
 

 

Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie rozvoja pri MZ Košice – Sever, konanej dňa 08.06.2015 na MÚ MČ Košice – Sever, 

Festivalové námestie č. 2, v Košiciach. 

 

 

Prítomní: Ing. Anna Zimmermannová, Ing. Kosmas Bekiaris, Ing. Jarmila Repovská, Ing. Jaroslav Polaček, 

doc. Ing. Peter Blišťan PhD, Ing. Jozef Filipko, Lukáš Novák, Ing.  Mária Tomášová,  Ing. Tomáš Görcsös, 

MVDr. Dagmar Kažimírová, Anton Švajlen, 

Neprítomní: Ing. Marián Bednarčík,Gabriel Horňák, Ing. Adrián Tompoš, Ing. Timea Horosová, Ing. Štefan 

Baláž,  Erik Haľko,  Ľuboš Czirner MBA 

Ospravedlnení: Ing. Adrián Tompoš, Ing. Timea Horosová, Ing. Marián Bednarčík, Ing. Štefan Baláž 

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Hučko, Lenka Čiderová, Marta Schnajderová, Mgr. Marcel Gibóda 

Tajomník: Bc. Jana Matiová 

 

Zasadnutie bolo zvolané na základe pozvánky s týmto programom:  
1.   Otvorenie 

2.   Prerokovanie pozastavených častí uznesenia MZ č. 49/2015 z 13.05.2015 

3.   Informácia o plnení cieľov, ktoré si stanovila komisia na druhom zasadnutí 

4.   Prísľub vytvorenia 14 parkovacích miest na Lomnickej ulici - informácia 

5.   Rôzne 

6.   Záver  

 

 

K bodu 1 

             Otvorenie  
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Zimmermannová a oboznámila prítomných s programom 

rokovania komisie a navrhla zmenu poradia prerokovania bodov v programe a to v bode 2. riešiť žiadosť 

občanov  z lokality na Kalvárii v Košiciach.   

 

Program rokovania : 

1.   Otvorenie 

2.   Žiadosť občanov sídliska na Kalvárii 

3.   Prerokovanie pozastavených častí uznesenia MZ č. 49/2015 z 13.05.2015 

4.   Informácia o plnení cieľov, ktoré si stanovila komisia na druhom zasadnutí 

5.   Prísľub vytvorenia 14 parkovacích miest na lomnickej ulici - informácia 

6.   Rôzne 

7.   Záver  

Hlasovaním členovia odsúhlasili zmenu programu 

Za:  10                       Proti:  0                    Zdržal sa:  0                    Nehlasovali:  0 

 

 

K bodu 2 

 Žiadosť občanov sídliska na Kalvárii 

p. Čiderová oboznámila prítomných s problémom, ktorý sa týka majiteľov psov, ktorí nerešpektujú bezpečnosť 

a zdravie detí. Psov  venčia v okolí  detského ihriska , ale aj priamo na ňom. Detské ihrisko, pešia zóna , okolie 

bytových domov je znečistené výkalmi. Detské ihrisko využívajú aj majitelia z okolitých rodinných domov ako 

cvičisko pre psov.  

Ďalšie uvedené problémy v tejto lokalite, ktoré žiadajú riešiť sa týkajú: 

-  lokalita Kalvárie sa nerozvíja, realizujú sa len opravy výtlkov, pred niekoľkými rokmi sa doplnili            

   3 hracie prvky  

-  chýbajúci prechod pre chodcov  cez  Starú spišskú cestu medzi zastávkami Krupinská 

-  detské ihrisko pre malé deti je nevyhovujúce, pre staršie deti chýbajú herné prvky 

-  chýba označenie detského ihriska a plôch pre pohyb psov 

-  chýbajúce verejné osvetlenie v  úseku  komunikácie od križovatky ulíc Stará spišská cesta -  Krupinská  po     

   križovatku ulíc Krupinská – Nitrianska.  



