendá 

      

Program 9:              Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 9.1:         Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky 

Podprogram 9.2:         Činnosť miestneho zastupiteľstva 

Podprogram 9.3:         Vnútorná kontrola 

Podprogram 9.4:         Medzinárodné vzťahy - Spolupráca - Maďarsko 

Podprogram 9.5:         Marketing mestskej časti 

Podprogram 9.6:         Audit 

Podprogram 9.7:         Členstvo v iných organizáciách 

        

 

Program 10:             Interné služby 

Podprogram 10.1:      Právne a komerčné služby 

Podprogram 10.2:      Hospodárenie s majetkom MČ 

Podprogram 10.3:      Informačný systém MČ 



Podprogram 10.4:      Vzdelávanie zamestnancov 

Podprogram 10.5:      Ostatná podporná činnosť 

 
Program 11:              Podporná činnosť 

Podprogram 11.1:       Správa miestneho úradu 

 

Najdôležitejšie aktivity mestskej časti v roku  2019: 

 
1.  Čistota a poriadok, spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie  polopodzemných  

     kontajnerovísk 

2.  Nákup mobiliáru - najmä parkových košov a lavičiek 

3.  Rozšírenie kamerového systému 

4.  Spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu dopravného značenia v mestskej časti 

5.  Revitalizácia   ihriska na ulici Baltická, oplotenie ihriska na ulici Azovská,  

     oprava viacúčelového ihriska na Pláži 

6.  Vybudovanie verejného osvetlenia chodníka popri rieke Hornád, 

      príprava projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie  chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku 

7.  Spracovanie štúdie rekonštrukcie obchodného centra Čingov 

8.  Spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero 

9.  Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne na riešení  problému siníc v jazere 

10. Formou poskytnutia dotácií podpora verejnoprospešných aktivít v mestskej časti  

11. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov 

12. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov 

13. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi  

14. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov - formou rôznych druhov programov v spolupráci 

      s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

15. Realizácia kultúrno - spoločenských a športových aktivít v mestskej časti 

16. Elektronizácia mestskej časti 

17. Analýza stavu a návrh riešení  ihrísk, komunikácií, parkovacích miest  a kontajnerovísk v mestskej časti. 

 
 Bežné príjmy programového rozpočtu  na rok 2019 sú rozpočtované v sume 1 369 211 € a sú vyššie o  

sumu  78 495 €  ako  schválený rozpočet  na rok 2018. Dôvodom  je  najmä vyšší objem podielových daní  

od mesta Košice. 

 

  Kapitálové  príjmy na rok 2019 sú rozpočtované v sume 33 300 € a sú tvorené:  

  

- z transferu od mesta Košice spolu v sume 20 000 €, ktoré budú  použité na čiastočné financovanie   

  investičnej aktivity: Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád 

- z transferu zo štátneho rozpočtu - z Ministerstva vnútra SR v sume 13 300 € na kamerový systém - nákup  

  a inštaláciu  2 ks kamier. 

 

 Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 57 975 € predstavujú prevod z fondu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja  na kapitálové výdavky - spolufinancovanie investičných aktivít  v sume 93 300 €. 

 
 Stav finančných prostriedkov:  

             - Stav finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni MČ k 31. 12. 2018: 216 983 € 

             - Predpokladaný stav peňažných fondov na účtoch MČ k 31. 12. 2019: 

               na úrovni od 159 008 €  do 172 215 €, a to podľa skutočne dosiahnutého prebytku hospodárenia  

               z bežného rozpočtu. 
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Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 353 979 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych 

úloh Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Sú o sumu 76 910 € vyššie ako rozpočet 

roka 2018.  

 Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 93 300 €. Mestská časť navrhuje  v roku 2019 



nasledujúce investičné projekty: 

 

Plánované investície na rok 2019 a ich zdroje  
 

v € 

 

Por. 

č. 

 

 

Názov investície 

 

Rozpočto-

vaný 

náklad 

Zdroje financovania 

 

Vlastné  

zdroje 

Rozpočet 

mesta 

Košice 

 

Štátny 

rozpočet 

 

1. 

