
Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

01.09.2021 – 30.11.2021 
 

Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, som 

sa venoval: 

 

SEPTEMBER 2021 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (06.09.2021) 

 Uskutočnila sa porada na MMK ohľadom návštevy pápeža v Košiciach s riešením 

dopravy pri štadióne Lokomotíva (06.09.2021) 

 Stretnutie s obyvateľmi MČ ohľadom revitalizácie Námestia Jána Mathého a zber 

podnetov k zadaniu architektonickej štúdie (08.09.2021) 

 Stretnutie k aktualizácii stratégie rozvoja dopravných stavieb Košice (09.09.2021) 

 Zúčastnil som sa galakoncertu ĎAKUJEME 2021 a prevzal som Plaketu primátora 

Mesta Košice za angažovanosť mestskej časti v pomoci mestu Košice a jeho 

obyvateľom počas druhej vlny pandémie COVID – 19 (09.09.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s riaditeľom MMK p. Čopom ohľadom projektu 

Východoslovenských tlačiarní (10.09.2021) 

 Zasadanie krízového štábu Mesta Košice kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii 

(13.09.2021) 

 Zúčastnil som sa rokovania Komisie kultúry MČ Košice–Sever (13.09.2021) 

 Zúčastnil som sa podujatia Svätého Otca pápeža Františka na štadióne Lokomotívy 

(14.09.2021) 

 Zúčastnil som sa otvorenia zrekonštruovanej pobočky Knižnice pre mládež Mesta 

Košice v OC Merkúr (16.09.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia starostov veľkých MČ ohľadne kompetencií 

(16.09.2021) 

 Slávnostný raut, stretnutie s primátorom a prevzatie poďakovania za pomoc 

a spoluprácu pri prípravách apoštolskej návštevy Svätého Otca pápeža Františka 

v Košiciach (17.09.2021) 

 Zúčastnil som sa rokovania Komisie rozvoja MČ Košice–Sever (20.09.2021) 

 Neformálne stretnutie s poslancami MČ (20.09.2021) 

 Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov (21.09.2021) 

 Stretnutie s p. Kažimírovou MMK – úhrada nákladov za testovanie(21.09.2021) 

 Stretnutie s primátorom na Aničke ohľadom opravy promenádneho chodníka 

a riešenia osvetlenia (21.09.2021) 

 Stretnutie s p. Čopom a zástupcami MMK ohľadom križovatky Kostolianska – 

požiadavka na meranie intenzity dopravy (21.09.2021) 

 Online stretnutie s primátorom k *Mestskému zastupiteľstvu (21.09.2021) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Oršulom /MMK/ ohľadom verejného osvetlenia 

v MČ (22.09.2021) 



 Zúčastnil som sa rokovania Mestského zastupiteľstva (23.09.2021) 

 Stretnutie s p. Chovaníkom – riaditeľom Okresný dopravný inšpektorát OR PZ 

k téme Most Hlinkova / Študentská ulica + Vodárenská. Výjazdy na hlavnú 

komunikácia v čase rannej a poobedňajšej špičky v prípade zlých poveternostných 

podmienok (23.09.2021) 

 Viedol som rokovanie Miestnej rady MČ Košice–Sever (24.09.2021) 

 Viedol som Miestne zastupiteľstvo MČ Košice–Sever (24.09.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (27.09.2021) 

 Stretnutie s p. Gécziovou – CUBS – GDPR a Kybernetická bezpečnosť (27.09.2021) 

 Účasť na predstavení overovacej štúdie lokality Anička (28.09.2021) 

 Stretnutie na MMK (p. Čop. P. Verešová) a otec Marek, p. poslanec Puškár ohľadom 

zámeny pozemkov pre farnosť sv. Ondreja na Podhradovej (29.09.2021) 

 Zúčastnil som sa pokračovania Mestského zastupiteľstva (30.09.2021) 

 

OKTÓBER 2021 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (04.10.2021) 

 Účasť na akcii Španielske dni na Gymnáziu Park mládeže a záštita nad fotografickou 

súťažou (05.10.2021) 

 Stretnutie s poslancami MČ k organizácii podujatia Od Kataríny po Advent 

(05.10.2021) 

 Stretnutie so zástupcami Slovenskej pošty, generálnym riaditeľom p. Luptákom a 

p. Žeňuchovou ohľadom transformácie a rušení Pošty 6 na Mieri, žiadosť 

o umiestnenie BalíkoBoxu (06.10.2021) 

 Stretnutie s p.Daňom /MMK/ ohľadom Plánu hospodárskej a sociálneho rozvoja 

mesta Košice (07.10.2021) 

 Stretnutie s členmi Klubu seniorov v KSC (07.10.2021) 

 Uskutočnilo sa stretnutie s p.Čopom /MMK/ - pripravované stavebné práce 

a súhlasy pre MČ (08.10.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (11.10.2021) 

 Uskutočnilo sa stretnutie ohľadom osvetlenia na ulici Na Stráni s pánom Oršulom 

/MMK/ (11.10.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s p. Vatrom (MMK) a p. Šutákom (projektant) ohľadom 

prípravy projektu ZSS na Gerlachovskej 10 (12.10.2021) 

 Kontrolný deň s primátorom a námestníkom p. Gibódom ohľadom bývalej budovy 

zauhľovne na ulici  Obrancov Mieru (12.10.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s občanmi a investorom ohľadom výstavby bytového 

domu Lomnická (12.10.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s p. Richterovou – Fakľová ulica – susedské spory 

(14.10.2021) 

 Zasadil som so SMZ pred Poliklinikou Sever pamätnú lipu ako spomienku na obete 

ochorenia COVID-19 (14.10.2021) 