-  nie je známy  zámer investora v súvislosti s ťažbou v bani Bankov 

-  Stará spišská cesta je v zlom technickom stave – frekventovaná doprava nákladných vozidiel smerom k bani  

   Bankov 

-  spoplatnené parkovisko pri Tlačiarňach a pod Amfiteátrom  sa nevyužíva, čím sa umelo vytvárajú  parkovacie  

   plochy  od Festivalového nám.  na  Starú spišskú  cestu  a bránia bezpečnému  prejazdu 

 

p. Hučko informoval, že na základe požiadavky už prednosta úradu zvolal pracovné jednanie a oslovil MsP 

Sever so žiadosťou o vyhodnotenie problematiky držania psov – písomné sťažnosti, ústne, využitie elektronickej 

pošty, vykonávaný monitoring v danej lokalite, upozornenia zo strany obyvateľov na porušovanie predpisov 

VZN. Vzhľadom na veľký okruh problematiky a kompetenčnú príslušnosť jednotlivých požiadaviek miestny 

úrad  podrobne všetky spracuje, vyhodnotí  a po sumarizácii bude občanom zaslaná komplexná odpoveď.  

p. Čiderová  za obyvateľov  požiadala aby zelená plocha na ktorej sú osadené bránky ostala ako športové ihrisko, 

možnosť zváženia detské ihrisko pre malé a staršie deti – doplniť herné prvky 

p. Polaček  zdôraznil, že je potrebné označiť detské ihrisko, ako aj  plochy kde je povolený voľný pohyb psa 

a zároveň navrhol, že je potrebné sa opätovne zaoberať prípravou VZN o psoch 

p. Repovská  v rámci diskusie upozornila na výtlky od Tlačiarní až po bytové domy  ul. Krupinská 

p. Bekiaris  zdôraznil, že spolupráca s MsP je dôležitá  v rámci prevencie, monitoringu  a dodržiavania VZN  

Po diskusii p. Zimmermannová poďakovala zástupcom občanov za účasť na zasadnutí komisie. Následne 

pokračovala diskusia, ktorá sa týkala témy VZN o psoch. 

 

Komisia prijala k tomuto bodu uznesenie: 

 

a)  komisia  rozvoja  žiada  prednostu úradu,  predložiť  na najbližšie zasadnutie komisie rozvoja 

pracovnú  verziu  VZN o psoch,  ktorá  bola  rozpracovaná v predošlom volebnom období. 

b) komisia rozvoja žiada prednostu úradu oboznámiť komisiu s plnením úloh zo žiadosti podanej     

     obyvateľmi  sídliska na Kalvárii. 

 

Komisia hlasovala za všetky 2 body uznesenia spolu.    

Za:  11                   Proti:  0                    Zdržal sa:  0                    Nehlasovali:  0           

 

 

K bodu 3             

               Prerokovanie pozastavených častí uznesenia MZ č. 49/2015 z 13. 05. 2015 

V tomto bode p. Zimmermannová oboznámila prítomných o pozastavenom výkone uznesení Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever č. 49/2015 z V. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, 

konaného dňa 13.05.2015 

p. Hučko informoval o pracovnom jednaní na úrovni starostu, prednostu, kontrolóra úradu a za účasti 

predsedníčky komisie k  bodu 2. vypracovanie štúdie a príprava ideových projektov pre aktivity uvedené 

v Programe 5 Podprograme 5.6 Prostredie pre život. Na pracovnom jednaní boli prerokované a následne 

formulované alternatívne návrhy znenia uznesenia pre komisiu rozvoja :    

 „Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Košice – Sever o predloženie východiskových podkladov k aktivitám 

uvedeným v Programe 5 Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 na posledné zasadnutie MZ 

MČ Košice – Sever v roku 2015.  

 

„Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Košice – Sever o predloženie východiskových podkladov k aktivitám 

uvedeným v Programe 5 Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 do 31.12.2015. 

      

p. Repovská uviedla že s navrhnutými  aktivitami je potrebné začať. Každú  lokalitu zmapovať, aby sme vedeli 

do akej miery môžeme s navrhnutými zámermi pracovať. 

p. Filipko zdôraznil, aby sme nevyrábali neefektívne zámery.  Z pôvodného návrhu prípravy ideových projektov 

pripraviť analýzu. 

p. Bekiaris v rámci diskusie poukázal na problematiku riešenia prechodových chodníkov a schodísk, ktoré sú 

majetkom mesta, majú nevysporiadané alebo súkromné pozemky. 

