
Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

14.05.2020 - 19.06.2020 

Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, som 
sa venoval: 
 
Máj 2020 / od 14.05.2020 
 

 Uskutočnilo sa stretnutie s primátorom mesta Košice (14.05.2020) za účasti 
ďalších 2 starostov veľkých mestských častí 

 Uskutočnilo sa stretnutie s primátorom mesta Košice a ministrom školstva na ZŠ 
Hroncova (15.05.2020) 

 Stretol som sa s pánom Miklem (15.05.2020) – návrh polopodzemného parkoviska 
v lokalite Národná trieda 47-51 

 Zúčastnil som sa Komisie sociálnej mestskej časti (15.05.2020) 
 Zúčastnil som sa pohrebu starostu MČ Košice – Poľov (15.05.2020) 
 Viedol som zasadnutie Komisie kultúry na Magistráte mesta Košice (18.05.2020) 
 Zúčastnil som sa Komisie rozvoja mestskej časti (19.05.2020) 
 Zúčastnil som sa Komisie finančnej mestskej časti (20.05.2020) 
 Uskutočnilo sa neformálne stretnutie s poslancami mestskej časti (20.05.2020) 
 Stretol som sa so starostom Košice – Západ s pánom Vrchotom (21.05.2020) – 

diskutovali sme na aktuálne témy, hlavne uvoľňovanie opatrení v súvislosti 
s pandémiou Covid19 

 Zúčastnil som sa Miestnej rady (22.05.2020) 
 Viedol som zasadnutie Miestneho zastupiteľstva (22.05.2020) 
 Stretol som sa s pánom Lazárom  (25.05.2020) – lokalita Za štadiónom 
 Stretol som sa s pani Slávikovou (25.05.2020) – trhovisko Mier 
 Zúčastnil som sa Rady starostov (26.05.2020) 
 Stretol som sa s p. Sedlákom z Mestskej polície (26.05.2020) – téma 

bezdomovectva 
 Zúčastnil som sa stretnutia poslaneckého klubu Fungujúce Košice (26.05.2020) 
 Obhliadka MČ s pánom Kaščákom a pánom Sorgerom z Magistrátu mesta Košice 

ohľadom vyznačenia parkovania v jednotlivých lokalitách MČ (27.05.2020) 
 Zúčastnil som sa Mestského zastupiteľstva (28.05.2020) 
 Uskutočnilo sa stretnutie s prokurátorom pánom Čorbom (29.05.2020) – 

prevzatie zápisu z vykonanej kontroly prevodov majetku 
 

Jún 2020 / do 19.06.2020 

 Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom OR PZ SR s Ondo - Eštokom (02.06.2020) - 
Premnoženie diviakov, riadenie dopravy v križovatke Kostolianska, cestné 
kontroly a meranie rýchlosti 

 Uskutočnilo sa stretnutie s obyvateľmi na Kavečianskej ceste (03.06.2020) – 
problematika nájomných zmlúv k mestským pozemkom a ich dlhodobé využívanie 
ako záhradky 

 Zúčastnil som sa stretnutia primátora mesta Košice s poslancami (04.06.2020) 



 Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami spoločnosti Eurovia (04.06.2020) – 
oprava povrchu riadenie svetelnou signalizáciou Kostolianskej cesty,  

 Uskutočnilo sa stretnutie s GR DPMK pánom Padyšákom (04.06.2020) – presun 
linky č. 12 na Podhradovej, oprava fasády trafostanice na konečnej električiek, 
oprava a údržba verejného osvetlenia v MČ 

 Stretol som sa s námestníkom primátora p. Gibódom a starostom Západu p. 
Vrchotom pri rekonštrukčných prácach na schodisku Račí potok (05.06.2020) 

 Prijal som na stretnutie námestníka primátora p. Gibodom (05.06.2020) – správa 
majetku Amfiteáter, budova bývalých detských jaslí na Gerlachovskej, parkovanie 
a vodorovné dopravné značenie v MČ, križovatka Kostolianska, osvetlenie v MČ, 
zámena pozemkov na Podhradovej 

 Zúčastnil som sa stretnutia s p. Rosenbergovou na Sládkovičovej 3 (05.06.2020) 
 Stretol som sa s pánom Himičom (08.06.2020) – projekty v kultúre a kreatívnom 

priemysle 
 Stretol som sa s Radou seniorov KSC ( 08.06.2020) – postupné uvoľňovanie 

opatrení a možnosť prevádzkovania KSC za presne určených opatrení a nariadení 
 Uskutočnilo sa stretnutie s Hlavným kontrolórom mesta Košice pánom Gallom 

(09.06.2020) – správa a prevody majetku, účelové dotácie mesta Košice, daň za psa 
 Zúčastnil som sa Komisie kultúry Košického samosprávneho kraja (09.06.2020) 
 Stretnutie s pani Vargovou (09.06.2020) – grantová výzva mesta Košice 

administrovaná CIKE 
 Stretol som sa s pánom Čorbom (10.06.2020) - parkovanie pri OC Mier, vyznačenie 

čiar a miest pre invalidov 
 Stretol som sa s veliteľom stanice Mestskej polície Košice – Sever pánom 

Francanom (10.06.2020) – parkovanie, maľovanie čiar, bezdomovectvo 
 Viedol som zasadnutie Komisiu kultúry mesta Košice v priestoroch 

Východoslovenskej galérie (11.06.2020) 
 Zúčastnil som sa stretnutia na MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce (12.06.2020) – 

projekt výstavby obchodného centra v lokalite Medzi mostami / Pri hati 
 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Mihalikom, zástupcom spoločnosti Billa 

(12.06.2020) – čistota okolo objektu a vo dvore, nájomcovia, parkovanie vozidiel 
MsP, riešenie dažďových zvodov 

 Uskutočnilo sa stretnutie s Radou seniorov v KSC (12.06.2020) – podmienky na 
prevádzkovanie niektorých krúžkových činností a aktivít v KSC 

 Zúčastnil som sa stretnutia primátora mesta Košice s poslancami (15.06.2020) 
 Prijal som na stretnutie starostu MČ Košice-Šaca p. Petríka (16.06.2020) – diskusia 

na aktuálne témy v meste Košice 
 Zúčastnil som sa stretnutia starostov MČ (18.06.2020) 
 Stretol som sa s p. Vajdom (18.06.2020) – zmena územného plánu lokalita 

Tlačiarne 
 Zúčastnil som sa Komisie cestovného ruchu na Magistráte mesta Košice 

(18.06.2020) 
 Stretol som sa s p. Forraiom (19.06.2020) – pozemky vlastníkov pri Aničke 

a riešenie starostlivosti o nich 
 Stretol som sa s p. Titlom (19.06.2020) – riešenie dopravnej situácie v lokalite 

Tlačiarne. 

 



 

Absolvoval som stretnutia:  

 neformálne stretnutia s občanmi a obyvateľmi mestskej časti 
 s primátorom p. Polačekom, námestníkmi primátora a pracovníkmi MMK  
 s riaditeľmi a vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice 

 

Čerpanie dovolenky: 0 dní 


