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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad  jazerom 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 24. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad 

jazerom dňa  30. júna 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,  

                                    MUDr. R. Lenártová, PhD., Ing. N. Borovský, Mgr. S. Hricková,  

                                    MVDr. Mgr. A. Jenčová, Mgr. A. Gajdošová,  Mgr. P. Slivka. 

 

 

Ďalší prítomní: Ing. Marta Majtanová – vedúca ekonomického oddelenia 

Mgr. Ivica Krausová – vedúca oddelenia vnútornej správy 

Ing. Milan Derfiňák – vedúci oddelenia výstavby a IČ 

 

                                                      

Otvorenie zasadnutia 

 

 Starostka otvorila  24. 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 aj zamestnancov miestneho úradu na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

privítala. Skonštatovala, že z celkového počtu zvolených poslancov 13 je prítomných 11, takže  

zasadnutie bolo uznášaniaschopné. Neúčasť ospravedlnili poslanci Mgr. Martin Seman,            

Bc. Miroslav Belohorský.  

 

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. 11 za 11) 

 

Starostka vyzvala prítomných poslancov, ak majú doplňujúce návrhy do programu 

rokovania, aby ich predniesli. Návrh na doplnenie programu rokovania predniesol                     
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Mgr. Bernard Berberich, ktorý navrhol doplniť bod 13a – k Návrhu na 2. zmenu 

programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022. 

 

(Hlasovanie č. 2 z prít. 11 za 11) 

 

Žiadne iné doplňujúce návrhy od poslancov neboli vznesené. 

 

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

 

Starostka určila za zapisovateľku pani Mgr. Zuzanu Štefanikovú a za overovateľov 

zápisnice poslanca Ing. J. Skonca a MUDr. R. Lenártovú PhD. Do návrhovej komisie boli 

zvolení poslanci PhDr. R. Schwarcz a Z. Dlhá. 

   

(Hlasovanie č. 3 z prít. 11 za 11) 

 

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

jazerom a Mestskej polície v Košiciach – stanice Nad jazerom. 

 
 K bodu č. 4 vystúpil riaditeľ OO PZ Košice – Nad jazerom a skonštatoval, že čo sa týka 

bezpečnostnej situácie v obvode za posledných päť rokov situácia je stabilizovaná a nevymyká 

sa normálu. Pociťovali zmenu počas pandémie. Boli častejšie v teréne a kontrolovali 

dodržiavanie opatrení, ktoré boli vydané v danom čase. Špecifikom tohto roku je letná sezóna, 

kedy je zvýšený pohyb obyvateľov z marginalizovanej skupiny a to z Lubiny, ale aj z iných 

mestských časti. Dochádza k zvýšenému hluku, hádkam. Preverujú oznámenia, ktoré im hlásia 

obyvatelia sídliska. Hliadky sú posilnené v priemyselnej zóne, pretože spoluobčania z Lubiny 

odvážajú do zberných surovín ukradnuté poklopy z kanálov a armatúry. Taktiež je hlásené  

zvýšené vlámanie v záhradkárskej oblasti v letnom období. Do záhradkárskej lokality 

prichádzajú ľudia z iných sídlisk, kde narúšajú bezpečnosť a pokoj v tejto lokalite. Sťažujú sa 

občania sídliska na neprispôsobivých občanov, pretože žobrú na ulici,, robia hluk a znečisťujú 

životné prostredie. Ich správanie je neprimerané. Riešili krádež z nákladných áut, kde zmizlo 

150 ks kovových výstuží a nafta. Personálna kapacita v policajnom zbore je nepostačujúca na 

také množstvo priestupkov, ktoré musia denne riešiť.  Pouličná kriminalita v uliciach sídliska 

je latentná. Občania sídliska nemusia mať obavy. Riaditeľ spomenul, aby sa stretli poslanci aj 

starostka na oficiálnom fóre na krajskom riaditeľstve policajné zboru o podporu ich hlasov na 

zvýšenie posily v policajnom zbore. Uviedol, že kapacita policajtov v tomto obvode je 

nepostačujúca. Výpomoc pri trestnej činnosti riešia aj výpomocou s mestskou políciou. Riešili 

aj krádeže katalizátorov na parkoviskách vo zvýšenom počte, ale to bolo v minulom roku. Tento 

rok mali len jeden prípad krádeže katalizátora, aj to bolo pri dlhšie zaparkovanom aute. Riaditeľ 

ukončil svoju informatívnu správu. V závere starostka konštatoval problém s krádežou 

poklopov. Mestská časť začala vyrábať betónové poklopy na cestách, pretože nie je schopná 

finančne zvládnuť kúpu originálnych poklopov. Betónové poklopy vyrábajú zamestnanci MÚ 

v dielni ako dočasné riešenie. Taktiež prízvukovala, že nemá dostatočnú personálnu kapacitu 

na takéto práce. Starostka položila otázku riaditeľovi PZ aké riešenie navrhuje v tomto prípade. 

Nevedel navrhnúť riešenie. Jediným možným riešením je stála hliadka pri kovošrote 

a dohliadať na výkup železa. Bohužiaľ, nie je to možné ani z časového a ani z personálneho 

hľadiska. Prihlásil sa poslanec Borovský s prosbou na Levočskej ulici, kde na ceste autá 

dosahujú vysokú rýchlosť na motorových vozidlách. Mala by tam byť dodržaná najvyššia 

rýchlosť 50 km za hodinu. Niektoré autá tam dosahujú nebezpečnú rýchlosť  80 – 90 km. 
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Obiehanie vozidiel je nebezpečné. Ohrozená je tam bezpečnosť premávky. Poslanec navrhol 

zvýšenie hliadok pri meraní rýchlosti na tejto ulici. Druhá pripomienka bola verejné 

obnažovanie a onanovanie na verejnom priestranstve. Pýtal sa na spôsob, ktorým by bolo 

možné takéto verejné pohoršenie eliminovať. Riaditeľ odpovedal, že akonáhle majú takéto 

hlásenie predvolajú dotyčného a riešia ho na oddelení policajného zboru. Na otázku ohľadom 

dopravy riaditeľ odpovedal, že nie je možné mať neustálu dopravnú hliadku na Levočskej ulici. 

Je to na vodičoch, ktorí by mali dodržiavať bezpečnú a predpísanú rýchlosť vo vnútri ihriska. 

