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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad  jazerom 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 25. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad jazerom 

dňa  29. septembra 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,  

                                    Bc. M. Belohorský, Mgr. Martin Seman. 

 

 

Ďalší prítomní: Ing. Marta Majtanová – vedúca ekonomického oddelenia 

Mgr. Ivica Krausová – vedúca oddelenia vnútornej správy 

Ing. Milan Derfiňák – vedúci oddelenia výstavby a IČ 

JUDr. Alena Olejárová – vedúca oddelenia starostky 

 

  

    

                                                      

Otvorenie zasadnutia 

 

 P. starostka otvorila  25. 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. Uviedla, že rokovanie 

bolo 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 13, takže  zasadnutie bolo uznášaniaschopné.  

 

 Osobitne privítala pána Ing. Miroslava Fajčíka, veliteľa Mestskej polície v Košiciach – 

stanica Nad jazerom,  predstaviteľa Grécko–katolíckej cirkvi, farnosti Presvätej Bohorodičky 

Ochrankyne, Košice – Nad jazerom – pána farára Vladimíra Vargu a riaditeľa Rady seniorov 

mesta Košice p. Jána Cabana. 
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Zároveň uviedla, že z rokovania sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť 

s prípravou MMM riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Košice – Nad jazerom, pán pplk. Ing. 

Martin Gancarčik. 

 

 

K bodu č. 2/ Schválenie programu zasadnutia 

 

 Program riadneho zasadnutia bol oznámený elektronickou formou. P. starostka vyzvala 

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

z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky.  

  

(Hlasovanie č. 2: z prít.  za ) 

 

P. starostka vyzvala prítomných poslancov, ak majú doplňujúce návrhy do programu 

rokovania, aby ich predniesli.  

 

Žiadne iné doplňujúce návrhy od poslancov neboli vznesené 

 

 

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

 

P. starostka určila za zapisovateľku pani JUDr. Alenu Olejárovú a za overovateľov 

zápisnice poslanca Mgr. Bernarda Berbericha a Mgr. Andreu Gajdošovú.  Do návrhovej 

komisie boli zvolení poslanci: PhDr. Róbert Schwarcz a Ing. Norbert Borovský. 

  

(Hlasovanie č. 3 z prít. 13  za 13  ) 

 

 

K bodu č. 4/ Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach – stanice Nad 

jazerom. 

 

P. starostka poprosila zástupcu Mestskej polície v Košiciach – stanice Nad jazerom pána 

Ing. Miroslava Fajčíka, veliteľa MSP v Košiciach – stanice Nad jazerom, aby nás informoval 

o činnosti tejto stanice za  posledné obdobie. 

Pán veliteľ v správe uviedol, že v sledovanom období od 01.07.2022  do 26.09.2022 

bola činnosť príslušníkov stanice MsP Nad jazerom zameraná prevažne: na kontrolu 

dodržiavania verejného poriadku a čistoty,  hlavne na znečisťovanie neprispôsobivými občanmi 

na verejných priestranstvách, na statickú dopravu, na porušovanie zóny zákazu státia , na státie 

motorových vozidiel pred priechodmi pre chodcov a v križovatkách v rozpore so zákonom 

a iných porušení, na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v súvislosti s rekonštrukciou 

Slaneckej cesty, na kontrolu zákazu konzumácie alkoholických nápojov  na verejnosti,  na 

kontrolu dodržiavania zákona o psoch, na kontrolu a ochranu detských ihrísk a školských 

areálov, na ochranu majetku občanov a mesta pred poškodením a odcudzením,  na dodržiavanie 
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VZN mesta Košice a mestskej  časti a na zabezpečovanie verejného poriadku v rekreačnej 

lokalite Pláž. 

Ďalej pán veliteľ uviedol, že počas uvedeného obdobia príslušníci st. MsP - Nad jazerom 

zistili a riešili: 3 trestné činy a to: podozrenie z daňového úniku a zo spáchania trestného činu 

porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru  /nájdených 300 

krabičiek cigariet bez platných známok /, Poškodzovanie cudzej veci / poškodenie osobného 

motorového vozidla vyhadzovaním predmetov z bytu / ,Krádež / zistenie a zadržanie 

podozrivého bezprostredne po odcudzení liatinovej obruby kanálového poklopu  /. 

V sledovanom období boli nájdené 2  osoby v pátraní, bolo riešených 330 priestupkov, z toho 

:  na úseku proti BaPCP -  203  priestupkov , na úseku proti verejnému poriadku -   40 

priestupkov,  porušenie VZN -   68 priestupkov, porušenie iných zákonov - 19 priestupkov a 12 

správnych deliktov v rozkaznom konaní.  

 V rekreačnej lokalite bola  vykonávaná hliadková činnosť jednou poobednou dvoj-

člennou hliadkou. Príslušníci stanice MsP Nad jazerom vykonávali v uvedenej lokalite okrem 

prevencie aj  kontrolne úlohy, zamerané hlavne  na : kontrolu dodržiavania prevádzkového 

poriadku, kontrolu zákazu vstupu so psom, kontrolu vstupu MV do rekreačnej lokality, 

zabezpečovanie verejného poriadku a poskytovanie súčinnosti pri kultúrnych a športových 

podujatiach  v uvedenej lokalite a na zabezpečenie súčinnosti pri revitalizácii vodnej plochy. 

Príslušníkmi stanice MsP - Nad jazerom boli v sledovanom období od 01.07.2022 do 

26.09.2022  vykonané preventívno – bezpečnostné akcie a stráženia a to: 16 x so zameraním na 

kontrolu dodržiavania podmienok chovu psov,   6  x so zameraním na kontrolu dodržiavania 

zákazu fajčenia, 17 x zabezpečovanie priechodov pre chodcov  pred školskými zariadeniami,   

5 x so zameraním na predchádzanie poškodzovania cudzej veci  - verejne prístupných objektov 

pomaľovaním a popísaním farbou alebo inou látkou.   

Celkovo príslušníci stanice MsP Nad jazerom vykonali 200 kontrolných úloh 

zameraných na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a čistoty,  hlavne na znečisťovanie 

neprispôsobivými občanmi na verejných priestranstvách, kontroly na ochranu majetku občanov 

a mestskej časti, na kontrolu zákazu konzumácie alkoholických nápojov  na verejnosti, kontrolu 

prevádzkových hodín, kontrolu školy a detských ihrísk , kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej 

premávky. 

V sledovanom období od 01. 07. 2022 do 26.09.2022 realizovali hliadky MsP Nad 

jazerom v MČ Nad jazerom celkovo 304 oznamov, z toho : 190 oznamov nahlásených OS MsP,   

113 oznámení a podnetov občanov a 1 oznámenie kamerovým systémom. Jednalo sa prevažne 

o oznamy zamerané na asociálov, bezdomovcov a ich protiprávne konanie, oznamy zamerané 

na stacionárnu dopravu, oznamy k nájdeným opusteným a uhynutým zvieratám. 