Projektová dokumentácia - 

Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská  

popri Myslavskom potoku 

 

1 000 

 

  1 000 

 

0 

 

0 

 

2. 

Projektová dokumentácia - 

Zmena dopravného značenia mestskej 

časti 

 

600 

 

600 

 

0 

 

0 

3. Projektová dokumentácia - 

Kontajneroviská 

 

1 300 

 

1 300 

 

0 

 

0 

 

4. 

Urbanisticko - architektonická štúdia 

rekreačnej lokality Jazero 

 

5 000 

 

5 000 

 

0 

 

0 

 

5. 

Štúdia stavby - Rekonštrukcia 

obchodného centra Čingov  

 

7 000 

 

7 000 

 

0 

 

0 

 

6. 

Rekonštrukcia časti stropu 

a elektroinštalácie v OC Branisko 

 

5 000 

 

5 000 

 

0 

 

0 

 

7. 

Verejné osvetlenie chodníka popri 

rieke Hornád 

 

29 500 

 

9 500 

 

20 000 

 

0 

 

8. 

Revitalizácia ihriska na ulici Baltická 

poskytnutím dotácie pre Správu  

mestskej zelene 

 

20 000 

 

20 000 

 

0 

 

0 

 

9. 

Oplotenie ihriska na ulici  Azovská 

poskytnutím dotácie pre Správu 

mestskej zelene 

 

2 200 

 

2 200 

 

0 

 

0 

10.  Rozšírenie kamerového systému 20 000 6 700 0 13 300 

11. Mobilné oplotenie 1 700 1 700 0 0 

 

Spolu: 

 

93 300 

 

60 000 

 

20 000 

 

13 300 

 
Plánované investície sú financované zo zdrojov mesta Košice v sume 20 000 €, zo štátneho rozpočtu v sume 

13 300 €  a z vlastných zdrojov v sume 60 000 €, z toho v sume 57 975 € z fondu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a v sume 2 025 € z príjmov bežného rozpočtu. 

 

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019 je v súlade  

so zákonom zostavený ako prebytkový vo výške  + 15 232 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu 

realizácie investičných projektov a  schodok vo výške:  - 60 000 €  je krytý zdrojmi z peňažného fondu 

a z bežných príjmov. 

 

V rozprave k tomuto bodu sa p. Hricková informovala, či je plánované spracovanie projektovej dokumentácie 

pre rekonštrukciu OC Čingov, vyjadrila názor, že chýba kultúrne stredisko Iskra a požiadala o vysvetlenie, 

prečo sa mestská časť nezapojila do výzvy na zateplenie budovy pri riešení energetickej hospodárnosti budov 

k OC Čingov.  

 

K problematike uviedla p. starosta Kovačevičová, že projekt rekonštrukcie bude spracovaný až po spracovaní 

štúdie stavby, ktorá preukáže ekonomickú časť stavby okrem iného. K obnove druhého kultúrneho strediska 



uviedla, že finančne je prevádzka ďalšie kultúrneho strediska neudržateľná. P. Skonc k otázke zatepľovania 

OC Čingov z dotačných prostriedkov uviedol, že dotácia bola určená iba pre verejné budovy, kde komerčné 

využitie tvorí maximálne 15 %, čo OC Čingov nespĺňa.  

 

V rozprave p. Hricková požiadala o vysvetlenie či je možné pri výstavbe osvetlenia cyklochodníka Eurovelo 

osvetliť aj garážovú lokalitu Jenisejská. Zároveň sa informovala či revitalizácia ihriska na Baltickej nie je 

duplicitná, nakoľko sa v tomto priestore realizuje projekt revitalizácie vnútroblokovej zelene. Požiadala 

o informáciu, či sa budú dopĺňať lavičky na sídlisku a upozornila na stav chodníka na Uralskej 4.  

