Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
24.05.2021 – 31.08.2021
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, som
sa venoval:
MÁJ 2021
 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom, starostami MČ a poslancami
(24.05.2021)
 Zúčastnil som sa rokovania Komisie rozvoja MČ Košice – Sever (25.05.2021)
 Mal som stretnutie na Útvare hlavného architekta mesta Košice – bytový dom
Podhradová (26.05.2021)
 Uskutočnilo sa stretnutie s poslancami na Krupinskej aj ohľadom kontajneroviska
v tejto lokalite (26.05.2021)
 Zúčastnil som sa rokovania Komisie kultúry MČ Košice – Sever (26.05.2021)
 Stretol som sa so statikom ohľadom havarijného stavu a opravy balkóna Miestneho
úradu (27.05.2021)
 Zúčastnil som sa rokovania Komisie sociálnej MČ Košice – Sever (27.05.2021)
 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Oršulom /MMK/ ohľadom verejného osvetlenia
na Krupinskej (28.05.2021)
 Stretol som sa na Aničke so Správou mestskej zelene v KE ohľadom kosenia na
akciu MDD (31.05.2021)
JÚN 2021
 Zahájenie kontroly Okresného úradu v oblasti Civilnej ochrany (02.06.2021)
 Stretnutie s majiteľom Kávička Anička kvôli akcii MDD (02.06.2021)
 Stretnutie s prevádzkarom Ryba Anička kvôli akcii MDD (02.06.2021)
 Stretnutie s vedúcou Centra detí a mládeže na Štrbskej 27 (02.06.2021)
 Stretol som sa s audítorkou ohľadne záverečného účtu MČ za rok 2020
(03.06.2021)
 Zúčastnil som sa rokovania Komisie finančnej MČ Košice – Sever (03.06.2021)
 Uskutočnilo sa stretnutie s poslancami MiZ (03.06.2021)
 Organizovali sme akciu MDD na Aničke (05.06.2021)
 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (07.06.2021)
 Zúčastnil som sa Miestnej rady MČ Košice – Sever (07.06.2021)
 Viedol som Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever (07.06.2021)
 Zúčastnil som sa rokovania Komisie kultúry KSK (08.06.2021)
 Uskutočnilo sa stretnutie ohľadom predĺženie povolenia pre spoločnosť Meoptis –
Baňa Bankov (08.06.2021)
 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie na Okresnom úrade Košice ohľadom pozemkov
na Aničke (08.06.2021)



























Zúčastnil som sa stretnutia na Magistráte mesta Košice ohľadom opráv mostov na
Hlinkovej (09.06.2021)
Stretol som sa s p. Kopčanskou ohľadne predaja na trhovisku Merkúr (09.06.2021)
Spolu s pánom Baraníkom a pánom Puškárom som sa stretol s pani Kristianovou –
Viničná stráň na Podhradovej (09.06.2021)
Stretol som sa s pánom Švecom /MMK/ ohľadom ihriska pri Gymnáziu Park
mládeže (11.06.2021)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (14.06.2021)
Stretol som sa s pánom Tomášekom /Galla centrum/ ohľadom zámeny pozemkov
s mestom Košice na Študentskej ulici (16.06.2021)
Stretol som sa s pánom Karaffom /poslanec MZ/ ohľadom zámeny pozemkov na
Študentskej ulici (16.06.2021)
Stretol som sa s pánom Gažovským ohľadom bytového domu na Podhradovej
(16.06.2021)
Stretol som sa s pánom Oršulom /MMK/ ohľadom doplnenia a projektov
osvetlenia – Krupinská, Kisdyho, Strakova, Kostolianska s obhliadkou priamo
v teréne (17.06.2021)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (21.06.2021)
Uskutočnilo sa stretnutie na dvore Tolstého – začiatok opravy vnútroblokovej
komunikácie (21.06.2021)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Šeševičkovou /pozemkové pomery/ – ulica Za
amfiteátrom (21.06.2021)
Stretnutie s dodávateľom a zahájenie prác opravy komunikácie vnútrodvora na
Národná trieda / Hlinkova (21.06.2021)
Zúčastnil som sa rokovania Komisie rozvoja MČ Košice – Sever (23.06.2021)
Stretol som sa s pánom Slávikom /Mier/ – umiestnenie kontajnerov (23.06.2021)
Dopravný dispečing MMK – ohľadom Hlinkovej, Študentskej a maľovania čiar na
Národnej triede (24.06.2021)
Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov (24.06.2021)
Viedol som zasadnutie Komisie kultúry mesta Košice (24.06.2021)
Stretol som sa s dodávateľom pánom Sviatkom - maľovania čiar pre parkovanie
na Národnej triede a Vodárenskej (25.06.2021)
Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (28.06.2021)
Zúčastnil som sa rokovania Miestnej rady MČ Košice – Sever (28.06.2021)
Viedol som rokovanie Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever a súčasne sa
uskutočnilo ocenenie osobností mestskej časti (28.06.2021)
Stretol som sa s pánom Múdrym ohľadom projektu Za štadiónom (29.06.2021)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Frischer ohľadom parku Komenského – Západ
(30.06.2021)