Taktiež majú problém s premávkou na ceste a na chodníkoch na dopravnom prostriedku ako je 

kolobežka. Snažia sa dohliadať na celkovú situáciu, ale nie je to personálne ani časovo možné.  

V závere starostka podotkla ešte veľkú kritiku vodičov ale aj chodcov, čo sa týka na 

rekonštrukcii na Slaneckej ulici. Riaditeľ to vysvetlil tak, že pokiaľ sú obmedzenia na tejto ceste 

a cesta v špičke je zaplnená, nič mimoriadne sa nestáva je nutné sa prispôsobiť stavu 

rekonštrukcie a to obdobie zvládať tak, ako to vyplýva z danej situácie. Poďakoval starostke za 

spoluprácu pri Čingovskej ulici, kde dali zákaz zastavenia a státia. Problém sa vyriešil.  

 Starostka uzatvorila rozpravu k tejto správe o pracovnej činnosti. Poďakovala za 

spoluprácu a vyzvala veliteľa Mestskej polície Košice – Nad jazerom, aby predniesol svoju 

informatívnu správu o činnosti. 

 Veliteľ informoval o činnosti za obdobie od 01.03.2021 do 28.06.2022 nasledovne. 

Počas uvedeného obdobia príslušníci stanice MsP zistili a riešili 3 trestné činy a to útok na 

verejného činiteľa, krádež a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Nájdené boli 2 osoby 

v pátraní. Riešených bolo 1034 priestupkov a to na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej 

premávky v súvislosti s rekonštrukciou Slanecká cesta 102 krát, 14 krát kontrola so zameraním 

dodržiavania podmienok chovu psov, 39 krát zabezpečovanie  priechodov pre chodcov pred 

školskými zariadeniami, 2 krát so zameraním na predchádzanie poškodzovania cudzej veci 

a jeden krát kontrola na dodržiavanie zákona o cestnej doprave, ktorými sa upravujú podmienky 

na prevádzkovanie taxislužby. Celkovo príslušníci vykonali 619 kontrolných úloh zameraných 

na kontrolu verejného poriadku a čistoty, ochranu majetku, zákaz konzumácie alkoholických 

nápojov na verejnosti, kontrolu prevádzkových hodín, kontrolu detských ihrísk, dodržiavanie 

pravidiel cestnej premávky a kontrolu dodržiavania nariadení vydaných Úradom verejného 

zdravotníctva v súvislosti s Covid 19. Ďalej príslušníci stanice zabezpečovali verejný poriadok 

pri kultúrnych a športových podujatiach konaných v MČ – Nad jazerom a to: Košické Benátky, 

Deň Jazerčanov, Jazda zručnosti, Cassovia Aquatlon a MDD v RL Jazero. V sledovanom 

období realizovali hliadky celkovo 446 oznamov. Poskytnutá súčinnosť bola pre DPMK,         

MV SR, RZP, UPSVaR a SMS pri výrube stromov. Privolaná bola 5 krát asanačná služba.           

2 krát odovzdali zviera do karanténnej stanice a 8 krát odovzdali zviera držiteľovi.                           

K 28. 06.2 022.sa nachádza v MČ – Košice – Nad jazerom 8 neodstránených vrakov. Touto 

správou ukončil veliteľ informatívnu správu. Starostka poďakovala a do rozpravy sa prihlásila 

poslankyňa Jenčová. Pýtala sa na počet uložených pokút za požívanie alkoholu na verejnosti, 

pretože má od obyvateľov MČ sťažnosti na zvýšenú konzumáciu alkoholických nápojov na 

verejnom priestranstve a z toho vyplýva aj narúšanie nočného kľudu. Veliteľ nevedel 

odpovedať na presný počet uložených pokút, ale dohodli sa, že sa na to osobne pozrie a bude 

ju informovať, resp. poslankyňa môže dôjsť osobne na stanicu, kde ju bude informovať o danej 

skutočnosti.  

 Starostka ukončila rozpravu a požiadala návrhovú komisiu o predloženie uznesenie 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 204     

  (Hlasovanie č. 4 z prít. 11 za 11) 
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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 v marci tohto roka. Spomenula aktivity, ktoré boli uskutočnené po uvoľnení opatrení. 

Boli zorganizované jednotlivé podujatia v rámci kultúry ale aj športu. Pripravený bol MDŽ pre 

seniorky denného centra, Deň Jazerčanov, ktorý bol veľkolepý s veľkou účasťou, kvapka krvi, 

v rámci dňa mesta Košice prebehli v MČ Jazero žije ako sú Košické Benátky, Aerobik maratón 

v kultúrnom stredisku, po dvoch rokoch bol deň učiteľov, koncert Dušana Grúňa, deň detí, 

v marci bolo sadenie stromčekov a veľká sídlisková brigáda, otvorenie ihriska Žihadielko,           

4  krát bolo pripravené uvítanie bábätiek do života okolo 140 malých Jazerčanov, Jazda 

zručnosti, zriadené bolo centrum pomoci pre Ukrajinu, od apríla prebieha pravidelná údržba 

sídliska – bežné opravy či už v RL Jazero alebo na sídlisku, aktuálne prebieha osádzanie 

lavičiek a košov. Vybudovaný bol nový drevený mostík, oprava kovového mostíka, ktorý sa 

nachádza pri Taťkovi, prebehla rekonštrukcia detského ihriska Radka v rekreačnej lokalite, 

rekonštrukcia multifunkčného ihriska v RL Jazero, zavŕšená bola výstavba 7 svetelných bodov 

pri trhovisku Ždiar, obstarný bol minibáger, prívesný vozík, fontána, oficiálne bola spustená 

rekonštrukcia Slaneckej cesty. Starostka vyzvala poslancov, aby sa zúčastňovali kontrolných 

dní na Slaneckej ceste. Je to financované z verejných zdrojov a účasť na pripomienkovaní má 

právo verejnosť aj poslanci. Termín kontrolného dňa je vždy prvý štvrtok v mesiaci o 9:00 hod. 

Prebehla revitalizácia jazera v rámci sanácie vody. Všetky investičné aktivity sú v rôznych 

stupňoch konania ako je parkovisko na Ladožskej, ihrisko na Baltickej ulici, ihrisko Donská 

ulica. Pripravuje sa leto v RL Jazero a to každý druhý víkend piatok, sobota a nedeľa. Budú tam 

prebiehať kultúrne podujatia. V piatok sú orientované na latino štýl, sobota je venovaná 

rodinám s deťmi  a nedeľa je čaj o piatej. Starostka pozvala na tieto podujatia aj poslancov. Do 

rozpravy sa prihlásila poslankyňa Jenčová a pýtala sa na opravu mostíka, ktorý sa nachádza pri 

Taťkovi. Kontrolovala zverejnené faktúry a zdá sa jej vysoká suma 490 € za opravu teda dva 

plošné kovové diely na kovovom mostíku. Otázka znela, že prečo to nerobil MÚ svojpomocne. 

