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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad  jazerom 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 22. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad jazerom 

dňa  16. marca 2022 

 

 

Prítomní: Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová- starostka mestskej časti 

                                    Mgr. Bernard Berberich – zástupca starostky      

                                    JUDr. Martin Petruško - prednosta    

   PhDr. Patrik Géci – kontrolór 

 

Prítomní poslanci:    Z. Dlhá, PhDr. Róbert Schwarcz, Ing. J. Skonc, JUDr. R. Frnčo  

                                    Bc. M. Belohorský., MUDr. R. Lenártová, PhD., 

 

 

Ďalší prítomní: Ing. Marta Majtanová – vedúca ekonomického oddelenia 

Ing. Ildikó Szegedyová – vedúca oddelenia kultúry 

Ing. Milan Derfiňák – vedúci oddelenia výstavby a IČ 

Ing. Jana Janotková – vedúca referátu verejného obstarávania a  

    investícií 

                                                      

Otvorenie zasadnutia 

 

 Starostka otvorila  22. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom, ktoré bolo v zmysle platnej legislatívy a článku 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom riadne a včas zvolané. Všetkých 

prítomných poslancov, zástupcu štátnej polície pána pplk. Ing. Martina Gancarčíka riaditeľa 

Obvodového oddelenia PZ Košice – Nad jazerom, zástupcu Mestskej polície v Košiciach 

stanice Nad jazerom pána Ing. Miroslava Fajčíka – veliteľa MsP v Košiciach aj zamestnancov 

miestneho úradu na zasadnutí miestneho zastupiteľstva privítala. Skonštatovala, že z celkového 

počtu zvolených poslancov 13 je prítomných 7, takže  zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

Neúčasť ospravedlnili poslanci: Ing. N. Borovský, Mgr. S. Hricková, MVDr. Mgr. A. Jenčová, 

Mgr. A. Gajdošová,  Mgr. M. Seman, Mgr. P. Slivka.  

 

K bodu č. 2/ Schválenie programu zasadnutia 

 

 Program riadneho zasadnutia bol oznámený elektronickou formou. Starostka vyzvala 

prítomných poslancov, aby hlasovali o predloženom programe. V rámci rozpravy nemal nikto 

z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky.  

  

(Hlasovanie č. 1: z prít. 7 za 7) 
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Starostka vyzvala prítomných poslancov, ak majú doplňujúce návrhy do programu 

rokovania, aby ich predniesli. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne doplňujúce návrhy.  

 

Následne starostka navrhla doplniť bod 11 a – Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu mestskej zelene v Košiciach na projekt - 

Revitalizácia detského ihriska na ulici Baltická. 

 

(Hlasovanie č. 2 z prít. 7 za 7) 

 

K bodu č. 3/ Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

 

Starostka určila za zapisovateľku zápisnice pani Mgr. Z. Štefanikovú a za overovateľov 

zápisnice poslancov: MUDr. R. Lenártovú  a Ing. J. Skonca,  Do návrhovej komisie bol zvolený 

poslanec: PhDr. R. Schwarcz. 

  

(Hlasovanie č. 3 z prít. 7 za 7) 

 

K bodu č. 4 / Informatívna správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ Košice – Nad 

jazerom a Mestskej polície v Košiciach – stanice Nad jazerom. 

 
Zástupca štátnej polície predniesol správu o činnosti za posledné obdobie. Skonštatoval, 

