
 

Podnety a dopyty počas poslaneckých dní 

26.09.2016 – 05.12.2016 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

26.9.2016 Žiaden podnet 

(Gibóda, Haľko) 
  

3.10.2016 Žiaden podnet 

(Kalanin, Kažimírová) 
  

10.10.2016 Žiaden podnet 

(Kertés, Polaček) 

  

17.10.2016 Žiaden podnet 

(Švajlen, Vágási) 

  

24.10.2016 Žiaden podnet 

(Zimmermannová, 

Baláž) 

 

  

31.10.2016 Chýba prístupový 

chodník k vchodom 

bloku Hlinkova 4-10 

 

(Bekiaris, Blišťan) 

Vybudovanie chodníka na Hlinkovej 

4-10, bolo prejednané na Komisii 

rozvoja dňa 30.11.2016, ktorá prijala 

uznesenie č. 43/2016. Odd. rozvoja 

prejedná so SMsZ.   

Odpoveď bude zaslaná občanom. 

Info podať: 

Dušan Krankus – 

krankus.dusan@atk.sk 

Iveta Priehradnikova – 

priehriadnikova.iveta@gmail.c

om  

Ing.Peter Košík – 

kosik.peter@atk.sk 

Peter Golšan –  

peter.golsan@gmail.com 

7.11.2016 Oprava dlažby na 

Podhradovej pred 

potravinami. Preverenie 

skutočnosti 

 

Filipko, Gibóda  

(Polaček v zastúpení) 

MČ opravu dlažby pred OC 

realizovala v mesiacoch apríl, júl 

a september 2016.  

Vlastníkom plochy je mesto Košice, 

Referát dopravy túto plochu nemá 

zverenú do správy. Informácia bola 

podaná na Komisii rozvoja dňa 

30.11.2016.  

 

info podať email: 

Polaček@oan.sk 

14.11.2016 Žiaden podnet 

(Haľko, Kalanin) 

  

21.11.2016 Žiaden podnet 

(Kažimírová, Kertés) 
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Vypracovala: Kancelária starostu 

28.11.2016 1. Na čí podnet bola 

odstránená dopr. značka 

medzi obyt. domom 

Obrancov mieru 5-11 

2. žiadosť 

o zjednosmernenie ulice 

resp. povoliť vjazd 

dopravnej obsluhe do 

3,5 t kvôli podzemnej 

kotolni 

3. preveriť možnosť 

rekonštrukcie cesty 

4. voľný výbeh psov –

Park Duklianskych 

obetí – preveriť 

možnosť predelenia 

venčoviska zvlášť pre 

malé plemená v pomere 

1:4 

(Polaček, Švajlen) 

1.MČ Košice-Sever nezačala konanie 

na odstránenie dopravných značiek. 

Cestný správny orgán - mesto 

Košice,  po odsúhlasení Krajským 

dopravným inšpektorátom KR PZ 

SR určilo odstránenie DZ B1(zákaz 

vjazdu všetkých vozidiel v oboch 

smeroch) s dodatkovou tabuľkou 

E12 s textom „Okrem dopravnej 

obsluhy“ na Obrancov mieru 5-

11.Požiadavku tunajší úrad postúpil 

na základe opakovaných žiadostí 

a podnetov obyvateľov z lokality 

Obrancov mieru. MČ v tomto 

prípade nemá rozhodovaciu 

právomoc. Opodstatnenosť 

predmetného dopravného značenia 

už bola riešená v r. 2014, kedy po 

realizácii nových parkovacích miest 

došlo k zmene dopravnej situácie 

v lokalite. 

2. MČ nie je cestný správny orgán. 

Podnet bude postúpený na 

dispečingu MMK, dňa 8.12.2016       

3. Podnet – rekonštrukcia 

komunikácie Obrancov mieru bude 

postúpený na MMK, ref.dopravy. 

4.Výbeh pre psov bol vybudovaný 

v r. 2014 na základe zmluvy 

o finančnej spolupráci so SMsZ. PD 

neriešila predelenie výbehu. 

Možnosť predelenia bude 

konzultovaná a po eventuálnom 

doporučení bude pripravený návrh na 

realizáciu v r. 2017.   

písomne oznámenie: 

p.Lešťáková – Obrancov mieru 

5, KE 

p.Mauerová, Obrancov mieru 

11, KE 

email: 

polacek@oan.sk 

5.12.2016 Poslanci sa nezúčastnili 

(Vágási, 

Zimmermannová) 

  


