
 

Podnety a dopyty občanov počas poslaneckých dní 

20.06.2016 – 06.09.2016 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

20.06.2016 Podhradová- dlažba pred OC 

- trhovisko, zrušenie 

Denné centrum-nefunkčné 

splachovanie na WC, neodteká 

umývadlo 

Parkovanie v MČ-chýba info 

v kuriéri 

Kuriér zo Severu- neaktuálny 

- chýba info, kde a kedy sa 

konajú poslanecké dni 

- chýbajú telef. č. na poslancov 

a starostu 

(Gibóda, Haľko) 

Oprava dlažby pred OC 

Podhradová bude zrealizovaná 

v priebehu 37. týždňa. 

Denné centrum - ide o malé bežné 

opravy, ktoré sa odstraňujú 

priebežne. 

Kuriér: O poslaneckých dňoch je 

informácia na strane 3, 

v budúcnosti doplníme aj miesto; 

telefónne čísla sa zverejňovali na 

základe webovej stránky; 

 

p.Gibóda 

giboda@oan.sk 

27.06.2016 Poslanci sa nezúčastnili 

(Kažimírová, Kalanin) 
  

04.07.2016 Žiaden podnet 

(Kertés, Polaček) 

    

11.07.2016 Žiaden podnet 

(Švajlen, Vágási ) 

  

18.07.2016 Poslanci sa nezúčastnili 

(Zimmermannová, Baláž) 

  

25.07.2016 Poslanecký deň sa nekonal 

z dôvodu ospravedlnenia oboch 

poslancov 

(Bekiaris,  Blišťan) 

  

01.08.2016 Stanovisko k vjazdu auta p. 

Magicovej z pešej zóny, prečo 

zmenila MČ stanovisko, keď 4 

roky zamietala prístup, aké 

skutočnosti nastali a na základe 

akých právnych zmien MČ 

zmenila svoj doterajší postoj 

k predmetnej záležitosti 

(Gibóda, Filipko) 

Na základe podnetu občana Jozefa 

Hajdu zo dňa 1.8.2016 do 

poslaneckej knihy, týkajúcej sa 

zmeny stanoviska MČ Košice – 

Sever k vjazdu osobného 

motorového vozidla na pozemok 

parc. č. 1175/16 vo vlastníctve 

mesta Košice na ulici Na Kalvárii, 

Vám oznamujeme nasledovné 

skutočnosti.  

Pán Jozef Hajdu listom požiadal 

MČ Košice – Sever o zmenu 

stanoviska MČ Košice – Sever zo 

dňa 29.4.2016, ktorým bolo vydané 

súhlasné stanovisko so zriadením 

právneho vzťahu k vjazdu na 

p. Hajdu 

Na Kalvárii 13, KE 

p.Gibóda 

giboda@oan.sk 



 

 

 

Vypracovala: Kancelária starostu 

parcelu č. 1175/16 v k. ú. Severné 

Mesto. MČ Košice – Sever listom 

zo dňa 15.8.2016 vyhovela tejto 

žiadosti, zrušila svoje súhlasné 

stanovisko zo dňa 29.4.2016 

a vyjadrila nesúhlas so zriadením 

právneho vzťahu k vjazdu 

motorovým vozidlom na parcelu č. 

1175/16 v k. ú. Severné Mesto.  

 

08.08.2016 Žiaden podnet 

(Haľko, Kalanin) 

   

15.08.2016 Žiaden podnet 

(Kažimírová, Kertés) 

  

22.08.2016 

 

Poslanci sa nedostavili 

(Polaček, Švajlen) 
  

29.08.2016 sviatok    

05.09.2016 Žiadosť o podporu poslancov 

v rámci projektov 

organizovaných Úniou žien 

Slovenska. 

 (Vágási, Bekiaris) 

p. Dančáková – pracovné stretnutie 

dňa 6.9.2016, ktorého cieľom bolo 

bližšie dohodnúť a špecifikovať 

možnosti spolupráce MÚ pri 

kultúrnych a športových aktivitách 

ÚŽS. 

p. Dančáková 

    