že spolupráca s miestnym úradom a samotnou políciou je na vysokej úrovni je stabilizovaná aj 

napriek veľkej zmene ohľadom rekonštrukcie Slaneckej cesty. Najčastejšie zásahy v doprave 

sú na Slaneckej a Ukrajinskej ulici. Spomenul, že obyvatelia sídliska sú na vysokej úrovni 

informovaní ohľadom rekonštrukcie Slaneckej cesty a preto zatiaľ nevznikajú komplikované 

situácie. Poznamenal niektoré trestné činnosti, ktoré sa odohrali v roku 2021. Napríklad 

vylamovanie pokladníc na bezkontaktných autoumývarňách , kde bola spôsobená vyššia škoda 

ako samotný obsah pokladnice, vykrádanie osobných motorových vozidiel atď. Situáciu sa 

snažia mať pod kontrolou, avšak nemajú dostatok personálnej kapacity, čo im sťažuje celkovú 

situáciu. Pomocou pri riešení dopravných a trestných činností je MsP s ktorou majú výborné 

vzťahy. Momentálne sa zaoberajú množstvom utečencov z Ukrajiny ktorých usmerňujú na 

cudzineckú políciu. Na záver skonštatoval, že situácia je pod kontrolou, zvládnuteľná 

a momentálne prioritou sú utečenci z Ukrajiny ktorým venujú viac pozornosti.  

Po vstúpení zástupcu štátne polície predniesol správu o činnosti veliteľ Mestskej polície 

Košice - Nad jazerom Ing. Fajčík.  

Správa činnosti bola za obdobie od 01. 12. 2021 do 28. 02. 2022, kde počas uvedeného 

obdobia príslušníci stanice MsP – Nad jazerom zistili a riešili 1254 priestupkov a 19 správnych 

deliktov v rozkaznom konaní. Ďalej vykonali preventívno-bezpečnostné akcie, stráženia a to 97 

krát kontrola dodržiavania platných protipandemických nariadení, 91 krát kontrola 

dodržiavania zóny zákazu státia motorových vozidiel nad 5 metrov, 10 krát so zameraním na 

kontrolu dodržiavania podmienok chovu psov, 12 krát zameranie na kontrolu dodržiavania 

zákazu fajčenia, 58 krát zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred školskými zariadeniami 

a 1 krát so zameraním na predchádzanie poškodzovania cudzej veci – verejne prístupných 
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objektov pomaľovaním a popísaním farbou alebo inou látkou. V sledovanom období realizovali 

hliadky celkovo 266 oznamov, z to 190 oznamov bolo nahlásených operačnému stredisku MsP 

a 76 oznámení a podnetov občanov. Jednalo sa prevažne o oznamy zamerané na asociálov, 

bezdomovcov a ich protiprávne konanie a taktiež na stacionárnu dopravu a rušenie nočného 

kľudu. V danom období bola poskytnutá súčinnosť a to 2 krát pre DPMK – kontrola 

a dodržiavanie prepravného poriadku, 7 krát pre MÚ MČ Košice – Nad jazerom pri 

monitoringu v nelegálnych osadách, 1 krát pre vodárne pri poruche potrubia na Jenisejskej ulici, 

1 krát pre RZP pri prevoze agresívnej osoby, 2 krát pre MV SR pri preverovaní čipu psa, ktorý 

napadol príslušníka PZ a na montáž TPZO na motorové vozidlo, ktoré spôsobilo dopravnú 

nehodu a vodič z miesta činu ušiel. Ďalej počas uvedeného obdobia bolo vykonaných 11 

odovzdaní nájdených alebo opustených psov z toho 3 krát boli odovzdané do karanténnej 

stanice a 5 krát odovzdané majiteľovi zvieraťa. Na záver spomenul evidenciu vrakov, pričom 

nových bolo zistených 6 a do dnešného dňa je potrebné odstrániť ešte 5 vrakov.  

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 190        

 

  (Hlasovanie č. 4 z prít. 7 za 7) 

 

K bodu č. 5/ Slovo pre verejnosť 

 Nikto sa nenahlásil. 

K bodu č. 6./ Správa o činnosti starostky mestskej časti 

Starostka predniesla správu o svojej činnosti od posledného riadneho zastupiteľstva 

konaného dňa 15. 12. 2021.  