Druhá otázka zaznela, že či zamestnanci MÚ dostali finančné ohodnotenie za výrobu dreveného 

mostíka, keďže MÚ ušetril financie pri výrobe mostíka svojpomocne. Ďalšia otázka zaznela, že 

pre akú skupinu ľudí budú pripravované podujatia v RL Jazero počas prázdnin. Poslankyňa má 

skúseností so stretávaním sa na takýchto akciách s problémovou skupinou neprispôsobivých 

asociálov, ktorí nám devastujú rekreačnú lokalitu. Taktiež spomínala, že v RL bolo v minulosti 

možné kúpanie len v ohraničenej časti jazera a že v kompetencii na riešenie tejto problematiky 

mala polícia. Starostka odpovedala na výrobu dreveného mostíka takto, „zamestnanci mostík 

vyrábali v pracovnej dobe v dielni“. Starostka uviedla, že kovový mostík si vyžaduje kompletnú 

rekonštrukciu, pretože je v dezolátnom stave a preto riešili tento problém akútne. Vysvetlila, že 

MÚ nemá kompetentných zváračov a tento úkon si to vyžadoval. K danej problematike sa 

vyjadril poslanec Berberich aj vedúci výstavby Ing. Milan Derfiňák a vysvetlil, že mali dve 

riešenia. Buď mostík uzavrieť, alebo ho dočasne zrekonštruovať. Z dôvodu používania tohto 

mostíka sa MÚ rozhodol to vyriešiť takýmto dočasným spôsobom. Mostík nemá majiteľa, ktorý 
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by sa o rekonštrukciu postaral. Taktiež uviedol, že oddelenie výstavby má mnoho úloh, ktoré 

nie je možné zvládnuť personálne a preto sa musia stanoviť priority a delegovať úlohy na 

dodávateľov. Starostka ďalej ubezpečila, že počas letných podujatí budú zvýšené hliadky 

mestskou políciou v RL, aby nedochádzalo k poškodzovaniu majetku. Starostka uviedla, že 

nemá zlé skúsenosti s asociálmi počas kultúrnych podujatí a ako príklad uviedla honosnú akciu 

MDD v rekreačnej lokalite, kde nebol zaznamenaný žiaden podnet na poškodzovanie majetku 

ani na neadekvátne správanie asociálov. Takéto podujatia slúžia pre obyvateľov mesta Košice 

ako aj pre obyvateľov mestskej časti. Tieto podujatia sa pripravili aj na základe toho, že počas 

dvoch rokov boli obmedzenia kvôli pandémii a obyvatelia  očakávajú aj kultúrne vyžitie 

a spoločenský život. V závere sa vyjadril aj zástupca Berberich  ku kovovému mostíku, kde 

uviedol, že po dohode s kompetentnými pracovníkmi dospeli k záveru, že opravu bude 

vykonávať renomovaná firma, ktorá má na no oprávnenie. Vyžaduje si odborné zvary.     

Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia –        

uznesenie č. 205    

 

  (Hlasovanie č. 5 z prít. 11 za 11) 

 

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. 206     

 

  (Hlasovanie č. 6 z prít. 11 za 11) 

 

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. 207 

 

(Hlasovanie č. 7 z prít. 11 za 11) 

 

K bodu č. 9/ Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2021. 
 

Materiál bol zaslaný elektronicky, bol prerokovaný v komisiách a miestnej rade. 

V súlade s § 16 ods.  1 zákona   č.  583/2004 Z. z.  o   rozpočtových   pravidlách   územnej   

samosprávy v   z. n. p.  po skončení rozpočtového  roka   Mestská   časť  Košice - Nad   jazerom   

je povinná predložiť na rokovanie  miestneho  zastupiteľstva  údaje o rozpočtovom  hospodárení  

za rok 2021 v  Záverečnom účte Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Záverečný účet obsahuje: 

Starostka uviedla, že základným   nástrojom   finančného  hospodárenia  Mestskej   časti   

Košice - Nad jazerom v roku 2021 bol programový rozpočet na rok 2021. Rozpočet                     

bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa  03. 03. 2021 uznesením miestneho   
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zastupiteľstva   č. 126.  Výdavky  programového rozpočtu mestskej časti na rok 2021 boli 

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

Mestská  časť  Košice - Nad  jazerom v roku 2021 hospodárila s prebytkom z bežného  rozpočtu 

vo  výške +241 924 €. Z dôvodu uskutočnenia naplánovaných  investičných aktivít spolu 

v objeme 149 451 € bol v kapitálovom rozpočte vykázaný schodok -62 745 €, ktorý bol krytý 

prebytkom hospodárenia z bežného rozpočtu. Z  rozpočtu   príjmov  a  výdavkov  mestská  časť 

dosiahla v roku 2021 prebytok +179 179 €. Počas  roka 2021  mestská  časť  hospodárila  s  

bežnými   príjmami   v   objeme   1 546 337 € a kapitálovými príjmami v sume 86 706 €. Bežné  

výdavky   predstavovali  čiastku   1 295 078 € a kapitálové výdavky  objem 149 451 €. Stav 

finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni dosiahol  k 31. 12. 2021   sumu           

752 389 €. Mestská   časť  Košice - Nad  jazerom  počas  celého  roka  2021  svojimi   aktivitami   

vo  všetkých 11  programoch   programového   rozpočtu   plnila   ciele  a  úlohy  prijatého  

rozpočtu   vychádzajúce  najmä  z  Programu rozvoja mesta Košice na obdobie rokov   2015 - 

2020 s výhľadom do roku 2025 a cieľov volebného programu starostky mestskej časti a 

politických klubov zastúpených  v miestnom zastupiteľstve. 

Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 31. 12. 2021: 

1.  Čistota a poriadok na sídlisku a v Rekreačnej lokalite Jazero:  denný monitoring a čistenie 

sídliska a Rekreačnej lokality Jazero, používanie komunálneho vozidla na zvoz odpadu – 

uskutočnených 104  odvozov odpadu, odstránenie skládky pod mostom na ulici Nižné 

Kapustníky,  

2.  Nákup a oprava mobiliáru – najmä parkových košov a lavičiek: oprava 20 lavičiek a nákup 

128 nových lavičiek, oprava 10 košov a nákup 9 nových parkových košov. 

3.  Revitalizácia  detského ihriska na ulici Poludníková: odovzdanie diela do užívania dňa             

27.  09. 2021 

4.  Fitpark na uliciach Baltická – Kaspiská – Bukovecká: odovzdanie diela do užívania dňa      

29. 09. 2021 

5.  Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Rekreačnej lokalite Jazero: Z dôvodu časového 

posunu procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta  Košice) pri územnom a stavebnom 

konaní sa stavba uskutoční  v roku 2022. 

6.  Dokončenie ihriska Žihadielko na Sputnikovej ulici: Novovybudované  detské  ihrisko  bolo  

spoločnosťou  LIDL  odovzdané   mestskej  časti do vlastníctva a prevádzky dňa 27. 07. 2021. 

7.  Rozšírenie kamerového systému v priestore Trhoviska Ždiar: Po  dohode  s  mestom  Košice, 

dodanie, inštaláciu a prevádzku kamerového systému uskutočnilo mesto Košice. Spustenie 

kamerového systému sa realizovalo v 2. polroku 2021. 

8.  Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska – Trhovisko – Rovníková: Z dôvodu   

zdĺhavých procesov územného a stavebného konania sa stavba bude realizovať v roku 2022. 

9.  Riešenie statickej dopravy - parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici : Projekt   nemohol   

byť v roku 2021 uskutočnený,  a to  najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov 

(vrátane mesta Košice) a účastníkov konania pri územnom a stavebnom konaní zapríčinených   

aj dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. Výstavba  parkoviska sa presunie do roku 2022. 

10. Pokračovanie   projektu  Zmena  dopravného  značenia  v  mestskej  časti s cieľom uvoľnenia 

parkovacích miest  na sídlisku od dodávok: Investičný zámer – Doplnenie  dopravného značenia 

v mestskej časti sme v roku 2021 nerealizovali  a v ďalšom období neplánujeme, a to  

v  súvislosti so zmenami v dopravnom značení pri stavbe Rekonštrukcia a  modernizácia 
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Slaneckej cesty II/552 vrátane   plánovaných   obchádzok   a  dočasného  dopravného  značenia,  

ktoré  investor pripravuje. 

11. Projektová dokumentácia–Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej  a  Levočskej ulici: 

V  roku 2021 sme obstarali projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na 

Dneperskej a Levočskej ulici v Košiciach s predpokladaným počtom 12 lámp verejného 

osvetlenia. 

12. Projektová  dokumentácia –  Sociálne zariadenie – Trhovisko Ždiar: V 1. polroku 2021   

bola spracovaná súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie. Projekt bol vyhotovený    

a dodaný mestskej časti v 2. polroku 2021. Dodávateľom projektu je Ing. arch. Gabriel Boženík. 

13. Projektová dokumentácia –  Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko: Projektová 

dokumentácia rekonštrukcie južného schodiska v OC Branisku bola v 1. polroku 2021 

vysúťažená a v 2. polroku 2021 Ing.arch. Alexander Lami spracoval a mestskej časti odovzdal 

projekt. 

14. Spolupráca s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v  Brne na   riešení  problému 

siníc v jazere   súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej  dokumentácie. 

15. Formou poskytnutia bežných dotácií podpora verejnoprospešných  aktivít v mestskej časti 

pre 13 subjektov spolu v sume 9 893 €. 

16. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov: Denné centrum bolo dôvodu pandémie  

otvorené len v období september – október 2021. Uskutočnené voľnočasové aktivity v roku 

2021:  Športové popoludnia – petang, šípky, biliard, prechádzky  a výlety v prírode, mažoretky, 

spevokol, Športová olympiáda seniorov. 

17. Zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie  seniorov pre priemerne 

mesačne 155 stravníkov. 

18. Poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi spolu pre                 

60 prijímateľov. 

19. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych druhov programov 

v   spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí  a rodiny SR  –  spolu  98  uchádzačov. 

20. Realizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít v mestskej časti. Z dôvodu 

pandémie boli  podujatia  organizované KS Jazero v roku 2021 v obmedzenom rozsahu a počte: 

Medzinárodný deň detí, Deň matiek –  Srdce pre mamu, čítanie s knižnicou pre deti a mládež, 

oceňovanie osobností, slávnostné stretnutie s pracovníčkami mobilného odberového miesta  

zriadeného mestskou časťou, sadenie stromčekov, otvorenie detského ihriska na ulici Irkutská, 

otvorenie detského ihriska Žihadielko, otvorenie detského ihriska Poludníková, otvorenie 

Fitparku na ulici Baltická. 

V období od  06. 09. 2021 do 12. 11. 2021 v Kultúrnom stredisku Jazero prebiehali  

nasledovné aktivity  a cvičenia: Aerobik,  Bodystyling,  Batuka,  Pilates, Mažoretky, Jumping,  

Fitbox, Metafit, Zumba,  Power pilates, Tanečná skupina Angel Dance School. 

21. Dokončenie projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021: proces sčítania   

obyvateľov pokračoval v roku 2021 a bol na kontaktných miestach zriadených v obciach  

ukončený dňa 13. 06. 2021. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa uskutočnilo do termínu               

30. 04. 2022. 

22. Duálne vzdelávanie: v roku 2021 prebiehalo   duálne   vzdelávanie   dištančnou   formou   

a aj  prezenčnou praktickou  formou  na  miestnom  úrade.  Od  mája do júna 2021  a v septembri 

2021 sa uskutočňovalo prezenčné praktické vyučovanie na   Miestnom  úrade Mestskej časti 
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Košice   –   Nad   jazerom.  V ostatnom období   z dôvodu pandémie sa  nemohlo uskutočňovať 

praktické vyučovanie na miestnom úrade. 

23. Zriadenie mobilného odberového miesta: s cieľom ochrany verejného zdravia mestská   časť 

zabezpečila  v 1. polroku 2021 vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu  a následnú 

diagnostiku ochorenia COVID-19, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým s Ministerstvom 

zdravotníctva SR. 