Ďalej Hliadkami MsP Nad jazerom bola poskytnutá súčinnosť a to 1 x pre MÚ MČ - 

Nad jazerom  - pri monitoringu v nelegálnych osadách a pri uvoľňovaní parkoviska z dôvodu 

konania akcií usporiadaných mestskou časťou, 2 x pre MV SR pri eskorte pri predvedení osoby 

na odd. OO PZ NJ, 4 x pre spoločnosť RAWAT / profesora Maršálka pri odstraňovaní nekvality 

vody / zabezpečenie poriadku na pláži  a v okolí brehu jazera  a nočného stráženia katamaránu 
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a cisterny s aplikačnou zmesou, 1 x pre CDR – pri monitoringu nelegálnej osady, 2 x pre SMSZ 

pri výrube stromov, 1 x pre iný subjekt – pri oreze krovín. 

  Celkovo bola príslušníkmi MsP Nad jazerom za sledované obdobie privolaná 3  x 

asanačná služba k uhynutým zvieratám, 3  x RZP k osobám zranených pri dopravných 

nehodách  k psychicky narušenej osobe, 5  x PZ  - k podozreniu Z TČ k škodovej udalosti, kde 

vodič dostal šmyk a ostal zaseknutý na obrubníku, k dopravným  nehodám a k nevládnej osobe 

v byte. 

 Počas uvedeného obdobia bolo príslušníkmi stanice MsP Nad jazerom vykonaných 10  

odovzdaní nájdených alebo opustených zvierat / psov  v MČ Nad jazerom, z toho 3 x 

odovzdanie zvieraťa do karanténnej stanice a 3 x odovzdanie zvieraťa držiteľovi. 

 Príslušníkmi stanice  MsP Nad jazerom  boli v sledovanom   období  zistené  a oznámené 

závady  a to poškodené a chýbajúce  DZ, poškodené kanálové poklopy a ulomené konáre 

stromov. 

Na území MČ Nad jazerom sme v uvedenom období zistili a zaevidovali 15 vrakov.  

Celkovo sa v územnom obvode st. MsP Nad jazerom k 26.09.2022  nachádza 14 

neodstránených vrakov. Od 1.1.2015 doposiaľ bolo činnosťou stanice Nad 

jazerom odstránených 241 vrakov,   5 vrakov bolo premiestnených  do haly BPMK  a 5 vrakov 

bolo odovzdaných spracovateľovi /Fe-MARKT/.   

 

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

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

  (Hlasovanie č. 220 z prít. 13  za 13 ) 

 

K bodu č. 5/  Slovo pre verejnosť 

Nakoľko nikto nepožiadal o vystúpenie,  p. starostka uzavrela tento bod a pokračovala 

v rokovaní.  

 

 

K bodu č. 6/  Správa o činnosti starostky mestskej časti za obdobie rokov 2018 – 2022 

P. starostka predniesla správu o svojej činnosti za obdobie rokov 2018 – 2022, v ktorej 

uviedla, že dňa 7.12.2018 na 1 zasadnutí spoločne poslanci a starostka skladali sľub poslancov 

a starostky MČ.  

Zhrnula čo sa im podarilo za posledné volebné obdobie v rámci rozvoja mestskej časti 

realizovať. Za tieto štyri roky do 30.6.2022 v rámci kapitálového rozpočtu sa investovalo do 
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rozvoja MČ viac než ½ milióna eur 561 502 €, pripravené sú ešte aktivity do konca roka vo 

výške 119 536€.  

P. starostka uviedla, že na bankových účtoch a v pokladni MČ do 30.06.2022 sme mali 

stav 695 206€. Za uplynulé obdobie sme investovali nemalé finančné prostriedky na sídlisku, 

či už na nákup alebo opravy mobiliáru, lavičiek a košov, ďalej sa investovalo do verejného 

osvetlenia: výstavba verejného osvetlenia Kaspická – Baltická, projektová  dokumentácia 

výstavby verejného osvetlenie chodníka popri rieke Hornád, bola spracovaná projektová 

dokumentácia verejného osvetlenia chodníkov Jenisejská a popri Myslavskom potoku, ďalej 

bola spracovaná projektová dokumentácia na zmenu dopravného značenia, ďalej projektová 

dokumentácia na výstavbu polopodzemných kontajnerovísk.  

Bola zrealizovaná výstavba ihrísk formou poskytnutia kapitálovej dotácie  pre SMsZ  na 

ulici Baltická, bola spracovaná projektová dokumentácia  revitalizácie ihriska na ulici 

Čingovská, a projektová dokumentácia  revitalizácie basketbalového ihriska na ulici Družicová.  

Vykonala sa revitalizácia detských ihrísk na uliciach: Rovníková, Poludníková, 

Baltická, Sputniková, Stálicová, Azovská formou poskytnutia kapitálového transferu pre 

Správu Mestskej zelene v Košiciach. 

Investovalo sa do majetku MČ v rámci obnovy a modernizácie, kde sa spracovali  

projekty na rekonštrukciu strechy obchodného centra Čingov a rekonštrukciu zvršku plochej 

strechy obchodného centra Čingov, rekonštrukciu časti stropu a elektroinštalácie časti 

obchodného centra Branisko, zrealizoval sa nákup motorového vozidla na zimnú údržbu, čím 

sa zabezpečuje bežnú operatíva, ktorá je veľmi nevyhnutná počas zimného obdobia. 

V MČ boli doplnené automaty na ul. Važecká, Dneperská, Rovníková. Posledný bude 

zrealizovaný v mesiaci október. Uskutočnila sa výsadzba stromov v MČ, kde bolo vysadených 

viac ako 529 stromov. 

MČ sa zapojila do projektu Duálneho vzdelávania ako 1. mestská časť v Košiciach 

postupne sa pripojili ďalšie MČ. Bola realizovaná výstavba Lanovej pyramídy a mobiliár v RL 

Jazero, podarilo sa nám uviesť do prevádzky zberný dvor v MČ. 

Opäť aj v ďalšom roku 2020 sa pokračovalo v investíciách, v bežnej údržbe sídliska, v 

oprave a výmene 250 kusov lavičiek do dnešného dňa. Boli realizované dopravné značenia 

v MČ. Projektová dokumentácia na riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ul. 

Opäť sa realizovala výstavba a revitalizácia detských ihrísk a bol poskytnutý kapitálový 

transfer pre SMsZ v Košiciach pre ihriská na Sputnikovej ul., Raketovej ul., na Jenisejskej ul. 

a na vybudovanie výbehu pre voľný pohyb psov Amurská ul. 

Podarilo sa zrekonštruovať a obnoviť trhovisko a trhové stoly Ždiarská ul. 