 

 Uviedla, že v decembri 2021 bol schválený programový rozpočet mestskej časti na rok 

2022 a tak bolo možné pracovať na administratívnej časti plánovaných aktivít v roku 2022, ale 

aj investičných aktivít, ktoré sú už rozpracované. 1. februára 2022 spoločne s vedením mesta 

Košice uviedla starostka elokované pracovisko materskej škôlky Galaktická, kde sa vytvorilo 

120 miest pre deti. Zúčastnila sa viacerých pracovných porád na meste Košice ohľadom 

rekonštrukcie Slaneckej cesty, ktorá sa začala v týchto dňoch. Na miestnom úrade sa otvorila 

stála pomoc pre Ukrajinu,  kde je zorganizovaná dlhodobá materiálna zbierka. Poďakovala sa 

obyvateľom mestskej časti, ktorí sa do tejto zbierky stálej pomoci zapojili a týmto spôsobom 

pomáhajú. Zároveň sa poďakovala poslancom, ktorí sú taktiež nápomocní v tejto zložitej 

situácií. Zorganizovaná bola malá slávnosť pri príležitosti MDŽ v minulom týždni pre seniorov 

mestskej časti pre dámy denného centra.   

 

 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 191        

  (Hlasovanie č. 5 z prít. 7 za 7) 
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K bodu č. 7/ Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom 

Materiál bol poslancom zaslaný v elektronickej forme. V rámci rozpravy nemal nikto 

z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu 

o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 192        

  (Hlasovanie č. 6 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 8/ Správa o výsledkoch kontroly 

Správa bola predložená písomne. V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne 

dotazy ani pripomienky. Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia 

– uznesenie č. 193 

(Hlasovanie č. 7 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 9/ Informácia o vykonanom rozpočtovom opatrení programového rozpočtu 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2021 

 

Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. V súlade s uznesením č. 126 z 15. 

riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom zo dňa         

3. marca  2021, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny 

v bežnom rozpočte na rok 2021 rozpočtovými opatreniami: 

ZHRNUTIE: 

Vykonaním rozpočtového opatrenia č. 19 sa uskutočnili len presuny v položkách rozpočtu 

bežných výdavkov. Rozpočet  bežných  výdavkov bol na rok 2021  schválený  v objeme        

1 361 712,- €. Čiastka 223 678,- € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných  výdavkov  

realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 – 19 schválenými  starostkou   mestskej   časti  

v roku 2021 predstavuje podiel  16,43 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený 

objem zmien - najviac  20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka. 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 194        

  (Hlasovanie č. 8 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 10/ Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2022 

 
Starostka uviedla zmeny rozpočtu, zvýšenie príjmov a to bežné príjmy, položka 312001 

- Transfery zo štátneho rozpočtu: za testovanie: +361,- € a zvýšenie výdavkov Program 8 - 

Služby občanom, Podprogram  7 - COVID-19, prvok 1 - COVID-19 - výdavky hradené zo ŠR, 

položka 633 - Materiál: +361,- €. 
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ZHRNUTIE: 

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 1 - 2 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o sumu 361,- €, 

zvýšil sa aj rozpočet bežných výdavkov o sumu 361,- € a uskutočnili sa presuny v položkách 

rozpočtu bežných výdavkov. 

Rozpočet  bežných  výdavkov bol na rok 2022  schválený  v  objeme 1 371 654,- €. Čiastka      

2 551,- €   zodpovedajúca    objemu   zmien  v   rozpočte  bežných  výdavkov  realizovaných  

rozpočtovými   opatreniami  č. 1 - 2   schválenými   starostkou   mestskej   časti  v roku 2022 

predstavuje podiel 0,19 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien 

- najviac  20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka. 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 195        

  (Hlasovanie č. 9 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 11/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom na rok  2022     

 

Starostka uviedla, že materiál bol zaslaný v elektronickej forme. Návrhy na dotácie boli 

prerokované v miestnej rade v komisii finančnej, komisii sociálno-zdravotnej a v komisii 

mládeže, vzdelávania, kultúry a športu. 