24. Projekt Terénny asistent COVID: v rámci  projektu   sa   monitoroval  stav   rizika,  možnosti  

nákazy  a vývinu  ochorenia COVID-19  priamo   v   dotknutých   rómskych   komunitách 

a cielene  sa   poskytovala obyvateľom materiálna, technická a komunikačná  pomoc. 

Mestská časť  Košice – Nad  jazerom  počas  celého  roka  2021  svojimi   aktivitami vo  

všetkých 11  programoch   programového   rozpočtu   plnila   ciele  a  úlohy  prijatého  rozpočtu   

vychádzajúce najmä z Programu rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020                    

s výhľadom do roku 2025 a cieľov volebného programu starostky mestskej časti a politických 

klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve. Hospodárenie   mestskej   časti   je   v  zmysle   

§ 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overené audítorom v Správe nezávislého  audítora o overení 

účtovnej závierky  a výročnej správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2021. 

 

V rámci rozpravy sa prihlásila poslankyňa Jenčová. Pýtala sa na rekonštrukciu              

OC Čingov v akom štádiu riešenia sa nachádza. Starostka spomenula, že štúdia, ktorá bola 

vypracovaná zahŕňa cenu rekonštrukcie, ktorá už nie je v dnešnej dobe reálna. Postihla nás 

pandémia a ceny stavebných materiálov išli nahor. Naplánované sú rokovania s bankami. 

Taktiež boli priestory dané na vedomie, aby sa vedeli dať do prenájmu. V dnešnej dobe               

po dvoch rokoch pandémie je problém aj u malých podnikateľov prenajať si priestory. Viacerí 

podnikatelia boli nútení zrušiť svoju podnikateľskú činnosť. Starostka nie je za to, aby sa 

prenajímali priestory pre účely na podnikanie ako je bar, herňa atď. Narúšalo by to pokoj 

a kvalitu bývania občanov na sídlisku. Pracovať sa bude na novej kalkulácií pri rekonštrukcii 

OC Čingov. Súčasťou tohto projektu na pripomienkovanie budú aj poslanci mestskej časti. MÚ 

sa zapojil do výzvy na ministerstve kultúry, aby bola možná rekonštrukcia v OC Branisko. 

Doposiaľ neprišli žiadne výsledky. V rámci rozpravy sa prihlásila poslankyňa Hricková. Pýtala 

sa na pôžičku, ktorá sa brala z dôsledku poklesov príjmov kvôli pandémii Covid 19. Ďalšou 

otázkou bol stav projektov, ktoré sa schválili napr. v RL Jazero pre firmu PNJ s.r.o. bola 

podpísaná podnájomná zmluva. Pýtala sa na pokračovanie tohto projektu a v akom štádiu sa 

momentálne nachádza, či ten projekt bol úspešný. Ďalšou otázkou bolo schválenie projektu 

financovania rekonštrukcie OC Branisko, že v akom procese sa momentálne tento projekt 

nachádza. Ďalej spomenula presun kompetencie z mesta na MČ čo sa týka kosby v MČ. 

Prichádzajú jej sťažnosti zo strany obyvateľov MČ. Má pocit, že kosenie nie je dobre zvládnuté 

počas obdobia kosby. Starostka odpovedala na kosenie, že MSZ má presne stanovený počet 

kosieb počas sezóny a nemajú personálnu kapacitu na častejšie kosenie. Majú projekt aj na 

lúčne porasty, kde MSZ zámerne necháva vyšší porast. Starostka na stretnutí s riaditeľkou MSZ 

zredukovala tento lúčny porast. Ďalej uviedla, že ihrisko v RL bolo zrekonštruované a uvedené 

do prevádzky. Odpovedala na projekt v Korunách stromov, kde pán Benčo v tomto projekte 

nebol úspešný. MÚ mal záujem o tento projekt, bohužiaľ neuspel a tým MÚ ukončil zmluvu 

o podnájme a vyplatil všetky pozdĺžnosti týkajúce sa tohto projektu. Ďalej spomenula problém 

s potkanmi a vysvetlila, že je to problém celkový a súvisí to s konzumnou spoločnosťou. 
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Vyhadzovanie prebytočného jedla do prírody, kde sa vytvára živná pôda pre tento druh 

hlodavca. MČ realizuje deratizácie, aby predchádzala možnému zvýšeniu výskytu hlodavcov. 

Predposledná odpoveď starostky bola na otázku finančných prostriedkov, ktoré sa doposiaľ 

nečerpali a ponechajú sa na účte, pretože sa v budúcnosti ukáže, ako o tom rozhodne štát, či to 

pôjde ako dotácia pre mestské časti, alebo to bude iná forma pôžičky. Buď sa tieto financie 

vrátia, alebo sa to pretransformuje na dotáciu, kde MČ príde ku 40 000 €. Poslednou odpoveďou 

bol projekt na rekonštrukciu OC Branisko. MČ sa zapojila do výzvy, ale doposiaľ nemáme 

žiadnu odpoveď. Starostka zdôraznila, že v budúcnosti sa bude MČ zapájať do ďalších 

možných projektov, grantov, ktoré budú zverejnené a prístupné. V závere sa prihlásila 

poslankyňa Hricková a žiadala odpoveď na otázku: V minulosti schválili založenie neziskovej 

organizácie pri MČ občianskeho združenia. Informovala sa v akom procese sa momentálne OZ 

nachádza. Starostka odpovedala, že nedávno došlo z MV pridelené IČO a musia sa sprocesovať 

potrebné náležitosti. Potom to bude na poslancoch a starostke, kedy zvolajú valné 

zhromaždenie, aby sa tam zadefinovali určitý ľudia. Je potrebné sa dohodnúť na termíne 

valného zhromaždenia.                  

 

Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia –               

uznesenie č. 208 

 

  (Hlasovanie č. 8 z prít. 11 za 11) 

 

K bodu č. 10/ Výročná správa Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2021 

 

Starostka uviedla, že materiál bol zaslaný elektronicky, bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovej stránke MČ, bol prerokovaný v komisiách a v miestnej rade.  

 

Ďalej uviedla, že Výročná správa Mestskej časti Košice - Nad jazerom je spracovaná         

v zmysle   § 20  ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Popisuje stav, v akom sa mestská 

časť ako účtovná jednotka nachádza a budúci vývoj mestskej časti ako účtovnej jednotky. 

