Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
18.09.2020 – 30.11.2020
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, som
sa venoval:
September 2020 / od 18.09.2020
 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Paučom (MMK) – rekonštrukcia ulíc Študentská
a Odborárska (21.09.2020)
 Zúčastnil som sa Komisie sociálnej mestskej časti (21.09.2020)
 Stretol som sa s dekanom Fakulty umení TUKE p. Kanóczom (22.09.2020) –
Námestie Jána Máthého
 Zúčastnil som sa Komisie kultúry mestskej časti (23.09.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s pani Slávikovou a pánom Babjakom ohľadom trhoviska
Mier (24.09.2020)
 Zúčastnil som sa Komisie finančnej mestskej časti (24.09.2020)
 Zúčastnil som sa Miestnej rady (25.09.2020)
 Viedol som zasadnutie Miestneho zastupiteľstva (25.09.2020)
 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami (28.09.2020)
 Stretol som sa so starostom p. Vrchotom (Západ) – problematika ZOS, návštevy,
financie a pod. (28.09.2020)
 Viedol som zasadnutie Krízového štábu Mestskej časti Košice – Sever / prijaté
opatrenia od 29.9.2020 (28.09.2020)
 Stretol som sa s pánom Mrúzom firma Gastroservis – stravovanie a donáška
obedov pre seniorov (29.09.2020)
 Zúčastnil som sa prezentácie mobilnej aplikácie Zimná údržba na MMK
(29.09.2020)
 Poskytol som rozhovor do Rádia Košice – závery z MiZ (30.09.2020)
 Stretol som sa s pánom Lučanským vlastníkom predajného stánku na trhovisku
Mier – vyrovnanie dlhu (30.09.2020)
Október 2020
 Zúčastnil som sa rokovania Krízového štábu na MMK – opatrenia prijaté
Ústredným krízovým štábom (01.10.2020)
 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami (05.10.2020)
 Stretol som sa s pánom Mikle – parkovací dom Národná trieda 47 (06.10.2020)
 Zúčastnil som sa stretnutia starostov veľkých MČ (06.10.2020)
 Zúčastnil som sa akcie „Španielske dni“ Gymnázium Park mládeže (07.10.2020)
 Stretol som sa s prednostkou Okresného úradu Košice – okolie p. VozárKakaščíkovou / rekonštrukcia budovy OÚ na Hroncovej ulici (07.10.2020)
 Stretol som sa s pánom Hrehorom – Jazdecká 8 / verejné osvetlenie (07.10.2020)



























Zúčastnil som sa prezentácie Infraštruktúra IT, rozvoj a kybernetická bezpečnosť
na MMK – (07.10.2020)
Stretol som sa s pani Sterankovou – ul. Chrastie 13 / chátrajúca stavba na
susednom pozemku na Kostolianskej ceste (08.10.2020)
Viedol som zasadnutie Komisie kultúry mesta Košice (08.10.2020)
Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov (09.10.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (12.10.2020)
Videokonferencia s primátorom a poslancami MZ (12.10.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia poslaneckého klubu Fungujúce Košice (14.10.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia na Okresnom úrade v Košiciach, odbor starostlivosti
o životné prostredie (Halászová, Jakubišin, Krall) – neudržiavané pozemky
v lokalite Anička a zvýšený výskyt diviačej zveri(15.10.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a predsedami jednotlivých komisií pri
mestskom zastupiteľstve (15.10.2020)
Zúčastnil som sa rokovania Krízového štábu na MMK – opatrenia prijaté
Ústredným krízovým štábom (16.10.2020)
Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (19.10.2020 a 20.10.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia so zástupcami OÚ, odbor starostlivosti o životné
prostredie (Jakubišin, Krall) – obhliadka pozemkov v lokalite Anička (21.10.2020)
Zúčastnil som sa pracovného stretnutia na Okresnom úrade v Košiciach pod
vedením plk. Kríža – celoplošného testovanie obyvateľov na Covid–19
(22.10.2020)
Stretol som sa s pani Popríkovou – riaditeľkou Správy mestskej zelene v Košiciach
(23.10.2020)
Uskutočnila sa obhliadka a rekognoskácia priestorov pre celoplošné testovanie
obyvateľov s Armádou SR (23.10.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami (26.10.2020)
Stretol som sa s pánom Hajdučekom / ulica Pod vlekom– zimná údržba a odvoz
smetí (26.10.2020)
Zúčastnil som sa rokovania Krízového štábu na MMK – celoplošné testovanie
obyvateľov (26.10.2020)
Uskutočnila sa obhliadka priestorov na celoplošné testovanie s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva (26.10.2020)
Uskutočnila sa doplnková obhliadka a rekognoskácia priestorov na celoplošné
testovanie s Armádou SR (27.10.2020)
Uskutočnila sa obhliadka doplnených priestorov na celoplošné testovanie
obyvateľstva s RÚVZ (28.10.2020)
Zúčastnil som sa rokovania Krízového štábu na MMK – celoplošné testovanie
obyvateľov (29.10.2020)
Organizačné a technické zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľov na
ochorenie Covid-19 v MČ Košice – Sever (31.10.2020 a 01.11.2020)