Počas tohto obdobia sa bojovalo dva roky s ochorením Covid – 19, zabezpečovalo sa 

fungovanie MÚ, zakúpila sa vianočná výzdoba.  Bola vykonaná súvislá oprava komunikácii : 
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chodník na Važeckej 9-12, chodník na Azovskej pri MŠ, chodník na Jenisejskej 20, chodník na 

Dneperskej od MHD popri Levočskej, spevnená plocha trhovisko Ždiar, Polárna promenádny 

chodník od Ladožskej po Rovníkovú, chodník na Raketová 1-6, chodník popri venčovisku 

Polárna 20, chodník na Čiernomorská 3, chodníky - okolie venčoviska Rovníková a chodník na 

Meteorovej cez park. 

V roku 2021 MÚ zakúpil viacúčelový zametací stroj, na zabezpečenie údržby 

a operatívu na sídlisku. Vykonali sa opravy a bežná údržba na sídlisku : nákup mobiliáru - 

lavičiek a košov, nákup materiálu na opravu lavičiek  a na opravu košov. Zrealizovala sa 

revitalizácia detského ihriska na Poludníkovej , vybudoval sa vonkajší Fitpark na uliciach 

Baltická -Kaspická-Bukovecká, MČ vyhrala súťaž o Ihrisko Žihadielko, kde získala 509 233 

hlasov a tým získala 3. miesto v súťaži o detské ihrisko Žihadielko spomedzi 93 obcí na 

Slovensku.  

Spracovali sme projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia chodníkov na 

Dneperskej a Levočskej ulici, projektovú dokumentáciu sociálneho zariadenia trhoviska Ždiar, 

investovali sme finančné prostriedky  na kamerový systém trhovisko Ždiar.  

Už aj v minulých rokoch v rámci spolupráce s mestom Košice a Masarykovou 

univerzitou v Brne sme sa podieľali na riešení problému siníc v jazere súčinnosťou v technickej 

pomoci a poskytnutím spravovanej dokumentácie.  

Boli vykonané opravy komunikácii na chodníkoch za MŠ Dneperská, schodisko 

Bukovecká, chodník na Rovníkovej 1 – 7, promenádny chodník na Irkutskej ulici, chodník na 

Čingovská 10 a chodník pri obratisku na Galaktickej ulici. 

P. starostka uviedla, že tohto roku prešlo úplnou rekonštrukciou multifunkčné ihriska v 

RL Jazero, prebehla výstavba verejného osvetlenia chodníkov na uliciach Ždiarska – Trhovisko 

– Rovníková a Výstavba verejného osvetlenia na uliciach  Dneperská a  Levočská 

s predpokladaným počtom 13 ks. 

Riešením statickej dopravy - parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici nám vzniklo 

50 parkovacích miest. 

V súčasnosti máme v MČ 10 stolov pre stolný tenis, ktoré sú inštalované na Donskej 

ulici, na Baltickej, Sputníkovej resp. Námestí Kozmonautov, v lesoparku na Galaktickej resp. 

Stálicovej.  

P. starostka uviedla, že revitalizácia   detského   ihriska  na  ulici  Amurská  je v príprave 

a v septembri bola na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mesta Košice riešená nájomná 

zmluva. Revitalizácia   detského   ihriska  na  ulici  Baltická, sa práve realizuje a dokončuje. 

Taktiež počas leta bola ukončená rekonštrukcia detského ihriska Radka v Rekreačnej lokalite 

Jazero a rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko. 
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Zakúpili sme  elektrickú  bránu do  dvora  OC  Branisko. Obstarali sme prívesný vozík 

sklápač  a Minibager pre mestskú časť, aby sme boli flexibilní na opravy. Bola vykonaná 

oprava mosta v rekreačnej lokalite. 

P. starostka uviedla, že sme sa zapojili do realizácie projektov participatívneho rozpočtu 

čím sme  vytvorili priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov mestskej časti na verejných 

rozhodnutiach samosprávy zameraných na zlepšenie života v mestskej časti. V súčasnosti sa 

realizujú projekty, ktoré prešli. 

Za rok 2019 – 2022 sme do detských ihrísk a športovísk investovali 294 010€. 

Ako jediná MČ sme mali zriadené MOM odberové miesto a testovali sme približne 141 dní. 

Počas covidového obdobia sme zriadili manufaktúru a ušilo sa 24 tisíc rúšok, ktoré boli 

distribuované do domácnosti a rozdávali sa na MÚ. Rozdali sme približne 15 tisíc respirátorov 

a viac než 80 tisíc rúšok, vitamíny sa rozdali obyvateľom MČ prostredníctvom zamestnancov 

úradu ale aj poslancov, za čo sa im starostka MČ poďakovala. 1.10.2021 MČ spolu s mestom 

Košice poklopali základový kameň na rekonštrukciu Slaneckej cesty, čo sa týka mestských 

električkových tratí, k nim prebiehajú rôzne stupne konania v rámci projektovej dokumentácie 

v územnom konaní. 

Ďalej uviedla, že MÚ organizoval spoločenské podujatia, ktoré boli počas covidu 

obmedzené: Vítanie bábätiek do života, MDŽ, Jazerská kvapka krvi, spolupracovali sme na 

Dňoch Ukrajiny. Tohto roku bol zorganizovaní Deň učiteľov, Ocenenia osobností MČ.  

Ďalej uviedla, že sa podarilo presadiť finančné prostriedky na ZŠ Družicová, kde bol 

vybudovaný jediný Ovál v meste Košice a taktiež do prevádzky bola uvedená MŠ Galaktická, 

kde sa vytvorilo 120 miest pre deti. 

P. starostka sa poďakovala za pozornosť a otvorila rozpravu. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 221    

  (Hlasovanie č. 5 z prít. 13 za 13 ) 

 

 

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. 222     

  (Hlasovanie č. 6 z prít. 13  za 13 ) 
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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. 223 

(Hlasovanie č. 7 z prít. 13  za 13 ) 

 

 

 

K bodu č. 9/ Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom k 30.06.2022. 

 

 

P. starostka uviedla, že materiál bol zaslaný elektronicky, bol prerokovaný v komisiách 

a miestnej rade. Monitorovacia správa je  zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle 

mestskej časti.  

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej 

časti a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu 

na rok 2022 so stavom ku dňu 30. 6. 2022.  

Ďalej p. starostka uviedla, že Mestská  časť  Košice - Nad  jazerom  v 1. polroku  2022  

dosiahla prebytok z bežného  rozpočtu vo  výške + 142 115 €.  Počas   1. polroka 2022   mestská   

časť   hospodárila s   bežnými     príjmami   v   objeme  711 005 €, čo predstavuje plnenie 

rozpočtu na 49,0 %. Bežné výdavky predstavovali sumu 568 890 €, čo činí 39,5 %.  

V kapitálovom rozpočte boli prijaté príjmy vo výške 40 000  €, čo činí plnenie ročného 

plánovaného objemu na 100,0 %. 

Počas 1. polroka 2022 boli uhradené investičné faktúry v objeme spolu 159 536 €, 

plnenie kapitálových výdavkov  k 30. 6. 2022 je vo výške 33,8 %. 