Uviedla, že do termínu predkladania žiadostí, t. j. do 31. 01. 2022  bolo na Miestny úrad 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom doručených celkovo 15 žiadosti o poskytnutie dotácie 

v celkovej výške 13 800,- €. Nakoľko na poskytnutie dotácii je z rozpočtu MČ schválená 

čiastka 10.000,- €, bolo potrebné výšky požadovaných dotácii upraviť. 

Uviedla, že o každej žiadosti sa bude samostatne hlasovať, tak ako sa hlasovalo aj po 

minulé roky a na záver návrhová  komisia prednesenie  en bloc  uznesenia, o ktorom zahlasujú 

poslanci. 

 

1. Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, Košice, IČO: 35 561 599, nezisková 

organizácia.                                                                                                                                                                                 

Dôvod – účel: Turnaj vo vybíjanej a turnaj v prehadzovanej pre deti navštevujúce záujmové 

útvary SCVČ. Dotácia bude použitá na občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov ( medaile, 

poháre) športové potreby (lopty, píšťalky).  

Realizácia účelu: máj, jún 2022                                                                                                  

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/250,- €                                              

Výška požadovanej dotácie: 350,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 350,-€. 

 

(Hlasovanie č.10 z prítomných 7 za 7) 

2. G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 42 323 762, 

občianske združenie. 
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Dôvod – účel: Na prenájom tanečných priestorov, na organizovanie akcií, tanečných 

workshopov, nákup kostýmov, doplnkov, cvičebné pomôcky a náčinia. Celoročné využitie       

na chod o. z. 

 

Realizácia účelu: rok 2022 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/600,- €, 2020/800,- €,                   

2021/1 400,- € 

Výška požadovanej dotácie: 1500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 1 400,- €. 

 

(Hlasovanie č.11 z prítomných 7 za 7) 

 

3. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava – Ružinov, 

miestna pobočka Košice – Nad jazerom, Klub kresťanských seniorov Košice – Nad 

jazerom (Klub KKS), Levočská 5, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 745 741.               

Dôvod – účel: Na činnosť klubu v roku 2022, ktorá bude zameraná na náboženské podujatia, 

ďalej na kultúrne, spoločenské a športové akcie. Dotácia bude použitá na dopravu                              

a občerstvenie, lístky a vstupenky, ceny do tomboly.  

 

Realizácia účelu: rok 2022 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v min. rokoch: 2019/1 000,- €, 2020/1 300,- €,                   

2021/1 400,- € 

Výška požadovanej dotácie: 1500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 1 400,- €. 

(Hlasovanie č. 12 z prítomných 7 za 7) 

 

4. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice – Staré mesto, 

IČO: 00 470 309, občianske združenie; Oblastný výbor SZPB – ZO SZPB Košice – Juh, 

pobočka Smetanova 4, 040 01 Košice – Juh.  

Dôvod – účel: Zájazd na Duklu alebo iné pamätné miesto pre vybraných študentov z MČ 

Jazero, športový turnaj V. ročník. Úhrada dopravy-autobus, kvety k pamätníkom, občerstvenie, 

medaile, poháre a tričká. 

 

Realizácia účelu: rok 2022 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/250,- €, 2020/350,- €,          

2021/350,- € 

Výška požadovanej dotácie: 450,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 350,- €. 

 

(Hlasovanie č. 13 z prítomných 7 za 7) 
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5. PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, 040 12 Košice – Nad jazerom, 

IČO:42 331 641, občianske združenie.  