JÚL 2021
 Zúčastnil som sa rokovania mestského zastupiteľstva (01.07.2021)
 Uskutočnila sa akcia seniorov na Bankove (02.07.2021)
 Stretol som sa s pánom Gedeonom ohľadom zámeny pozemkov (02.07.2021)
 Stretol som sa s pánom Oberučom /firma Antik/ spolu s pánom poslancom
Rogovským (07.07.2021)
 Stretol som sa s pani Popríkovou zo Správy mestskej zelene v KE (13.07.2021)
 Stretol som sa s pánom Ondo – Kopra ohľadom predaja pozemkov pre
záhradkárov nad Krupinskou (13.07.2021)
 Stretol som sa s pani Moravskou ohľadom detského ihriska na Gerlachovskej 12
(13.07.2021)
 Stretol som sa s pánom Kajňákom /Strabag/ (14.07.2021)
 Zúčastnil som sa akcie seniorov na Bankove – Guláš (14.07.2021)
 Stretol som sa s pánom Duditšom – bytový dom Podhradová (14.07.2021)
 Stretol som sa s pani Görčöšovou – verejné obstarávanie (14.07.2021)
 Stretol som sa s pánom Vargom /Antik/ – rozmiestnenie elektronabíjačiek v MČ
(15.07.2021)
 Stretol som sa so starostom Košice – Západ p. Vrchotom (15.07.2021)
 Stretol som sa s pani Leštákovou z KSC (15.07.2021)
 Uskutočnila sa obhliadka mestskej časti s pani Popríkovou zo Správy mestskej
zelene v KE – športovisko, dažďová záhrada a obhliadka MČ (16.07.2021)
 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (19.07.2021)
 Zúčastnil som sa priateľského zápasu v Beach volejbale Sever proti Západu
(23.07.2021)
 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (26.07.2021)
 Stretol som sa s projektantkou SMZ pani Vrabcovou ohľadom projektov detských
ihrísk na Gerlachovskej 12 a Národnej tr. 66 s obhliadkou v teréne (26.7.2021)
 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Oršulom /MMK/ ohľadom verejného osvetlenia
na Krupinskej (28.07.2021)
 Zúčastnil som sa stretnutia v K13 – PHRaSR v oblasti kultúry (28.07.2021)
 Rokovanie s námestníkom primátora p. Gibódom – Projekt revitalizácie Parku
obrancov mieru (28.07.2021)
 Stretol som sa s p. Sedlákom /ekohliadka MsP/ ohľadom odstraňovania vrakov
v MČ (29.07.2021)
 Zúčastnil som sa športovej akcie Minigolfový turnaj pre seniorov na Bankove
(30.07.2021)
AUGUST 2021
 Zúčastnil som sa stretnutia na MMK ohľadom uzávierky cesty 2. triedy
v Čermeľskom údolí (02.08.2021)
 Zúčastnil som sa rokovania Komisie kultúry KSK (03.08.2021)











Zúčastnil som sa stretnutia na Okresnom úrade ohľadom uzávierky komunikácií
počas návštevy svätého otca na Lokomotíve (05.08.2021)
Stretol som sa s pánom Paučom /MMK/ ohľadom opravy komunikácií
(06.08.2021)
Zúčastnil som sa stretnutia na MMK ohľadom uzávierky komunikácií počas
návštevy svätého otca na Lokomotíve (06.08.2021)
Stretol som sa s poslancami Baraníkom a Puškárom ohľadom parkovania na
Ďumbierskej ulici (09.08.2021)
Stretol som sa s p. Mádaiom – Archív pre projekt Košické zrkadlo (11.08.2021)
Rokovanie s námestníkom riaditeľa MMK p. Dlhým – projektová príprava pre ZpS
na Gerlachovskej 10 (11.08.2021)
Rokovanie s pánom Fellegim /EEI/ – jazda zručnosti na parkovisku pred
Amfiteátrom (12.08.2021)
Zúčastnil som sa stretnutia na Aničke ohľadom vízie parkov v meste (12.08.2021)
Zasadnutie komisie ohľadom participácie verejnosti na kultúrnych a športových
podujatiach mesta Košice (13.08.2021)

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: 14 dní