Z rozpočtu  príjmov  a výdavkov  celkom vrátane finančných operácií  mestská   časť 

dosiahla v 1. polroku 2022  prebytok v objeme +121 449 €. 

Stav finančných prostriedkov MČ v pokladni a na bankových účtoch k 30. 6. 2022: 

695 206 €. 

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2022 ukončila plánované investičné zámery 

v objeme 159 536 €. Ďalšie rozpočtované projekty budú realizované a skončené v 2. polroku 

2022. 
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Plnenie schválených aktivít mestskej časti k 30. 6  2022: 

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

monitoring a čistenie sídliska a Rekreačnej lokality Jazero, používanie  komunálneho vozidla 

na zvoz odpadu - uskutočnených 50 odvozov odpadu. 

2.  Nákup a oprava  mobiliáru, ktorý spočíval v nákupe 21 nových lavičiek a opravených 

32 lavičiek, nákupe 5 parkových košov a oprave 10 parkových košov, nákupe a inštalácii 

ďalších 2 externých stolnotenisových stolov, spolu 10 na území MČ. 

3. Projektová dokumentácia - Športový park - v súčasnom období prebieha proces návrhu   

umiestnenia stavby. 

4.  Revitalizácia a rekonštrukcia detských  ihrísk a to na ulici  Amurská  - predpokladaný 

termín ukončenia revitalizácie je   v novembri 2022, na  ulici  Baltická 4  - predpokladaný 

termín začiatku prevádzkovania ihriska je v mesiaci október 2022, Radka v RL Jazero - 

predpokladaný termín dokončenia je v júli 2022. 

5.  Príprava územia pre Zelené športovo-oddychové zóny 

     MČ nespĺňa  dodatočne  vyhlásené  podmienky  vyhlasovateľa  súťaže spoločnosti LIDL, 

preto bol projekt na základe 1. zmeny rozpočtu zrušený. 

6.  Rekonštrukcia  multifunkčného  ihriska  v  Rekreačnej  lokalite Jazero - rekonštrukcia 

bola ukončená v 1. polroku 2022. 

7.  Projektová dokumentácia -Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej 

ulici  - projekt  bol  obstaraný v 1. polroku 2022  a  navrhuje  riešenie  osvetlenia  so  14 ks 

svietidiel. 

8.  Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková - v 1. polroku 

2022 sme dokončili  výstavbu 7 ks lámp verejného osvetlenia. 

9.  Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici - z dôvodov majetkovo-

právnych  (spor  o vlastníctvo  prenajímaného pozemku od mesta Košice)  po vypustení 

jedného z napájacích bodov bude možné zámer realizovať s časovým posunom  v ďalšom 

období. 

10.  Riešenie statickej dopravy - parkovisko na Ladožskej a Jenisejskej ulici  

K termínu 30. 6. 2022 bolo vydané  stavebné    povolenie   na  uvedenú   stavbu a po ukončení 

verejného obstarávania prostredníctvom elektronického verejného obstarávania 

predpokladáme realizáciu stavby v septembri 2022. 

11. Projektová dokumentácia - Výstavba  uzamykateľného kontajneroviska  na ulici 

Ždiarska - v 1. polroku 2022 mestská časť zabezpečila projektovú dokumentáciu na 

uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska 3. 
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12. Výstavba  kontajnerovísk: Polopodzemné kontajnerovisko  na ulici Stálicová  - doteraz 

mesto  Košice neuzavrelo s mestskou časťou nájomný vzťah k pozemku  pre ďalšie 

majetkovo-právne vysporiadanie do stavebného konania, uzamykateľné   kontajnerovisko   na 

ulici Ždiarska - doteraz mesto Košice neuzavrelo s mestskou časťou nájomný vzťah k 

pozemku pre ďalšie  majetkovo-právne vysporiadanie do stavebného konania. 

13. Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero 

     V súčasnosti je v príprave zadanie pre výškopis a polohopis územia rekreačnej lokality, 

ktorý bude   slúžiť   ako   jedna   z neoddeliteľných príloh pre  spracovanie  štúdie. Z tohto 

dôvodu predpokladáme obstaranie a spracovanie štúdie v 2. polroku 2022. 

14. Plávajúca fontána na jazero 

      Vodná   plocha   jazera   bola   v 1. polroku   2022   vybavená  v poradí druhou plávajúcou 

fontánou,   ktorá   okrem   estetického   skrášlenia    rekreačnej   lokality prinesie zvýšenie 

prevzdušnenia vody v jazere.  

15. Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko 

      V   máji 2022   sme požiadali mesto Košice ako vlastníka pozemku o súhlas k umiestneniu 

stavby a uzavretie nájmu na pozemok. Následne po obdržaní nájomnej zmluvy požiadame 

príslušný stavebný úrad o povolenia k realizácii stavby. 

16. V 1. polroku 2022 bol zrealizovaný - nákup elektrickej brány   do     dvora  OC 

Branisko, nákup prívesného vozíka  sklápača, mini bagra  a klimatizačného zariadenia na 

miestny úrad. 

Nákup nadstavby na viacúčelový zametací stroj bude po uskutočnení súťaže verejného 

obstarávateľa prostredníctvom EKS uskutočnený v 2. polroku 2022. 

17. Realizácia projektov participatívneho rozpočtu 

      Štyria  žiadatelia  tzv. malých  projektov  podpísali  zmluvu o poskytnutí dotácie a zámery 

budú uskutočnené v 2. polroku 2022, jeden žiadateľ odstúpil od projektu. 

      Pri projekte   „Nech jazero nestratí srdce...“ Mestská časť Košice - Nad jazerom spustila 

prostredníctvom elektronického   kontraktačného  systému súťaž na dodávateľa zariadení 

a  realizáciu projektu predpokladáme v 2. polroku 2022. 

18. Spoluúčasť  na  projektoch  financovaných  z   externých   zdrojov   -    na prípadných 

výzvach operačných  programov verejnej a štátnej správy ako aj na dotačných projektoch 

súkromnej sféry. Ku dňu 30.6.2022  rozpočtované  finančné   prostriedky na uvedený  účel 

neboli použité, a  to z  dôvodu  neukončeného  vyhodnotenia  projektov  zo strany vyhlasovateľa 

výzvy Ministerstva kultúry SR. 

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

siníc v jazere  súčinnosťou v technickej pomoci a poskytnutím spravovanej  dokumentácie. 
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20. Formou   poskytnutia  dotácií   podpora  verejnoprospešných  aktivít v mestskej časti 

pre 15 subjektov spolu v sume 10 000 €. 