Dôvod – účel: Akcia: PÁTRAČ TINO SPOZNÁVA – zábavno vzdelávacia hra pre deti, 

rodičov a učiteľov. Na edukačné materiály (grafické spracovanie, ilustrácie, maľovanky, 

pracovné listy, brožúry) na odmeny pre deti zapojené do výtvarných súťaží, prenájom 

priestorov, MTZ akcie, kultúrny program, animátori, sprievodcovské služby a ozvučovaciu 

techniku.                                                                                                                                                                         

Realizácia účelu: rok 2022 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/300,- €, 2020/600,- €,                                                                                                                                

2021/950,-€                                                                                                                                                                                                    

Výška požadovanej dotácie: 950,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 900,- €. 

(Hlasovanie č. 14 z prítomných 7 za 7) 

 

6. Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice, IČO: 35 554 916, 

občianske združenie.  

Dôvod – účel: Na úhradu činnosti klubu, materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty, 

pomôcky), vklady do súťaží a úhrada činnosti rozhodcov, doprava na súťažné, turnajové a 

priateľské zápasy; nájom tréningových priestorov – telocvične.                                                                                                                                 

Realizácia účelu: rok 2022                                                                                                                                      

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/400,- €, 2020/700,- €,               

2021/1 000,- €                                                                                                                                    

Výška požadovanej dotácie: 1 000,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 900,-€. 

(Hlasovanie č. 15 z prítomných 7 za 7) 

 

7. Detská organizácia FRIGO, Jantárová 10, 040 01 Košice, IČO: 35 545 054, občianske 

združenie.                                                                                                                                     

Dôvod – účel: „Voľný čas s Frigom“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí, 

expedície, výlety, tvorivé dielne, otvorené podujatia pre deti vo veku od 7 do 14 rokov, 

vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a  animátorov. Dotácia bude použitá na prepravu, 

vstupné, cestovné, ubytovanie, stravu, všeobecné tovary a služby.                                        

Realizácia účelu: rok 2022                                                                                                         

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/300,- €, 2020/700,- €,                  

2021/1 400,- €  

Výška požadovanej dotácie: 1 500,- € 
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Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 700,- € 

(Hlasovanie č. 16 z prítomných 7 za 6, zdržal sa 1) Pred hlasovaním sa prihlásil 

o slovo poslanec Schwarcz, že sa zdrží hlasovania z dôvodu stretu záujmu. 

 

8. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice,, IČO: 31 262 767, nezisková organizácia;                                                                                                                          

Dôvod – účel: Projekt: „Školské chodby a schodištia - netradičná učebňa“, zapojenie študentov 

do revitalizácie spoločného školského priestoru - premena chodieb na malé ekocentrá.                                                                                                                                    

Nákup materiálu potrebného na realizáciu aktivít projektu ( kancelárke potreby a technické 

potreby - farebné kvetináče, hlina, rastliny, a pod., drobná pozornosť pre účastníkov aktivít, 

žiakov a študentov, prezentácia podpory MČ.                                                                                                                

Realizácia účelu: máj – október 2022                                                                                                                 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/300,- €, 2020/450,- €,     

2021/500,- €  

Výška požadovanej dotácie: 500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 450,-€. 

 

(Hlasovanie č.17 z prítomných 7 za 7) 

 

9. DOBRÁ ŠKOLA n. o., Dneperská 1, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 31 257 267, 

nezisková organizácia.  

Dôvod – účel: Projekt „Dneperský týždeň športu - BeActive Dneperská“,  rozvíjať a viesť deti 

k fyzickému a duševnému zdraviu. Nákup kancelárskych potrieb, športové potreby, 

potravinárske suroviny, drobné ceny pre víťazov turnajov súťaží a hier, drobné darčeky pre 

všetky deti zúčastnené na celotýždňovom projekte, prezentácia projektu a podpory MČ. 

 

 

Realizácia účelu: 26.09. – 30.09.2022 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/300,- €, 2020/400,- €,          

2021/400,- € 

Výška požadovanej dotácie: 500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 400,-€. 

 

(Hlasovanie č. 18 z prítomných 7 za 7) 

 

10. Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL, Rovníková 1456/5, 040 12 Košice, 

IČO: 50 940 210, občianske združenie.  

