
 

Podnety a dopyty počas poslaneckých dní 

21.03.2016 – 13.6.2016 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

21.03.2016 1.odpratať zimný posypový 

materiál 

2. Vyčistiť upchaté kanalizačné 

vpuste 

3. údržba zelene 

4. Zlý stav komunikácie 

Čermeľská cesta 

5. Občanom chýba obchod 

s potravinami 

6. Na Watsonovej chýba 

semafor 

(Kalanin, Kažimírová) 

Postúpená žiadosť na Vodárenskú 

spol. – zabezpečenie správy 

a údržby komunikácie 

a odvodňovacieho žľabu na ul. 

Suchodolinská – dňa 22.03.2016 – 

na vedomie p. Šimkovej- prevzala 

doručenkou 27.03.2016 

Riešenie – Vodárenská spol. 

zabezpečila práce v termíne 23.03.-

24.03.2016 

Zlý stav komunikácie Čermeľská 

cesta a chýbajúci semafor – 

postúpené na Referát dopravy dňa 

22.03.2016 

Údržbu zelene v tejto lokalite 

SMsZ nevykonáva 

Anna Šimková, 

Suchodolinská 23 

28.03.2016 Poslanecký deň zrušený 

z dôvodu sviatku Veľká noc 
  

4. 04.2016 Žiaden podnet 

(Kertés, Polaček) 

    

11.04.2016 Žiaden podnet 

( Švajlen,  Vágási ) 

  

18.04.2016 Žiaden podnet 

(Zimmermannová,  Baláž) 

  

25.04.2016 Na Ceste pod Hradovou 1 – 22 

je problém s odvozom  smetia. 

Je nepravidelný a zberné 

nádoby na smeti ostávajú počas 

noci vonku, nakoľko sú 

nevyprázdnené. 

(Bekiaris, Blišťan) 

Zber a odvoz komunálneho odpadu  

zabezpečuje spol. KOSIT a.s. podľa 

schváleného harmonogramu prác 

v súčinnosti s mestom Košice. VZN 

č.137  odvoz odpadov rieši § 6 odst. 

9 čas odvozu zmesového 

komunálneho odpadu  a triedeného 

zberu  sa v meste vykonáva od 6.00 

do 18.00 hod. okrem nedele. Deň 

odvozu odpadu v uvedenej lokalite 

je stanovený na pondelok už 

v spomínanom časovom rozpätí 

VZN č.137. MČ nevie zabezpečiť, 

aby odvoz odpadu sa vykonával 

pravidelne v doobedňajších 

hodinách.  

Odpoveď zaslaná p. Vorobeľovi     

p. Štefan Vorobeľ 

Cesta pod Hradovou 5 



 

 

Vypracovala: Kancelária starostu 

02.05.2016 Žiaden podnet 

(Kažimírová, Kertés) 

   

09.05.2016 Žiaden podnet 

(Polaček, Švajlen) 

   

16.05.2016 Žiaden podnet 

(Kažimírová, Kertés) 

  

23.05.2016 

 

a) požadujú, aby obyvatelia 

nevenčili svojich psov za 

bytovým domom, kt. je 

využívané ako ihrisko, 

požadujú zab. kontrolu od 

Mestskej polície 

b) zabezp.orez stromu-lipa 

oproti Ms.polícii, zasahuje do 

okien domu a poškodzuje 

omietku domu 

c) nedostatok smetných košov 

a košov pre psíčkarov. 

a) Miestny úrad požiadal MP, aby 

v uvedenej lokalite vykonávali 

zvýšené kontroly zamerané na 

psíčkarov 

b) Požiadavka o orez stromu bola 

postúpená správcovi, t.j. Správa 

mestskej zelene, Rastislavova 79 

v Košiciach  

c) Chýbajúce smetné koše na 

chodníkoch sú v riešení s mestom 

Košice. Čo sa týka chýbajúcich 

košov na psie exkrementy je možné 

použiť aj zberné nádoby na 

komunálny odpad.   

Odpoveď zaslaná p. Ištvánovej a p. 

Kiralyovej  

  

p.Kiralyová, Nár.tr. 49 

p. Ištvánová Nár.tr. 51 

30.05.2016 Absencia poslancov 

(Vágási, Zimmermanová) 

  

06.06.2016 Žiaden podnet 

(Baláž, Bekiaris) 

  

13.06.2016 Žiaden podnet 

(Blišťan, Filipko) 

  

    