Vo veci súčasného osvetlenia cyklochodníka a garážovej lokality z jedného radu lámp tajomník komisie 

uviedol, že ide o technicky nevhodné riešenie vzhľadom na to, že by neboli dosiahnuté požadované 

photometrycké parametre osvetlenia pre obé plochy. K revitalizácií ihriska Baltická bolo konštatované, že sa 

nejedná o duplicitu, nakoľko projekt revitalizácie vnútroblokovej zelene bol ukončený a ihrisko v tomto 

projekte je zrealizované pričom sa nejedná o totožné športovisko. K potrebe doplnenia lavičiek bola komisia 

informovaná, že sa po schválení rozpočtu zastupiteľstvom pripravuje nákup mestského mobiliáru. Oprava 

chodníka na Uralskej ulici bude zaradená do požiadaviek opráv na mesto Košice. 

 

P. Skonc požiadal vzhľadom na úsporu klietok kontajnerovísk presunúť ušetrené diely zo Ždiarskej ulice na 

Čechovovú. Tajomník prisľúbil obhliadku a v prípade technických možností bude požiadavka zrealizovaná.  

 

Zároveň p. Skonc požiadal do najbližšieho občasníka Jazerčan zaradiť článok vysvetľujúci vyznačenie 

parkovania resp. státia na obojsmernej komunikácií.  

 

Následne p. Skonc podal doplňujúci návrh k rozpočtu. 

 

Uznesenie č.2/2018: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom odporúča  miestnemu  

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť z Programu 9, položka Ceny starostky – 1000 eur do Programu 9, položka 

Dotácie v zmysle VZN + 1000 eur. 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

Uznesenie č.2/2018: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom odporúča  miestnemu  

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

1. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2019 a na roky  

    2020 - 2021 podľa predloženého návrhu, 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 3 

Za: 2 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 0 

 

 

2. v programovom rozpočte na rok 2019 čerpanie  finančných  prostriedkov z fondu hospodárskeho  

    a sociálneho rozvoja v sume 57 975 € podľa predloženého návrhu. 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 3 

Za: 2 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 5: 

 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019. Komisia sa 

vzájomne dohodla, že prideľovanie dotácií ponechá na rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a nebude 

k predmetnému bodu prijímať uznesenie. 

 

 

 

K bodu 6: 

 

Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu Mestskej zelene v 

Košiciach na projekt – „Revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici“. Materiál predstavil tajomník 

komisie, pričom počas prerokovania bola k dispozícií kompletná projektová dokumentácia. Keďže členovia 

komisie nemali k materiálu pripomienky bolo prijaté nasledovné uznesenie. 

 

 

Uznesenie č.3/2018: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Nad jazerom  v súlade s platnými 

zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom prerokovať a schváliť poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie 

z rozpočtu mestskej časti na rok 2019 v celkovej výške 18.200,- € pre Správu mestskej zelene v Košiciach, 

Rastislavova č.79, 040 01 Košice za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia detského ihriska na Baltickej 

ulici“ . 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 7: 

 

Monitorovacia správa k Akčnému plánu rozvoja Mestskej časti Košice – Nad jazerom na roky 2016 – 2018 za 

obdobie 2018. Materiál obdržali členovia komisie písomne a keďže nikto z prítomných nemal pripomienky, 

pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.4/2018: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom zobrať na vedomie Monitorovaciu 

správu k Akčnému plánu rozvoja Mestskej časti Košice – Nad jazerom na roky  2016 – 2018 za 

obdobie rok 2018. 

 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 8: 

 

Záver 

Predseda komisie p. Borovský a p. starostka Kovačevičová poďakovali členom komisie a hosťom za účasť 

a aktívny prístup na rokovaní.  

 

 

V Košiciach dňa 27. 02. 2019           

 

 

 

 

 

Zapísal:    Milan Derfiňák                                                                  Ing. Norbert Borovský v.r. 

                 tajomník komisie                                                                      predseda komisie 

 

 

 

Rozdeľovník zápisnice: 

1x originál – predseda komisie 

1x originál – tajomník komisie 

1x zverejnené na webovom sídle MČ 