21. Podpora činnosti Denného centra pre seniorov.  P. starostka uviedla, že boli uskutočnené  

podujatia  Denného centra v 1. polroku 2022 a to  voľnočasové bežné aktivity: ručné  práce:  

pletenie  košíkov,   maľovanie   kraslíc a šitie obrúskov,  výstavy: výtvarné umenie, 

spoločensko-športové   činnosti:  stolný tenis, biliard, šachy, žolíkové karty, šípky, tanečný 

krúžok, turistika, spoločensko-kultúrne podujatia pre  seniorov: ▪ trikrát  Športový deň seniorov,  

Deň matiek , Výročná schôdza, rozvoj  záujmovej  činnosti  realizáciou  kultúrno-poznávacích   

a  športovo-relaxačných aktivít:  ako výlet  do Budapešti a Rožňavy, spevokol Jazerčan a 

Mažoretky - seniorky. 

22. Zabezpečenie   stravovania   a   poskytovanie   príspevku   na   stravovanie    seniorov 

pre priemerne mesačne 189 stravníkov. 

23. Poskytovanie   jednorazových   dávok   občanom   a   rodinám  v hmotnej núdzi spolu 

pre 51 prijímateľov. 

24. Aktivácia dlhodobo  nezamestnaných   občanov  formou rôznych  druhov programov 

v spolupráci  s  Úradom  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR - spolu 84 občanov.  

25. Realizácia   kultúrno-spoločenských   a športových   aktivít v mestskej časti :       

Uskutočnené  podujatia  KS Jazero v 1. polroku 2022:  Cvičenia a tance:  Angel  dance  school,  

Aerobic,  Jumping,   Zumba,  Bodyforming,  Batuka,   Bodystyling, Pilates,   Power   Pilates,  

Zdravotno-relaxačné  cvičenie,    Taekwoodo,    Shorinji kempo, Fitbox. 

Uskutočnené podujatia: Výstava  fotografií  o Košiciach,  Aerobic  Marathon,  Veľká noc - No 

počkaj zajac!, Talent  show, Deň učiteľov, Jazero žije - Košické Benátky, Deň Jazerčanov, 

MDD, SWAP kníh    

     Okrem uvedených aktivít sa organizovali aj podujatia v spolupráci s komisiami zriadenými 

pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti a to s komisiou sociálno-zdravotnou: Jazerská 

kvapka krvi   a s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a  športu:  Motokros - jazda zručnosti. 

26. Duálne vzdelávanie 

        V školskom roku 2021/2022 mala  mestská  časť  päť  žiakov  duálneho vzdelávania, ktorí 

absolvovali  praktické  vyučovanie  na miestnom  úrade  a  aj  čiastočnú  dištančnú  formu 

výučby v spolupráci so školou. K predloženému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne 

dotazy ani pripomienky. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 224 

   

(Hlasovanie č. 8 z prít. 13 za 13 ) 
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K bodu č. 10/  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

P. starostka uviedla, že materiál bol zaslaný elektronicky. Návrh na vyhlásenie 

dobrovoľnej zbierky bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti odo dňa  

13. 9. 2022. Bol prerokovaný v komisiách a v miestnej rade. 

 V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písmena b) a § 11 ods. 4 písmena b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení je vyhradené miestnemu zastupiteľstvu vyhlásiť dobrovoľnú zbierku 

a ustanoviť jej podmienky.  

 V súlade   s   uvedeným   navrhujeme,   aby   Miestne   zastupiteľstvo   Mestskej   časti 

Košice - Nad jazerom vyhlásilo dobrovoľnú zbierku v rámci podujatia Jazerské Vianoce 

2022. 

Podmienky:  

1. Verejnoprospešný účel:   finančné  prostriedky  budú  použité pre nižšie uvedené subjekty 

pre každý rovnakým dielom: 

1. Materská škola, Dneperská 8, Košice 

2. Materská škola, Galaktická 9, Košice 

3. Rodičovské združenie pri Materskej škole, Družicová 5, Košice 

4. Združenie rodičov pri MŠ, Jenisejská 23, Košice 

5. Rodičovské združenie pri MŠ, Azovská 1, Košice 

 

2. Usporiadateľ zbierky: Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice, 

IČO: 00691038, DIČ: 2021186871 

3. Miesto konania zbierky: V rámci  podujatia  Jazerské  Vianoce 2022  vo  vyhradenom 

stánku na Spišskom námestí 1 v Košiciach resp. na priestranstve pred Miestnym úradom MČ 

Košice - Nad jazerom. 

4. Čas konania zbierky: December 2022. 

5. Spôsob konania zbierky: Dobrovoľný  príspevok  bude  občanmi  vkladaný  do uzamknutej  

schránky, z  ktorej  budú peňažné   príspevky  po   ukončení   zbierky  komisionálne  vybrané  

a  neodkladne vložené do  pokladne  Miestneho  úradu  Mestskej  časti Košice - Nad jazerom 

a následne rozdelené pre schválené subjekty. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 225       

  (Hlasovanie č. 9 z prít. 13 za 13   ) 
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K bodu č. 11/ Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022 

 

P. starostka uviedla, že materiál Vám bol zaslaný v elektronickej podobe.  

 

V súlade s uznesením č. 178 z 20. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice - Nad jazerom zo dňa 15. decembra  2021, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo 

starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2022 rozpočtovými 

opatreniami: 

- zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu 

bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške 

celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov schváleného 

rozpočtu počas kalendárneho roka p r e d k l a d á m e  informáciu o vykonaných rozpočtových 

opatreniach  č. 5, 6 a 7 schválených starostkou mestskej časti: 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

Z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí vrátane zabezpečenia 

miest na sedenie pre účastníkov podujatia Kultúrne leto 2022 v RL Jazero bolo potrebné 

uskutočniť tieto zmeny rozpočtu: 

Zvýšenie výdavkov: Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram  2 - Realizácia kultúrno-

spoločenských podujatí, Prvok 1 - Kultúrno-spoločenské podujatia, položka 600: +2 530 € 

Zníženie výdavkov: Program 9 - Plánovanie, manažnent a kontrola, Podprogram  4 - 

Medzinárodné vzťahy, Prvok 1 - Spolupráca s Maďarskom, položka 600: -2 000 € 

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram  1 - Prevádzka KS Jazero, Prvok 4 - Služby, položka 

637: -530 €. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

V súvislosti so zabezpečením odstránenia nelegálnej skládky odpadu na území mestskej časti 

v súčinnosti s mestom Košice, s dôrazom na ochranu verejného zdravia, zabezpečenia 

základnej čistoty (riziko vzniku a prenosu ochorení, rozmnoženie hlodavcov a pod.) bolo 

potrebné vykonať nasledovné zmeny rozpočtu: 
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Zvýšenie výdavkov: Program 4 - Odpadové hospodárstvo, Podprogram  1 - Odvoz odpadu, 

Prvok 4 - Odvoz odpadu zo sídliska a RL Jazero, položka 637 - služby: +2 000 € 

Zníženie výdavkov: Program 7 - Sociálne služby, Podprogram  1 - Denné centrum, Prvok 3 - 

Materiál, položka 633001 - interiérové vybavenie: -2 000 €. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16. 12. 2021 uznesením č. 839 Programový 

rozpočet mesta Košice na rok 2022. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta Košice na rok 2022 bol 

pre mestské časti rozdelený  aj podiel na dani za psa, pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom 

v sume 12 373 €. Uvedená čiastka bola pripísaná na bankový účet MČ v mesiaci júl 2022. 