November 2020
 Zúčastnil som sa prijatia starostov MČ u primátora mesta v Historickej radnici –
poďakovanie za celoplošné testovanie obyvateľov (03.11.2020)

 Uskutočnilo sa stretnutie s mestskou políciou s ohľadom parkovania na














Odborárskej ulici (06.11.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (10.11.2020)
Zúčastnil som sa tlačovej konferencie na MMK – zimná údržba (10.11.2020)
Stretnutie s MsP (Sedlák) a MMK (Sorger) – harmonogram realizácie vodorovného
dopravného značenia na parkovisku pri Shelby Grille (10.11.2020)
Rokovanie na MMK (Verešová) – majetkové pomery Areálu minigolfu na Bankove
(11.11.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia na MMK ohľadom predaja tenisovej dvojhaly na Aničke
(12.11.2020)
Rokoval som s primátorom na aktuálne témy MČ Košice – Sever (13.11.2020)
Realizácia vodorovného dopravného značenia na parkovisku pri Shelby Grille
(14.11.2020)
Realizácia pokládky dlažby v budove Miestneho úradu (15.11.2020)
Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (16.11.2020)
Stretnutie s otcom Marekom a sadenie stromov na cintoríne Rozália (20.11.2020)
Zabezpečil som od sponzora Spoločnosti Philip Morris 18 obedov denne počas
1 mesiaca pre slobodné matky zo Sládkovičovej 3 (18.11.2020)
Uskutočnil sa kontrolný deň rekonštrukcie ciest a chodníkov na Študentskej a
Odborárskej ulici, aj na Národnej triede za účasti primátora (20.11.2020)
Rokovanie s architektkou Kukučkovou – Návrh objektu v Parku na Komenského
ulici (20.11.2020)

 Uskutočnilo sa stretnutie s MMK (Cichanský) ohľadom parkovania na Odborárskej








a Kustrovej ulici (20.11.2020)
Stretol som sa s riaditeľom DSS Domko (p. Vatra)– minimaratón klientov DSS na
Aničke (20.11.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami (23.11.2020)
Rokovanie so Slovenskou poštou (p. Kočišová, p. Šoltis) – umiestnenie BalíkoBoxu
na Podhradovej s následnou obhliadkou možných lokalít (23.11.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Ivanom / TASR – Fotenie diviakov na Aničke
(23.11.2020)
Poskytol som rozhovor pre RTVS ohľadne výskytu diviačej zveri na Aničke
a problematiky neudržiavaných pozemkov (24.11.2020)
Uskutočnila sa obhliadka lokality Anička za účasti OÚ (p. Krall) a Štátnej ochrany
prírody (p. Gojdičová) – určenie rozsahu inváznych rastlín a drevín (24.11.2020)
Stretol som sa s pánom Gažovským zo spoločnosti OMIDA – búranie budovy
Espressa na Podhradovej a plánovaná nová výstavba, bankomat SLSP a BalíkoBox
Slovenskej pošty (25.11.2020)









Poskytol som rozhovor pre RTVS ohľadne Zimnej údržby a možnosti využitia
aplikácie (26.11.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia na Okresnom úrade v Košiciach (Halászová, Jakubišin,
Krall) aj za účasti starostov z Ťahanoviec (Nigut, Ihnát) – Invázne druhy rastlín
a drevín, zákony a možné postupy (26.11.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie na MMK (Šmajdová, Szalonová) ohľadom Dezinfekčnej
brány pre ZOS s následnou obhliadkou priestorov aj návšteva ZŠ Tomášikova
(27.11.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (30.11.2020)
Rokovanie s OÚ (p. Krall) a ŠOP (p. Gojdičová) – Invázne druhy rastlín a drevín,
možné postupy a riešenia (30.11.2020)

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: 1 deň