Obsahuje informácie o historickom vývoji, demografickom a ekonomickom stave mestskej 

časti, hospodárení mestskej časti za rok 2021, o stave majetku, pohľadávok, peňažných fondov, 

poskytnutých a  prijatých  grantov  a transferoch, o uskutočnených projektoch v roku 2021           

a  o  predpokladaných  zámeroch  na  roky   2022 - 2024.  

Výročná správa Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2021 bude po prerokovaní 

miestnym zastupiteľstvom  zverejnená v registri účtovných závierok. Jej prílohou je Správa  

nezávislého  audítora o overení individuálnej účtovnej závierky  a výročnej správy Mestskej 

časti Košice - Nad jazerom k 31. 12. 2021. 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 209       

  (Hlasovanie č. 9 z prít. 11 za 11) 

 Z rokovacej sály odišiel poslanec Schwarcz. Ospravedlnil sa. 
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K bodu č. 11/ Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - 

Nad jazerom a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 

Materiál bol zaslaný v elektronickej podobe. Bol prerokovaný v miestnej rade a bol 

zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli. 

 

Starostka uviedla, že zásady hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom (ďalej len 

„zásady“) boli schválené uznesením č. 32 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom dňa 23. 06. 2011 a zmenené  Doplnkom č. 1 schváleným uznesením č. 85 Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom  dňa 20. 09. 2012. 

Ďalej uviedla, že navrhovaný Dodatok č. 2 odstraňuje tvrdosť ustanovenia uvedeného 

v článku 14 ods. 2 zásad pri prevode vlastníctva majetku mestskej časti priamym predajom  na 

fyzickú osobu. Ustanovenie § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov umožňuje odpredať určitý druh majetku, najmä hnuteľnej veci, ktorej zostatková 

cena je nižšia ako 3 500 eur a majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže aj fyzickým osobám uvedeným v § 9a ods. 6 v zákone 

o majetku obcí (starostovi obce, poslancom OZ, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej obcou, prednostovi OÚ, zamestnancom obce, 

hlavnému kontrolórovi obce), čo doterajšie znenie zásad neumožňuje. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 210 

 

(Hlasovanie č. 10 z prít. 11 za 11) 

 

K bodu č. 12/  Návrh na čiastočné vyradenie nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice 

- Nad jazerom, t. j. stavby „Detské ihrisko Amurská“ umiestnenej na pozemku parc.           

č. 4073/118, 4073/117 v katastrálnom území Jazero v čiastočnej obstarávacej cene      

12 475,62 eur a v zostatkovej účtovnej cene vyčíslenej v závislosti od termínu fyzickej 

likvidácie časti stavby. 

 

Materiál bol zaslaný elektronicky, bol prerokovaný v miestnej rade. 

 

Starostka uviedla, že v súčasnosti časť stavby detského ihriska nespĺňa požadované 

normy a je v zlom technickom stave, ktorý vytvára riziko úrazu.  

Čiastočné vyradenie nehnuteľného majetku, t. j. uvedenej stavby podlieha schváleniu 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov                  

a v zmysle čl. 13 ods. 1 písm. k) Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom. 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 211 

 

(Hlasovanie č. 11 z prít. 11 za 11) 
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K bodu č. 13/  Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom na rok 2022 

Starostka uviedla, že materiál bol zaslaný v elektronickej podobe. Bol prerokovaný 

v miestnej rade. Bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli. 

 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom  schválilo dňa 15. 12. 2021 

uznesením č. 178 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a dňa 

28. 4. 2022 uznesením č. 200  1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom na rok 2022. V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 839 zo 

dňa 16. 12. 2021 a primátorom mesta schválenou 2. zmenou Programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2022 boli pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom  v  súlade  s § 41a  Štatútu 

mesta Košice a v súlade  so Všeobecne záväzným nariadením č. 211 o miestnom poplatku za 

rozvoj prerozdelené účelové finančné prostriedky v sume 47 €, ktoré predstavujú 50 % výnos 

z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2021. Navrhujeme, aby výnos  z miestneho poplatku za 

rozvoj z  roku 2021 v sume 47 € nebol zapojený  do rozpočtu roku 2022, a bol  použitý  

v ďalších rozpočtových rokoch. Suma 47 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2022 a  pri 

schvaľovaní záverečného účtu  za rok 2022  bude pridelená do peňažného fondu. 

V rámci rozpravy sa prihlásil poslanec Berberich a dal doplňujúci návrh k bodu 13. 

Riešenie statickej dopravy na parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici.  Materiál bol 

predložený písomne. V roku 2020 bola autorizovanou stavebnou inžinierkou spracovaná 

projektová dokumentácia na túto stavbu. Obsahom bol aj rozpočet. Vzhľadom na cenové 

zmeny, ktoré tvoria významnú zložku prác, stavebných strojov, cenovej zmeny kameniva, 

zatrávňovacích panelov, oceľových pozinkovaných stĺpikov, dopravných značiek a ostatných 

stavebných materiálov sa navýšila suma o 37,3%, teda na sumu 99 031,44 €.  

 

Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia                                   

– uznesenie č. 212 

 

(Hlasovanie č. 12 z prít. 10 za 10) 

 

Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia                                   

– uznesenie č. 213 

 

(Hlasovanie č. 13 z prít. 10 za 10) 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Lenártová, ktorá sa ospravedlnila. 

 

K bodu č. 14/ Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom na funkčné obdobie  2022-2026 

 

Starostka uviedla, že materiál bol prerokovaný v miestnej rade a poslancom bol zaslaný 

v elektronickej podobe.  
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Ďalej uviedla, že rozsah výkonu funkcie starostu, ako aj určenie jeho platu, je jednou z 

kompetencií miestneho zastupiteľstva. V ustanovení § 14 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 

Zb. o meste Košice sa uvádza: „Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach 

miestneho významu, najmä: určuje plat starostu podľa osobitného zákona, určuje najneskôr 90 

dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a mení počas 

funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie“. V záujme právnej istoty 

novozvoleného starostu miestne zastupiteľstvo musí v dostatočnom predstihu pred voľbami do 

orgánov samosprávy obcí určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie. Počas volebného obdobia 

možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na jeho návrh. Oprávnenia a 

kompetencie starostu nie je potrebné určovať, nakoľko sú upravené zákonmi a všeobecne 

záväznými nariadeniami. 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 214 

 

(Hlasovanie č. 14 z prít. 9 za 9) 

K bodu č. 15/ Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov 

vo volebných obvodoch pre voľby  do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Nad jazerom na volebné obdobie 2022-2026 

 

Materiál bol zaslaný v elektronickej podobe a bol prerokovaný v miestnej rade.  