Rozpočtovým opatrením starostky mestskej časti je potrebné mestskou časťou schválený 

rozpočet dane za psa v objeme 10 000 € zvýšiť na sumu 12 373 € schválenú mestom Košice.  

Výnos dane mal byť použitý na nákup lavičiek a toaliet pre psov. Na základe prehodnotenia 

účelu použitia, najmä z dôvodu, že výhradný dodávateľ systému psích toaliet ponúka 

v súčasnosti iba možnosť prenájmu zariadení bez možnosti kúpy a suma ponúkanej služby je 

z pohľadu mestskej časti neprimeraná a neefektívna, pričom značnú časť údržby a čistenia 

dodávateľ zmluvne prenáša na objednávateľa, t. j.  na mestskú časť. Služba by v podobe 

prenájmu plánovaných zariadení predstavovala čiastku 4 990 € ročne, preto navrhujeme, aby   

výnos dane bol použitý na mzdu a poistné odvody zamestnancov, ktorí  majú v náplni práce 

vyprázdňovanie košov a čistenie voľných výbehov pre psov.  

Zvýšenie rozpočtu príjmov: Kategória 100 - Daňové príjmy, položka 133 - Podiel na dani za 

psa: +2 373 € 

Zníženie výdavkov: Program 1 -  Prostredie pre život, Podprogram 1 - Životné prostredie, 

Prvok 2 - Opravy a bežná údržba na sídlisku, položka 633 materiál:  -10 000 € 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov: Program 11 -  Podporná činnosť, Prvok 1 - Mzdy, položka 610: 

+ 9 169 €, Prvok 2 - Poistné odvody, položka 620: +3 204 € 

Spolu zvýšenie rozpočtu výdavkov: + 2 373 € 

 

ZHRNUTIE: 

Rozpočet  bežných  výdavkov bol na rok 2022  schválený  v  objeme 1 371 654 €. Čiastka      83 

984 €   zodpovedajúca    objemu   zmien  v   rozpočte  bežných  výdavkov  realizovaných  

rozpočtovými   opatreniami  č. 1 - 7   schválenými   starostkou   mestskej   časti   v  roku  2022 

predstavuje podiel 6,12 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien 

- najviac  20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka. 
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V rámci rozpravy nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky. Následne 

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 226 

 

(Hlasovanie č. 10 z prít. 13 za 13 ) 

 

 

 

K bodu č. 12/  Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu 

z prerokovania Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových pomerov 

poslancov a starostky MČ. 

Odovzdala slovo predsedovi komisie Mgr. Pavlovi Slivkovi, ktorý informoval 

o činnosti komisie. Predseda komisie  uviedol, že do 30. apríla 2022 mali poslanci miestneho 

zastupiteľstva povinnosť podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2021) v zmysle čl. 7 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“). 

Keďže posledný deň lehoty v tomto roku pripadol na deň pracovného pokoja, posledným dňom 

lehoty bol najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 02.05.2022 (pondelok).  

 

Povinnosť  podať oznámenia podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. mali 

súčasní poslanci miestneho zastupiteľstva aj poslankyňa miestneho zastupiteľstva, ktorej 

poslanecký mandát v roku 2021 zanikol podľa Čl. 7 ústavného zákon č. 357/2004 Z. z., keďže 

so zreteľom na ustanovenie Čl. 3 ods. 1 ústavného zákona bola verejným funkcionárom.   

 

Podaných bolo 14 oznámení. V zákonnej lehote podalo oznámenia 13 poslancov. 

Po zákonnej lehote podala oznámenie poslankyňa PhDr. Lucia Kleinová, ktorá podala 

oznámenie dňa 26.09.2022.  

 

Ďalej uviedol, že podľa Čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. vykonáva 

konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v prípade 

poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom priamo miestne 

zastupiteľstvo. Tento orgán začne konanie z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú 

tomu, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené 

ústavným zákonom alebo na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto 

ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta. 

 

Vzhľadom na uvedené navrhol, aby Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom rozhodlo  hlasovaním o začatí konania voči poslankyni PhDr. Lucii Kleinovej, ktorá 

podala písomné oznámenie za rok 2021 dňa 26.09.2022. 

 

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia v znení: 
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„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa Čl. 9 ods. 1 písm. b) a   ods. 

2 písm. a) a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov začína konanie vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať 

oznámenie podľa Čl. 7 v lehote ustanovenej v Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. voči 

poslankyni PhDr. Lucii Kleinovej, ktorá podala písomné oznámenie za rok 2021 dňa 

26.09.2022. 

(Hlasovanie č. 11 z prít. 13 za 2 proti 1 zdržali sa 10 ) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 13/  Informatívna správa o činnosti stálych komisií Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom za obdobie 2018 – 2022 

Starostka vyzvala predsedov komisii o prednesenie informatívnej správy o činnosti komisie 

za sledované obdobie.  

 

Ako prvý vystúpil poslanec Ing. Jozef Skonc, ktorý predniesol informatívnu správu 

o činnosti finančnej komisie a uviedol že finančná komisia  prerokovala a vyjadrovala sa k 

návrhom programového rozpočtu mestskej časti, posudzovala rozpočtové požiadavky 

z hľadiska ich prínosu pre rozvoj mestskej časti, a to: 

 

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

2020 – 2021,  k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 

2020 a na roky 2021 – 2022, k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad 

jazerom na rok 2021 a na roky 2022 – 2023, k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti 

Košice - Nad jazerom na rok 2022 a na roky 2023 - 2024, 

2. vyjadrovala sa  k návrhom na zmeny rozpočtu mestskej časti  na príslušný rok, 

3. hodnotila priebežné výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti, ako i účelovosť a efektívnosť     

vynaložených finančných prostriedkov, a to k: 30. 6. 2019, 30. 6. 2020, 30. 6. 2021, 30. 6. 2022 

4. vyjadrovala sa k Záverečnému účtu mestskej časti  a rozdeleniu hospodárskeho výsledku a k 

použitiu mimorozpočtových peňažných fondov, k plneniu programového rozpočtu, a to za 

roky: 2018. 2019, 2020, 2021, 

5. hodnotila Výročnú správu a Správu audítora, a to za roky: 2018, 2019, 2020, 2021, 

6. vyjadrovala sa k hospodáreniu a nakladaniu  s majetkom mestskej časti, k Zásadám     

hospodárenia. k prenájmom a prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti v 

zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí, k zriadeniu vecných  bremien na nehnuteľný majetok mestskej časti, k  postupom mestskej 

časti pri správe majetku Obchodné centrum Čingov, 

7. vyjadrovala sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení, 

8. k  návrhom na poskytnutie bežných a kapitálových dotácií z rozpočtu Mestskej časti    Košice  

- Nad jazerom,  

9. vyjadrovala sa k prijatiu návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií     

SR  na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov     

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19,          

                                                                                                             

10.  hodnotila návrhy zliav z nájomného pre nájomcov Mestskej časti Košice - Nad jazerom        

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru v 

zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie  šírenia 

choroby  COVID-19 počas 1., 2. a 3. vlny pandémie, 

11. vyjadrovala sa k Pravidlám participatívneho rozpočtu mestskej časti, 

12. dávala návrhy  k strategickým materiálom mestskej časti týkajúcich sa jej smerovania       

a rozvoja, a to k: Programu rozvoja mesta Košice na obdobie  rokov 2015 - 2020 s výhľadom 

do roku 2025, Akčnému plánu rozvoja Mestskej časti Košice - Nad jazerom. 

