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Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

20.06.2020 – 17.09.2020  

Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, 

som sa venoval: 

 

Jún 2020 / od 20.06.2020 

 Zúčastnil som sa ranného stretnutia s primátorom p. Polačekom (22.06.2020) 

 Rokovanie na Útvare hlavného architekta mesta Košice – dopravné riešenie 

k potravinám Fresh na Tomášikovej (22.06.2020) 

 Zúčastnil som sa Komisie kultúry mestskej časti (23.06.2020) 

 Zúčastnil som sa zasadnutia hodnotiacej komisie grantovej schémy CIKE 

(22.06.2020) 

 Stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice p. Čopom (22.06.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s námestníkom Slovenského technického múzea – 

p. Melichom (23.06.2020) 

 Zasadnutie Rady starostov (23.06.2020) 

 Zúčastnil som sa Komisie rozvoja mestskej časti (23.06.2020) 

 Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (25.06.2020) 

 Viedol som zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever (29.06.2020) 

 Účasť na závere školského roka na ZŠ Tomášikova (30.06.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Tegzom – ulica Za štadiónom (30.06.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pani Hagyariová – Cesta pod Hradovou, lavičky 

a detské ihrisko (30.06.2020) 

 

Júl 2020 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pani Slávikovou – problematika trhoviska Mier 

(03.07.2020) 

 Zúčastnil som sa ranného stretnutia s primátorom p. Polačekom (06.07.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Múdrym – lokalita Za štadiónom (06.07.2020) 

 Stretol som sa s pánom Himičom (08.07.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom starostom Vrchotom (Západ) a p. Petraškom - 

riaditeľom K 13 (08.07.2020) 

 Stretol som sa s pánom starostom Nigutom (Ťahanovce obec) a pani Lagin – 

problematika vlastníkov nehnuteľností v lokalite Anička (09.07.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie na Magistráte mesta Košice pod vedením námestníka p. 

Gibódu ohľadom výbehu pre psov Park Duklianskych obetí (13.07.2020) 

 Stretol som sa s pánom starostom Západu p. Vrchotom (21.07.2020) 

 Stretol som sa s pani Köverovou – ulica Za amfiteátrom 8 (22.07.2020) 

 Stretol som sa s pánom Bérešom – Átrium klub (24.07.2020) 

 Zúčastnil som sa akcie Race Jahodná (25.07.2020) 
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 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Tegzom – projekt KPK (27.07.2020) 

 Zúčastnil som sa Rady starostov na Vojvodskej ulici (28.07.2020) 

 Stretol som sa s námestníkom primátora p. Gibódom (29.07.2020) 

 Stretol som sa s pánom Tokárom (NKÚ) – ukončenie kontroly poskytovania 

opatrovateľských služieb (30.07.2020) 

 Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (30.07.2020) 

 Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva – pokračovanie (31.07.2020) 

 

August 2020  

 Zúčastnil som sa Kultúrnej komisie KSK (04.08.2020)  

 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Králom – rekonštrukcia strechy objektu Milk 

Agro (04.08.2020)  
 Uskutočnilo sa stretnutie s p. Nevelősom zo Správy mestskej zelene – výbeh pre 

psov, divé včely a pod. (05.08.2020) 

 Zúčastnil som sa stretnutia v Kosite za účasti pána Oršolu (MMK) – plán zimnej 

údržby 2020/2021 (05.08.2020) 

 Uskutočnilo sa odovzdanie objektu Milk Agro stavebnej firme – ulica Obrancov 

mieru (06.08.2020)  

 Stretol som sa s pánom Horváthom – Trhovisko Merkúr (10.08.2020) 

 Stretol som sa s pani Chudou – problematika výstavby projektu Villa Kalvária 

(11.08.2020)  

 Uskutočnilo sa stretnutie v DPMK, GR p. Padyšák, riaditeľ dopravy p. Danko, 

dopravný inžinier p. Titl, projektant p. Šuták, zástupca spoločnosti Fresh p. Bene 

– doprava pri Fresh Tomášikova (11.08.2020)  

 Stretol som sa s pánom Ferjenčíkom – CO mesta Košice (11.08.2020)  

 Uskutočnilo sa  stretnutie s pánom Tegzom – Projekt KPK (12.08.2020) 

 Rokovanie na Magistráte mesta Košice pod vedením námestníka p. Gibódu – 

Výbeh pre psov Park duklianskych obetí – výsledky ankety (13.08.2020)  