Dôvod – účel: „Letný denný tanečno-športový tábor, Snow party". Denný letný tábor v dvoch 

turnusoch, množstvo aktivít a tanečných lekcií. Návšteva gymnastickej haly, športovo-

zábavného areálu a výlety, plávanie v bazéne. Dotácia bude použitá na prenájmy priestorov        

a zariadení, dopravu, darčeky pre deti, sladké odmeny, športové pomôcky.                                      
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Realizácia účelu: júl – august, december 2022 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2019/500,- €, 2020/650,- €,      

2021/650,- €  

Výška požadovanej dotácie: 800,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 700,- €. 

 

(Hlasovanie č. 19 z prítomných 7 za 7) 

 

11. Občianske združenie Cookies skating club Košice, Šafáriková 21, 040 11 Košice, IČO: 

42 249 376, občianske združenie.  

Dôvod – účel: Projekt: „Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“,  hlavnou úlohou 

je viesť deti k športu, podpora mladých talentov. Na nákup športového oblečenia a náradia, 

prenájom športoviska, sústredenie. 

Realizácia účelu:  rok 2022                                                                                                                                      

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2020/700,- €, 2021/1 000,- €                     

Výška požadovanej dotácie: 2 000,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 700,- €. 

 

(Hlasovanie č. 20 z prítomných 7 za 7) 

 

12. Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, Košice, 040 12 Košice, IČO: 35 556 048, 

občianske združenie.  

Dôvod – účel: „Dopravná olympiáda“, 16 ročník Dopravnej olympiády pre MŠ zo sídliska.    

Na odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdoba. 

Realizácia účelu:  jún 2022                                                                                                                                        

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2020/250,- €, 2021/250,- €                       

Výška požadovanej dotácie: 250,- €. 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 250,- €. 

 

(Hlasovanie č. 21 z prítomných 7 za 7) 

 

13. Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínová 2, 043 59 Košice, IČO: 00 189 006, 

príspevková organizácia.  

Dôvod – účel: Projekt: „Malými krôčikmi ku knižniciam budúcnosti“ priestorom na pobočkách 

v mestskej časti na  ZŠ. J. Urbana, ZŠ Jenisejská 22, ZŠ Bukovecká 17 a ZŠ Družicová 4 dodať 

nový modernejší vzhľad, nákup nových stoličiek, kobercov a ďalšieho materiálneho vybavenia, 

ktoré prospeje k pozitívnej zmene  a k zvýšeniu záujmu o návštevu knižnice. 
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Realizácia účelu:  rok 2022                                                                                                                                     

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2020/300,- €                                         

Výška požadovanej dotácie: 500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia,  komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 400,- €. 

 

(Hlasovanie č. 22 z prítomných 7 za 7) 

 

14. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná č. 48, 042 61 Košice,                           

IČO: 31 297 838, príspevková organizácia.  

Dôvod – účel: Projekt: Nová kniha - nový príbeh. Doplnenie knižného fondu na pobočku č. 11 

Košice - Nad jazerom o nové atraktívne tituly. Nákup knižného fondu. 

 

Realizácia účelu:  1. polrok 2022                                                                                                                             

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2021/500,- €                                        

Výška požadovanej dotácie: 500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 400,- €. 

 

(Hlasovanie č. 23 z prítomných 7 za 7) 

 

15. Občianske združenie Krajina zážitkov, Uralská 8, 040 12 Košice, IČO: 52 101 649, 

občianske združenie. 

Dôvod – účel: Na projekt: „Komunitné aktivity pre Jazero“ - aktivity pre rodiny s deťmi z MČ 

Košice - Nad jazerom. Tvorivé dielne, menšie kultúrne podujatia, pohybové aktivity, 

dobrovoľnícke aktivity a ďalšie aktivity na podporu komunity a zmysluplné trávenie voľného 

času obyvateľov MČ. Ozvučenie, osvetlenie, občerstvenie, účinkujúci, všeobecný materiál a 

služby. 