 

P. starostka sa poďakovala za predloženie informatívnej správy  a vyzvala p. Mgr. 

Martina Semana o prednesenie správy o činnosti sociálno-zdravotnej komisie vo volebnom 

období 2018-2022. 

 P. M. Seman uviedol, že vo volebnom období 2018-2022 sa rokovanie sociálno-

zdravotnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

uskutočnilo 16-krát. Samotné stretávanie, ale aj činnosť boli do veľkej miery ovplyvnené 

pandémiou ochorenia Covid 19, ktorá od roku 2020 až do marca 2022 ovplyvnila život asi 

každého z nás.  

Komisia sa vyjadrovala k materiálom predkladaným miestnemu zastupiteľstvu, 

prijímala  stanoviská k pripravovaným všeobecne- záväzným nariadeniam mestskej časti a k 

sociálnej politike mestskej časti z hľadiska prevencie sociálno-patologických javov 

a zúčastňovala  sa  na výkone kontroly spôsobu realizácie a plnenia uznesení zastupiteľstva 

mestskej časti, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení a vybavovania podnetov občanov 

mestskej časti v rámci sociálnej  a zdravotnej oblasti.  

Napriek pandémii komisia, v rámci svojich možností, organizovala aj aktivity, ktoré boli 

na toto štvorročné obdobie naplánované, ako napr. Mikulášske posedenie pre deti (prevažne zo 

sociálne slabšieho prostredia), kde v roku 2018 sa ho zúčastnilo 146 detí, v roku 2019 170 detí 

a v roku 2021 boli odovzdané balíčky pre 90 detí. V roku 2020 sa kvôli pandémii stretnutie 

neuskutočnilo.  
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Na Jazerskej kvapke krvi, ktorá sa realizovala 6 x, darovalo krv spolu 201 darcov.  

Aktívni boli aj jednotliví členovia komisie, napr. pani Vargová pri antigénovom testovaní, 

Lucia Kleinová organizovala zbierku pyžám pre pacientov v nemocnici, ktorí nemajú 

príbuzných a koordinovala spoluprácu neziskovou organizáciou Facilitas.  

V roku 2019 p. Poštrková predstavila projekt „Aj ty môžeš porozumieť", v ktorom ide 

najmä o to, aby sa nepočujúci nebáli počujúcich a opačne, hovorila o technike, o pokroku 

načúvacích prístrojov, kochleárnych implantátoch.  

Lucia Kleinová spolu s p. Hermélyovou sa podieľali na organizácii podujatia s názvom 

European Public Health 2019. Päťdňového podujatia sa zúčastnilo asi 30 občanov našej 

mestskej časti každý deň.  

Uskutočnila sa zbierka hračiek, ktorú navrhla zorganizovať členka komisie, p. Ďurčová, 

a ktorá sa zrealizovala na miestnom úrade počas júla a časti augusta 2019, odovzdaná bola na 

oddelení detskej onkológie FNLP (Fakultnej nemocnice s poliklinikou). Vyzbieralo sa (po 

pretriedení) cca 23 banánových krabíc hračiek.  

Predseda komisie Martin Seman sa angažoval v pomoci v osade Lubina a zúčastnil sa aj 

na registračnom týždni, v rámci ktorého sa mapovali problémy ľudí bez domova a sociálne 

vylúčených komunít.  

Tento rok členovia komisie pomáhali aj pri zabezpečovaní aktivít v rámci Kultúrneho 

leta, najmä pri podávaní čaju seniorom v rámci akcie „Čaj o piatej" a prípravou cukrovej vaty, 

ktorú účastníkom rozdávali zdarma.   

V rámci svojej činnosti sa komisia podieľala na obsahovej náplni občasníka mestskej 

časti Jazerčan (sociálna  a zdravotná oblasť) a spolupodieľala sa na propagácii akcií mestskej 

časti. Erika Sabóčiková propagovala aktivity komisie prostredníctvom pravidelných príspevkov 

vo Farskom liste sv. Košických mučeníkov.  

Počas tohto obdobia realizovala komisia dve turistické akcie vo Vysokých Tatrách – 

v Starom Smokovci a to v októbri v roku 2018 aj v roku 2019. Toto podujatie sa chystá aj tento 

rok, a to 15. 10. 2022.  

 

P. starostka sa poďakovala za prednesenie správy a dala slovo p. JUDr. Romanovi 

Frnčovi predsedovi legislatívno právnej komisii na prednesenie správy 

Legislatívno-právna komisia ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán miestneho 

zastupiteľstva plnila v sledovanom období nasledovné úlohy:                                                                                
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- prijímala odborné stanoviská k materiálom zaradeným na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

a posudzovala materiály zaradené na rokovanie miestneho zastupiteľstva z hľadiska vecnej 

koordinácie, právneho a legislatívno-technického hľadiska a to najmä: 

- návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, ich zmien a doplnkov, najmä z hľadiska 

ich súladu s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

- návrhy iných normatívnych dokumentov mestskej časti podliehajúcich schváleniu miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti, 

- rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva vrátane jeho zmien a doplnkov, 

- odmeňovací poriadok poslancov miestneho zastupiteľstva a členov  komisií (neposlancov) 

zriadených miestnym zastupiteľstvom,  

- iné dokumenty týkajúce sa mestskej časti, pri ktorých vznikla potreba posúdenia z hľadiska 

právneho či legislatívno-technického. 

Na svojich zasadnutiach v rámci svojej činnosti prerokovala a zaujala stanovisko k otázkam vo 

veci: Návrhu Dohody o urovnaní medzi účastníkmi: Mestská časť Košice – Nad jazerom a 

CLINTRIAL s .r. o. , Zmeny Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – 

Nad jazerom, N á v r h u Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

č. 49, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 37 o čistote a verejnom poriadku na 

území Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Zmeny Rokovacieho poriadku komisií MiZ MČ 

Košice – Nad jazerom, Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018, 

Výročnej správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018, Návrhu poskytnutia dotácie 

z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu mestskej zelene v Košiciach na 

projekt -„Oplotenie detského ihriska na Azovskej ulici.“, Návrhu na súhlas s podaním žiadosti 

na registráciu OZ JAZERO, Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti nachádzajúce sa v rekreačnej 

lokalite Jazero, Návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 44 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti a iné. 