 Beh Active Live –Spoznaj Kalváriu -  odštartovanie s p. Gállom (13.08.2020) 

 Stretol som sa s pánom poslancom Lesňákom a zástupcom spoločnosti King 

Trade (17.08.2020) 

 Stretnutie na Tolstého ohľadom kontajneroviska – presun nádob (18.08.2020) 

 Stretnutie s pánom Vemem – Kostolianska cesta (18.08.2020) 

 Slávnostné odovzdanie opraveného schodiska Račí potok za účasti primátora 

mesta p. Polačeka, námestníka p. Gibódu a starostu Západu p. Vrchotu 

(19.08.2020) 

 Stretol som sa s pánom starostom Vrchotom (Západ) – finančné výpadky v ZOS 

(19.08.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Mizérom – Trhovisko Merkúr (19.08.2020) 

 Zúčastnil som sa pietnej spomienky (21.08.2020) 

 Zúčastnil som sa ranného stretnutia s primátorom p. Polačekom (24.08.2020) 
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 Uskutočnilo sa stretnutie akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

na Magistráte mesta Košice (24.08.2020) 

 Stretol som sa s pani Lukáčovou / Hlinkova 37 – problematika kontajneroviska 

a parkovania (24.08.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami spoločnosti TEHO – zníženie nákladov na 

vykurovanie objektu Amfiteátra a KSC (25.08.2020) 

 Stretol som sa s pánom Némethom – výstavba Bytového domu Hrbová 

(26.08.2020) 

 Stretol som sa s pánom Vrábelom – komunikácia na dvore Národná trieda 46 

(26.08.2020) 

 Stretnutie s pánom Šutákom (projektant) a pánom Gerecom (investor)– výstavba 

Bytového domu Hrbová (27.08.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami Byfosu a vlastníkov ohľadom presunu 

kontajneroviska na Strakovej 6 (28.08.2020) 

 Stretol som sa s riaditeľom Gymnázia Park Mládeže 5 pánom Marinčákom – 

problematika parkovania pred školou (31.08.2020) 

 

September 2020 

 Stretol som sa s pani Šimkovou / Suchodolinská 23 (02.09.2020) 

 Zúčastnil som sa ranného stretnutia s primátorom p. Polačekom (07.09.2020) 

 Kontrola výkonu prác opravy na Študentskej a Odborárskej za účasti primátora 

p. Polačeka (07.09.2020) 

 Stretol som sa s pani Jurovou / Skautská 1 – parkovanie, detské ihrisko a asociáli 

v parku (08.09.2020) 

 Spoločné stretnutie so zástupcami 3 správcovských spoločností na Študentskej 

ulici 1 až 9 ohľadne opravy chodníka a prístupov (08.09.2020) 

 Zúčastnil som sa Rady starostov (09.09.2020) 

 Rokovanie na Magistráte mesta Košice s pani Dudovou a pánom Dlhým – sociálne 

služby (09.09.2020) 

 Zúčastnil som sa III. zasadnutia Bezpečnostnej rady na Okresnom úrade Košice – 

prezentácia CO (10.09.2020) 

 Zúčastnil som sa akcie Velvet Run na Alpinke (13.09.2020) 

 Zúčastnil som sa ranného stretnutia s primátorom p. Polačekom (14.09.2020) 

 Galakoncert mesta Košice Ďakujeme 2020 (14.09.2020) 

 Stretol som sa s pánom Stojkovičom / ulica Chrastie - problematická stavba 

(16.09.2020) 

 Stretol som sa s pani Slávikovou  - problematika Mier (16.09.2020) 

 Kontrolný deň na výstavbe cyklochodníka Čermeľským údolím za účasti 

p. primátora Polačeka (16.09.2020) 

 Obhliadka lokalít možností cyklotrás s p. Antolovou – cyklokoordinátorka 

(16.09.2020) 



4 
 

 Zúčastnil som sa slávnostného odhalenia busty Andreja Hlinku na Hlinkovej ulici 

(16.09.2020) 

 Uskutočnilo sa stretnutie starostov veľkých mestských častí na MÚ Košice - 

Západ (17.09.2020) 

 Zúčastnil som sa stretnutia a prezentácie – Karpatský rozvojový inštitút 

(17.09.2020) 

 Zúčastnil som sa Komisie rozvoja mestskej časti (17.09.2020)  

 

 

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: 8 dní 