 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov upravuje určenie volebných obvodov. V predkladanom materiáli 

navrhujeme ponechať dva volebné obvody s rozpisom volebných okrskov a  ulíc, ktoré do 

volebného obvodu patria. Zákon  č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

v § 14 ods. 2 písm. d)  ustanovuje   pri počte od  20 001 obyvateľov  11 až 13 poslancov.  

Celkový počet  obyvateľov mestskej časti ku dňu 25. 05. 2022  v našej evidencii 

obyvateľstva bol  23 054. Predložený návrh je na  13 poslancov a počet obyvateľov pripadajúci 

na jedného poslanca z celkového počtu obyvateľov mestskej časti  je 1 773.  

Volebný obvod č. 1 s volebnými okrskami č. 1 – 11, zahŕňa  územie : ulice Bukovecká, Baltická, 

Čiernomorská, Kaspická, Levočská, Azovská, Donská, Amurská, Irkutská, Dneperská, 

Jenisejská, Textilná, Čingovská, Nám. Košických mučeníkov, Ladožská, Uralská. Vo 

volebnom obvode č. 1 s počtom obyvateľov 10 533 navrhujeme 6 poslancov. 

Volebný obvod č. 2 s volebnými okrskami  12 – 23, zahŕňa územie : ulice Ladožská, Polárna, 

Poludníková, Ždiarska, Rovníková, Gagarinovo námestie, Sputniková,  Raketová, Stálicová, 

Družicová, Námestie kozmonautov, Galaktická, Važecká, Talinská, Meteorová, Čechovova. 

Vo volebnom obvode č. 2 s počtom obyvateľov 12 521 navrhujeme 7 poslancov. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 215 

 

(Hlasovanie č. 15 z prít. 9 za 9) 
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K bodu č. 16/ Návrhy na udelenie ocenení Mestskou časťou Košice – Nad jazerom v roku 

2022 

Materiál zaslaný v elektronickej podobe. Bol prerokovaný v miestnej rade.  

Starostka uviedla, že Miestny  úrad zverejnil výzvu na podávanie návrhov s termínom do 

31.04.2022.  Do uvedeného termínu boli predložené tieto návrhy: Návrh na udelenie ocenenia  

pre Ing. Boženu Géciovú predložila p. Magdaléna Čandiková, pre ocenenie Ing. Jána 

Jakubčiaka bol predložený poslanecký návrh A. Gajdošovej, pre ocenenie MUDr. Michala  

Slivku  - bol predložený poslanecký návrh J. Skonca, pre ocenenie Zdenky Čepekovej bol 

predložený návrh  od PhDr. Lucii Kleinovej, pre udelenie ocenenia Bc. Moniky Vendrákovej  

predložila návrh Verejná knižnica Bocatia v Košiciach a pre ocenenie Ing. Mgr. Márii 

Vitikáčovej – bol predložený návrh p. Zuzany Zajacovej, bývalej riaditeľky  ZŠ Bukovecká 17.   

Ďalej uviedla, že návrhy na ocenenie môžu predkladať poslanci, komisie MiZ, starostka 

mestskej časti, občianske združenia, vedecké, vzdelávacie, športové a umelecké inštitúcie 

a občania mestskej časti. Ocenenia mestskej časti odovzdáva oceneným starostka mestskej časti 

alebo jej zástupca, prípadne poverený poslanec miestneho zastupiteľstva. 

 

V rámci rozpravy sa prihlásil poslanec Frnčo a navrhol, aby hlasovanie bolo jednotlivo 

ku každému ocenenému zvlášť. Následne starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie 

uznesenia  – uznesenie č. 216 – Ing. Božena Géciová 

 

(Hlasovanie č. 16 z prít. 9 za 9) 

– uznesenie č. 216 – Ing. Ján Jakubčiak 

(Hlasovanie č. 17 z prít. 9 za 9) 

– uznesenie č. 216 – MUDr. Michal Slivka 

(Hlasovanie č. 18 z prít. 9 za 8, zdržal sa 1) 

– uznesenie č. 216 – Zdenka Čepeková 

(Hlasovanie č. 19 z prít. 9 za 9) 

– uznesenie č. 216 – Bc. Monika Vendráková 

(Hlasovanie č. 20 z prít. 9 za 9) 

– uznesenie č. 216 – Ing. Mgr. Mária Vitikáčová 

(Hlasovanie č. 21 z prít. 9 za 9) 
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K bodu č. 17/ Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice-Nad jazerom  – poslanecký 

návrh 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením z XXIV. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 1. júla 2021, číslo: 734 pod bodom Starostlivosť o mládež a 

možnosť zriadenia mládežníckeho parlamentu mestskými časťami (návrh na doplnenie Štatútu 

mesta Košice) schválilo zriadenie mládežníckych parlamentov pre mestské časti v Košiciach, 

pričom zloženie, spôsob ustanovenia a úlohy mládežníckeho parlamentu si určí každá mestská 

časť. Z príkladov mládežníckych parlamentov z miest na Slovensku a v zahraniční, z odborných 

štúdií je vznik mládežníckeho parlamentu perspektívny krok pre Mestskú časť Košice – Nad 

jazerom s cieľom zapojenia mládeže do činností v prospech svojho okolia a zároveň ich 

smerovania k zodpovednosti a občianskej angažovanosti. 
 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 217 
 

(Hlasovanie č. 22 z prít. 9 za 9) 

 

K bodu č. 18/ Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice Zmeny a doplnky 

č. 19 
 

Starostka uviedla, že dôvodom spracovania Zmien a doplnkov 19/2021 Územného 

plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie (ÚPN HSA) Košice je požiadavka Oddelenia útvaru 

hlavného architekta mesta (ďalej ÚHA) Košice ako orgánu územného plánovania a rozvoja. 

Navrhované zmeny sú v súlade s Územnými a hospodárskymi zásadami pre Územný plán 

hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice (ďalej ÚPN HSA ). Riešenie zmien a doplnkov 

19/2021 ÚPN HSA Košice je v súlade s nadriadenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN 

VÚC Košického kraja v znení. zmien a doplnkov. Zmeny a doplnky 19/2021 rešpektujú 

Program rozvoja mesta Košice na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025, ktorý bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 144 dňa 22.6.2015. Navrhované zmeny 

navrhujú polyfunkčné plochy, kde je možné spájať navzájom si neškodiace funkcie a plochy 

pre aktívny oddych. Cieľom Zmien a doplnkov 19/2021 ÚPN HSA je premietnuť do 

územnoplánovacej dokumentácie: - investičné zámery investorov - výsledky prieskumnej 

činnosti Oddelenia ÚHA mesta Košice. Jedná sa o investičné zámery v nasledujúcich 33 

lokalitách z toho jedna v katastrálnom území Jazero a štyri na území celého mesta Košice. 