Pán Frnčo sa poďakoval všetkým členom komisie za odvedenú prácu a poprial novej 

komisii veľa úspechov v práci a správnych rozhodnutí. 

P. starostka sa poďakovala za prednesenie správy a dala slovo p. Mgr. Andrei Gajdošovej 

na prednesenie správy, ktorá uviedla, že Komisia mládeže, vzdelávania , kultúry a športu 

pracovala podľa schváleného plánu činností, stretávala sa na pravidelných zasadnutiach, kde sa 

vyjadrovala k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva, k žiadostiam 

o dotácie z rozpočtu mestskej časti, k investičným zámerom  v mestskej časti, , k rozpočtovým 

opatreniam a zmenám rozpočtu mestskej časti.  

Členovia komisie v spolupráci so zamestnancami miestneho úradu organizovali 

pravidelné podujatia ako Stolnotenisový turnaj – Memoriál Gállovcov, Jazerský streetbasket, 
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Futbalový turnaj žiakov jazerských základných škôl, Futbalový turnaj mužov o Putovný pohár 

starostky MČ, Jazdu zručnosti a iné. Aktivity plánované komisiou boli čiastočne znemožnené 

2- ročnou pandémiou COVID -19, kedy sa členovia komisie stretávali len v online režime. 

Poďakovala sa všetkým členom komisie, poslancom i neposlancom za aktívny prístup, 

konštruktívne názory a ochotu pracovať pre občanov a podieľať sa na veciach verejných. 

  P. starostka sa poďakovala za prednesenie správy a dala slovo p. Ing. Norbertovi 

Borovskému aby predniesol správu o činnosti komisie výstavby a IČ.  

 P. Borovský uviedol, že Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia 

zásadným spôsobom formovala každú investičnú akciu a vytvárala spolu s miestnym 

zastupiteľstvom a vedením mestskej časti poradie priorít vo výstavbe predovšetkým 

verejnoprospešných objektov v mestskej časti.  

Zároveň komisia riešila skladbu každého predkladaného rozpočtu mestskej časti 

s prioritou na investičné akcie a stavby. Prerokovávala záverečný účet vrátane kontroly plnenia 

cieľov a ukazovateľov. Riešila prevody vlastníctva z mestskej časti na mesto Košice u stavieb, 

ktoré si vyžadujú finančne nákladnú prevádzku ako napríklad vystavané verejné osvetlenia. 

Zaoberala sa podnetmi členov ale i obyvateľov či už z oblasti údržby ciest, verejného 

osvetlenia, zelene, ihrísk a iných zariadení. Častokrát sme tvorili sprostredkovateľa pre 

vyriešenie problému, ktorý vecne nespadal do činnosti mestskej časti avšak trápil našich 

obyvateľov. Pretože práca člena komisie, či už poslanca alebo neposlanca nie je len nadniesť 

zistený problém ale participovať na jeho doriešení a aktívne sa zúčastňovať činností, ktoré 

komisia vykonáva.  

Neoddeliteľnou činnosťou komisie boli výjazdy a kontrolné dni a to predovšetkým pri 

riešení stavu verejného osvetlenia. Sťaženie činnosti komisie vnímam len v období pandémie 

kedy sme museli komunikovať len prostredníctvom online prenosov. 

Úzka spolupráca bola realizovaná aj so stanicou MsP Nad jazerom, kde podľa povahy 

podnetov a v zákonných možnostiach stanica prijímala opatrenia a poskytovala súčinnosť 

komisii za čo im ďakujem.  

Investičný plán výstavby bol realizovaný podľa prijatého Programu rozvoja mesta 

Košice ako aj aktivít a cieľov, ktoré prijala mestská časť.  

Rozsiahlu časť činnosti tvorilo prerokovanie pripravovaných zmien územného plánu 

mesta Košice, ktoré predovšetkým v spracovanom variante B môžu v budúcnosti výrazne 

pretvoriť mestskú časť v terajšej priemyselnej zóne.  

Verím, že budúcnosť a dosiahnuté odstránenie problémov, ktorými sa komisia zaoberala budú 

činnosť komisie výstavby v tomto volebnom období hodnotiť kladne. 

Poďakoval sa všetkým členom komisie za odvedenú prácu a poprial novému zloženiu komisie 

veľa úsilia a správnych rozhodnutí.  
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P. starostka poprosila p. Slivku informoval o činnosti komisie. Uviedol, že 

v sledovanom období komisia zasadala pravidelne a zamerala sa na kontrolu  splnenia 

povinnosť poslancov podať v zákonnom termíne písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle čl. 7 ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“). 

Následne komisia vypracovala stručný opis oznámení, ktoré sa zverejnili na webovej stránke 

mestskej časti. 

 

P. starostka sa poďakovala za prednesenie správy, v rámci rozpravy nemal nikto 

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

o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 227 

 

(Hlasovanie č. 12 z prít. 13 za 13) 

 

K bodu č. 14/  Informatívna správa o riešení pripomienok z poslaneckých dní za rok 2022 

P. starostka uviedla, že materiál Vám bol zaslaný v elektronickej podobe.  

 

Poslanecké dni v roku 2022 sa uskutočnili podľa schváleného plánu v počte 7 , vždy prvú stredu 

v mesiaci. Na poslaneckých dňoch sa zúčastnili spolu 4 obyvatelia mestskej časti. Na všetky 

pripomienky boli dané písomné odpovede v stanovenej v lehote.  

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

starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia – uznesenie č. 213 

 

(Hlasovanie č. 13  z prít. 13  za 13 ) 

 

K bodu č. 15/  Interpelácie 

V zmysle schváleného rokovacieho poriadku starostka vyzvala poslancov, na písomné 

predloženie interpelácií. 

 

K bodu č. 16/ Rôzne 

P. starostka dala  poslancom priestor  na prípadné dotazy, pripomienky, návrhy. 
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K bodu č. 17/ Záver 

Vážené poslankyne, poslanci dovoľte mi, aby som sa Vám osobne ešte raz poďakovala 

za Vašu prácu vo volebnom období rokov 2018 – 2022 a dovolím si Vám pri tejto príležitosti 

odovzdať malú pozornosť, ďakovnú plaketu, ktorá Vám bude pripomínať toto naše náročné ale 

krásne spoločné fungovanie v samospráve a v spoločnej práci v prospech obyvateľov mestskej 

časti. 

Vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní, program dnešného slávnostného 

rokovania bol vyčerpaný. Ďakujem Vám všetkým za účasť a vyhlasujem dnešné zasadnutie za 

ukončené.  

Zároveň Vás všetkých srdečne pozývam po krátkej prestávke na slávnostné oceňovanie 

osobností Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

    

    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:  Mgr. Bernard Berberich  

Mgr. Andrea Gajdošová 

 

Zapisovateľka: JUDr. Alena Olejárová  

 


