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Vec:
Otázky poslancov

Vážený pán poslanec,

Dňa 22.5.2019 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 otázku v bode 
..Otázky poslancov“ v znení:

či sme oslovili školy, či je možné nadviazať s nimi spoluprácu. Ide o terénneho sociálneho 
pracovníka. Máme nejaký zámer na zveľaďovanie ihrísk, alebo utlmovanie ihrísk?

V súlade sčl. 16 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice -  Sídlisko Ťahanovce „Poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť 
otázky starostovi, zástupcovi starostu, členom miestnej rady, prednostovi miestneho úradu, 
miestnemu kontrolórovi a vedúcim, príp. riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií a 
iných právnických osôb mestskej časti, vo veciach výkonu ich pôsobnosti. Otázky majú byť stručné 
a majú umožňovať stručnú odpoveď.

Odpovede na otázky:

K otázke 1.

So základnými školami v zriad’ovateľskej pôsobnosti mesta Košice mestská časť dlhodobo 
spolupracuje v rôznych úrovniach. Navyše poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Mgr. Mária 
Horváthová je zástupkyňou riaditeľa v ZŠ Belehradská, čo ešte zvyšuje úroveň spolupráce. Ihriská 
v počte 18 sú v správe MČ. Jedno ihrisko je výlučne v správe SMSZ. Pre tento rok bola schválená 
renovácia v menšom rozsahu pre dve ihriská. Každý rok vynakladá pre účely povinnej revízie 
ihrísk, z čoho vždy vyplývajú aj povinnosti opraviť prvky na ihriskách, MČ nemalé prostriedky.
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V prípade výzvy spoločnosti LIDL sa plánuje v budúcom roku zapojiť do výzvy a tiež do výziev na 
obnovu detských ihrísk. Toho času neevidujeme zvýšený dopyt po detských ihriskách či 
športoviskách. Teda MČ sa bude zrejme zameriavať prioritne na skvalitnenie toho času 
existujúcich.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
starosta mestskej časti