 

Realizácia účelu:  marec – december 2022                                                                                                       

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: neboli                                                   

Výška požadovanej dotácie: 1500,- € 

Starostka uviedla, že miestna rada, finančná komisia, komisia sociálno-zdravotná a komisia 

mládeže, vzdelania, kultúry a športu odporučili sumu 700,- €. 

(Hlasovanie č. 24 z prítomných 7 za 6, zdržal sa 1) Pred hlasovaním sa prihlásil 

o slovo poslanec Schwarcz, že sa zdrží hlasovania z dôvodu stretu záujmu. 
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Starostka otvorila k tomuto bodu rozpravu. V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných 

žiadne dotazy ani pripomienky. Následne vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie en bloc 

uznesenia – uznesenie č. 196 

 

(Hlasovanie č. 25 z prít. 7 za 7) 

 

K bodu č. 11a/ Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

pre Správu mestskej zelene v Košiciach na projekt - Revitalizácia detského ihriska na ulici 

Baltická. 

 

Starostka uviedla, že materiál bol poslancom predložený písomne na stôl v deň 

rokovania. Ďalej uviedla, že Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) predložila v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 44 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt - Revitalizácia 

detského ihriska na ulici Baltická. Revitalizácia detského ihriska v navrhovanej lokalite bude 

pozostávať z doplnenia nových certifikovaných herných prvkov podľa STN EN 1176 a 1177 

a revitalizácie celého priestoru v zmysle zákona 371/2019 Z. z.  

 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 197 

 

(Hlasovanie č. 26 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 12/  Monitorovacia správa k Akčnému plánu rozvoja Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom na roky 2015 – 2020 za obdobie I – IV. kvartálu 2021 

 
Materiál bol predložený elektronickej forme. Starostka uviedla, že Monitorovacia 

správa o plnení Akčného plánu MČ Košice - Nad jazerom na roky 2015 - 2020 bola spracovaná 

v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015 - 2020. 

Cieľom monitoringu Akčného plánu MČ Košice - Nad jazerom je zostaviť komplexnú 

informáciu o tom, ako sa plnia projekty navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti 

dokumentu v rokoch 2015 - 2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. 

 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 198 

 

(Hlasovanie č. 27 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 13/  Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom     

 

Starostka uviedla, že materiál bol zaslaný elektronicky. Rozhodnutím starostky mestskej 

časti o organizačnej zmene zo dňa 25.01.2022 bola z oddelenia kancelárie starostky pozícia  

odborného referenta kancelárie prvého kontaktu preradená na oddelenie vnútornej správy 

s účinnosťou od 01.02.2022. Na základe uvedených rozhodnutí starostky mestskej časti došlo 



                                                                                                            Zápisnica z rokovania MiZ dňa 16.03.2022 

12 
 

k zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Nad jazerom                 

zo dňa 01.04.2021 s účinnosťou od 01.02.2022. 

V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 199 

 

(Hlasovanie č. 28 z prít. 7 za 7) 

K bodu č. 14/ Interpelácie 

V zmysle schváleného rokovacieho poriadku starostka vyzvala poslancov, na písomné 

predloženie interpelácií. 

K bodu č. 15/ Rôzne 

Pani starostka dala  poslancom priestor  na prípadné dotazy, pripomienky, návrhy. 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky ani dotazy. 

 

K bodu č. 16/Záver 

Starostka oznámila prítomným, že program rokovania bol vyčerpaný a že najbližšie      

23. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa bude konať v apríli 2022. 

Poďakovala všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

    

    JUDr. Martin Petruško    Ing. Mgr. Lenka K o v a č e v i č o v á 

 prednosta miestneho úradu                                                       starostka mestskej časti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Jozef Skonc  

 

 MUDr. Renáta Lenártová 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Zuzana Štefaniková  