 

K tejto téme komisia prijala uznesenie:       

 

Komisia rozvoja žiada starostu úradu o predloženie analýzy súčasného stavu a návrhy východiskových 

podkladov k aktivitám uvedených v Programe 5 Prostredie pre život, pre lokality : trhovisko Merkúr, 



Námestie Jána Mathého, prechodové chodníky a schodiská Podhradová, prechodové chodníky Kalvária, 

detské jasle Gerlachovská v termíne do 30.11.2015. 

 

Za: 10                    Proti:  0                   Zdržal sa:  0                  Nehlasovali:  0 

 

 

K bodu 4 

                 Informácia o plnení cieľov, ktoré si stanovila komisia na druhom zasadnutí 

K návrhom členov  komisie na aktivity  v Mestskej časti Košice - Sever pre volebné obdobie 2014 – 2018 

podrobne informoval  p. Hučko o stave riešenia jednotlivých návrhov a uviedol konkrétne príklady : 

- Ťahanovské riadky , osadenie 4 lavičiek – v riešení so SMsZ 

- Oprava komunikácií:  Slovenská ulica, Crow aréna chodník, Huncovská, Menguspvská, Štrbská, 

Polianska, Na stráni, Májová  -  zaslaný list na MMK, odd. VIaSÚ ref. dopravy 

- Podhradová, vynoviť OC budovu a vonkajšie priestory – vlastník ohlásil Stavebnému úradu, 

Hviezdoslavova 7 v Košiciach  stavebné úpravy na objekte   

- Štrbská ulica, informačné tabule ulíc premiestniť – v lokalite bude sa realizovať  rekonštrukcia 

križovatky, premiestnenie informačných tabúľ až po rekonštrukcii 

 

 

K bodu 5 

       Prísľub vytvorenia 14 parkovacích miest na Lomnickej ulici – informácia 

V tomto bode p. Hučko informoval o stave  konania vo veci vydania územného rozhodnutia k stavbe obytného 

domu. Nakoľko k dňu zasadnutia komisie ešte nebolo ukončené ani územné konanie, konkrétna plánovaná 

spolupráca s investorom pri riešení výstavby parkovacích plôch ešte nezačala.   

 

Komisia prijala k tomuto bodu uznesenie: 

 

Komisia rozvoja berie na vedomie informáciu o zámere vytvorenia 14 parkovacích miest na Lomnickej 

ulici. 

 

Za:  9                    Proti:  0                    Zdržal sa:  0                    Nehlasovali:  0         

 

K bodu 6 

              Rôzne 

p. Gibóda  sa informoval  o rekonštrukcii plynovodu - Mier. P. Hučko podal informáciu, že táto rekonštrukcia 

plynovodov išla verejnou vyhláškou. Navrhovaná stavba rieši výmenu miestnych plynovodov a je členená  na 5 

vetiev a bude prechádzať ulicami: A- Študentská, B- Čárskeho, C-Odborárska, časť Tomášikova, D-Hlinkova, 

Národná trieda, E-Kustrova. Rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách v zeleni, 

v chodníkoch a miestnych komunikáciách podľa miestnych podmienok v závislosti od existujúcich podzemných 

vedení. 

p. Bekiaris požiadal o odstránenie skorodovaného stožiara v zeleni na Hlinkovej 14. 

p. Filipko v rámci diskusie navrhol  revitalizáciu verejného priestranstva na Hornom Bankove – vzhľadom na 

celomestký význam navrhol spoluprácu s mestom Košice               

p. Gibóda  upozornil na záhradkársku lokalitu Račí potok, kde je osadená brána, ktorá sa  zamyká  a tým 

znemožňuje prechod.  

p. Zimmermannová informovala, že obyvatelia Vodárenskej ulice registrujú zvýšený pohyb Rómov, ktorí si pri 

rekreačnom stredisku Anička v húštine  vytvárajú nelegálne osady.  

Členovia komisie požiadali o vytvorenie sumarizácie uznesení komisie, ktorá sa bude pravidelne po každom 

zasadaní komisie dopĺňať o nové uznesenia.  

 

K bodu 7 

 Záver 

 

Predsedníčka komisie p. Zimmermannová poďakovala prítomným za účasť a ukončila 4. zasadnutie komisie 

rozvoja.                                                                                                                    

           „podpísané“                    „podpísané“ 

Zapísal: Bc. Jana Matiová      Ing. Anna Zimmermannová 

                  predseda komisie 

V Košiciach 11.06.2015 