 Stretnutie so seniormi v KSC, prípadná voľba Rady seniorov (14.10.2021) 



 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (18.10.2021) 

 Stretnutie so zástupcom VSD – osvetlenie ulice Na stráni (18.10.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s poslancami ohľadom prípravy akcie Od Kataríny po 

Advent (18.10.2021) 

 Stretol som sa s kontrolórom p. Gallom a poslancom p. Puškárom ohľadom 

možnosti príspevku MČ na sociálne bývanie (18.10.2021) 

 Stretol som sa s pánom Vrbovským a pánom Paučom /MMK/ – obhliadka 

Komenského 51 a oprava priľahlého chodníka (19.10.2021) 

 Stretol som sa s pánom Šoltýsom /Slovenská pošta/ ohľadom umiestnenia 

BalíkoBoxu na Mieri - obhliadka(19.10.2021) 

 Spomienka na obete COVIDu-19 - sadenie lipy pred MMK (19.10.2021) 

 Uskutočnilo sa rokovanie so zástupcami spoločnosti CUBS /dodávateľ služieb 

GDPR/ ohľadom Kybernetickej bezpečnosti (22.10.2021) 

 Stretnutie s pánom Drábom /Úsmev ako dar/ – sociálna výpomoc pri ubytovaní pre 

rodiny v MČ (25.10.2021) 

 Stretnutie s pani poslankyňou Adamčíkovou ohľadom zámeny pozemkov pre 

farnosť sv. Ondreja (26.10.2021) 

 Zúčastnil som sa na realizácii dažďovej záhrady Dobrovoľníckym centrom KSK na 

ZŠ Tomášikova (27.10.2021) 

 Vyhodnotenie súťaže O najkrajší kvetinový balkón alebo predzáhradku a ocenenie 

víťazov spolu s predsedníčkou kultúrnej komisie p. Sadovskou (27.10.2021) 

 Obhliadka nového multifunkčného športového areálu DVTK v Miškolci 

s primátorom a poslancami MZ (30.10.2021) 

 

NOVEMBER 2021 

 Zúčastnil som sa odovzdanie objekt Gerlachovská 10 zástupcom mesta Košice 

(02.11.2021) 

 Stretnutie na Útvare hlavného architekta ohľadom projektu Fresh Tomášikova 

(04.11.2021) 

 Stretnutie s p. Varholíkom a oddelením rozvoja ohľadom výstavby RD Pod 

Bankovom (05.11.2021) 

 Stretnutie s pánom Tomaškom /Galla centrum/ – ohľadom výstavby bytov na 

Študentskej ulici, možnosť nájomných bytov? (05.11.2021) 

 Stretnutie s pánom Vrchotom a pánom Hubom (MČ Západ) k rozpočtu Mesta 

Košice (05.11.2021) 

 Zúčastnil som sa vyháňania diviakov z parku Anička v spolupráci s poľovníckym 

združením (07.11.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (08.11.2021) 

 Odovzdával som blahoželania jubilantom z našej MČ v KSC (08.11.2021) 

 Stretnutie a obhliadka priamo v teréne so zástupcami ÚHA (Kropp, Rybár), MMK 

(Sorger), KDI, DPMK (Kuzma), ZŠ Tomášikova (Obšatniková), MČ (p. Tomášová, p. 

Baraník) – výjazd a zjednosmernenie Tomášikova ulica (09.11.2021)  



 Obhliadka chodníkov v MČ s p. Paučom /MMK/ - Stará Spišská cesta, Park Mládeže 

(09.11.2021) 

  Stretnutie s poslancami k Adventu (09.11.2021) 

 Zúčastnil som sa charitatívnej akcie Havkobus na pomoc opusteným zvieratám 

(10.11.2021) 

 Online stretnutie ohľadom PHRSR (11.11.2021) 

 Zúčastnil som sa odovzdávania ocenení Mesta Košice za rok 2021 v Historickej 

radnici (12.11.2021) 

 Zúčastnil som sa akcie Polievka sv. Alžbety – charitatívna akcia (12.11.2021) 

 Mobilná očkovacia jednotka na Námestí Jána Mathého (13.11.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ (15.11.2021) 

 Stretnutie na MMK k zimnej údržbe – p. Oršola /MMK/, p. Hrabovský /KOSIT/, 

starostovia a zástupcovia MČ (15.11.2021) 

 Stretnutie s námestníkom primátora pánom Gibódom a iniciatívou Poď na dvor – 

obhliadka objektu výmenníčky na ulici Obrancov mieru a KSC s potenciálom 

využitia na Materské centrum(15.11.2021) 

 Prevzatie GAP analýzy od firmy CUBS pre Kybernetickú bezpečnosť (16.11.2021) 

 Zúčastnil som sa rokovania Komisie na prerozdelenie kompetencií na MMK 

(16.11.2021) 

 Stretnutie s autormi detskej knižky Rozprávky z Podhradky (18.11.2021) 

 Zúčastnil som sa rokovania ohľadom projektu Arméria / Pod Bankovom 

(18.11.2021) 

 Obhliadka priestorov Krematóriu s primátorom a poslancami MZ (19.11.2021) 

 Odovzdával som blahoželania jubilantom z našej MČ v KSC (19.11.2021) 

 Zúčastnil som sa zasadania Krízového štábu Mesta Košice (23.11.2021) 

 Zúčastnil som sa online rokovania Komisie kultúry KSK (23.11.2021) 

 Mobilná očkovacia jednotka na Námestí Jána Mathého (28.11.2021) 

 Zúčastnil som sa online stretnutia s primátorom a poslancami MZ (29.11.2021) 

 

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: 2,5 dňa 