Zmena č. 178 - MČ Košice-Nad Jazerom, Krásna - priemet do dokumentácie ÚPN HSA Košice 

návrh prívodného rádu termálnej vody z vrtu v k. ú. Ďurďošík do teplárne TEKO. Zmena              

č. 170 - Územie HSA Košice - definícia regulatívov na plochy s funkciou - obytné plochy 

viacpodlažnej zástavby - stav, vymedzenie spôsobu stavebných úprav, prestavby, nadstavby a 

dostavby všeobecne na plochách jestvujúcich sídlisk určených v dokumentácii ÚPN HSA 

Košice ako jestvujúci stav. Ide o rešpektovanie priestorového, hmotového a funkčného riešenia 

územia v stavebne uzatvorených lokalitách. Zmena č. 171 - Územie HSA Košice - záhradkárske 

osady - definícia regulatívov na vymedzenie spôsobu funkčného využitia, stavebných úprav        

a stavebných zásahov na plochách určených v dokumentácii ÚPN HSA Košice ako 

záhradkárske lokality. Zmena č. 172 - Úprava grafického značenia vo výkrese č. 7 Verejné 

dopravné vybavenie dokumentácie ÚPN HSA Košice - v predmetnom výkrese odstrániť v 

legende zo zberných komunikácii - popis A-1. 



                                                                                                            Zápisnica z rokovania MiZ dňa 30.06.2022 

15 
 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 218 

 

(Hlasovanie č. 23 z prít. 9 za 9) 

 

K bodu č. 19/ Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022 

 

Starostka uviedla informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení č. 3 schválenom 

starostkou mestskej časti  dňa 01. 04. 2022 a  rozpočtovom opatrení č. 4 schválenom starostkou 

mestskej časti dňa 02. 05. 2022. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 219 

 

(Hlasovanie č. 24 z prít. 9 za 9) 

 

K bodu č. 20/ Interpelácie 

 

V zmysle schváleného rokovacieho poriadku starostka vyzvala poslancov, na písomné 

predloženie interpelácií. 

 

K bodu č. 21/ Rôzne 

 

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

rozpravy sa prihlásila poslankyňa Jenčová. Pýtala sa na výsledok personálneho auditu. Aký to 

malo dopad, kde skončili výsledky a k čomu to poslúžilo. Starostka uviedla, že personálny audit 

si bežne dávajú robiť organizácie na základe posúdenia pracovných pozícií a pracovných náplní 

a zosúladenia určitých procesov, psychologických posudkov zamestnancov. Audit bol 

vyhodnotený a výsledky obdržala sama starostka. Na základe výsledkov vyplynuli určité 

opatrenia. Spomenula, že v blízkej budúcnosti nebude objednávať vypracovanie auditu tohto 

typu. Poslankyňa Jenčová poďakovala za odpoveď a spomenula, že nemá informácie o tom,         

že by sa niečo výrazne zmenilo, čo sa týka personálnej politiky. Ďalšou otázkou poslankyne 

bola vysúťažená zmluva na čistiace prostriedky. Zdá sa jej vysoká suma 7 200 € na čistiace 

prostriedky pre MÚ a taktiež spomenula, či MČ potrebuje ročne 150 kg prášku na pranie. Ďalej 

komentovala zverejnené faktúry, ktoré nie sú podrobne rozpísané a nie je možné z tých faktúr 

vyčítať konkrétny sortiment. Starostka vysvetlila, že faktúry podľa legislatívy musia mať 

štandardné náležitosti. Pozvala poslankyňu na úrad, že si môže prísť kedykoľvek pozrieť 

faktúry a objednávky. Starostka si preverí túto skutonosť a bude sa informovať na 

ekonomickom oddelení o danom probléme. Ďalšiu otázku vysvetlila takto. Oproti minulým 

rokom sa náklad na čistiace prostriedky výrazne ponížil. Sú minimálne o polovicu nižšie. 

Existuje na to rámcová zmluva, ktorá určuje maximálny rámec zákazky, ktorý sa v skutočnosti 

nemusí dočerpať. Verejné obstarávanie úrad vykonáva na elektronickom trhovisku. Na 
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zastupiteľstve nebola prítomná zodpovedná pracovníčka, ktorá by túto pripomienku podrobne 

vysvetlila, z dôvodu čerpania dovolenky. Starostka uistila poslankyňu Jenčovú, že v blízkej 

budúcnosti bude mať zodpovedané otázky od poverenej pracovníčky, ktorá má na starosti 

verejné obstarávanie. Starostka vysvetlila, že určite to nie je možné, aby úrad ročne spotreboval 

150 kg pracieho prášku. Ďalej spomenula, riešenie problematiky električkovej dopravy MČ 

zadarmo, ktorá nie je k dnešnému dňu uzavretá. Uznesenie nebolo podpísané. Zúčastnila sa na 

viacerých rokovaniach na meste Košice. Riaditeľ DPMK vie sprocesovať a umožniť občanom 

bezplatné cestovanie. V konečnom dôsledku sa musí rozhodnúť primátor mesta Košice a dať 

posledné slovo.  Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Hricková. Spomenula, výzvy a projekty, 

ktoré ponúka štát. Požiadala, aby sa MČ zapojila do daných projektov a grantov čo sa týka 

marginalizovaných skupín. Poslankyňa Hricková si to zoberie na vlastnú zodpovednosť a bude 

sa spolupodieľať na výzvach alebo grantoch v rámci eurofondoch. Starostka prisľúbila, že MČ 

sa takýchto projektov a výziev bude zúčastňovať.    

 

K bodu č. 22/Záver 

Starostka oznámila prítomným, že program rokovania bol vyčerpaný.  Najbližšie 25. 

riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa bude konať v septembri 2022. Poďakovala 

všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené. Popriala všetkým pekné leto a prázdniny. 

 

 

 

    

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

 prednosta miestneho úradu                                                       starostka mestskej časti 
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