
 

Podnety a dopyty počas poslaneckých dní 

19.12.2016 – 3.4.2017 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

19.12.2016 Žiaden podnet 

(Kalanin, Kažimírová) 
--- 

 

 

2.1.2017 1. Prechodové chodníky na 

Kalvárii medzi ulicami Na 

Kalvárii, Terchovská, 

Krupinská, Stará spišská sú 

neodpratané od snehu 

a zľadovatené 

- Obyvatelia žiadajú MČ Sever 

a starostu o zabezpečenie 

zimnej údržby 

- Riešenie podnetu spolu 

s dlhodobým riešením, nakoľko 

situácia sa opakuje každý 

rok(neodpratávanie snehu)  

2. Stredová čiara Stará spišská 

cesta je podľa vodičov zle 

umiestnená – zbytočne sa 

kľukatí a ohrozuje vodičov aj 

zaparkované vozidlá pri 

krajnici vozovky 

3. Hrboly na Starej spišskej 

ceste – na konci nového 

asfaltového krytu. Požiadať 

MMK o reklamáciu u 

dodávateľa 

(Gibóda, Haľko) 

Podnety občanov v zastúpení poslanca 

Mgr. Gibódu: 
1. Zabezpečenie  zimnej údržby – 

prechodové chodníky na Kalvárii, 

Terchovská, Krupinská, Stará spišská 

cesta. 
Odpoveď – ZÚ na komunikáciách 

zabezpečuje mesto Košice. Pravidelne 

sa monitoruje stav ZÚ, nedostatky sa 

nahlasujú na dispečing. ZÚ. Miesta, 

ktoré je možné v rámci kapacít 

a poveternostných podmienok 

zabezpečujeme prostredníctvom 

pracovníkov na AČ.  
2. Nedostatky, ktoré vznikli pri oprave 

povrchu komunikácie na Starej 

spišskej ceste boli dňa 12.01.2017  
postúpené na MMK-ref..dopravy. 
Odpoveď z ref. dopravy k uvedeným 

bodom nám bola zaslaná 20.01.2017 -  
Po výmene asfaltového krytu na Starej 

spišskej ceste, bolo obnovené 

vodorovné dopravné značenie, 

pozdĺžna prerušovaná čiara-do 

pôvodného stavu. Vodiči sú povinný 

dodržiavať zákon č.8/2009 o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Vozidlá sú 

povinné stáť tak, aby medzi stredovou 

čiarou a vozidlom zostal pruh 

najmenej 3m. Mesto Košice plánuje 

vyznačenie parkovacích miest v tomto 

úseku, ktoré by malo zlepšiť dopravnú 

situáciu a organizovať autá stojace pri 

okraji komunikácie.      
3. Závadu na komunikácii Stará 

spišská cesta odstráni dodávateľská 

spol. Inžinierske stavby cca v II. 

kvartáli 2017 v rámci záručnej doby.  

p.Gibóda 

giboda@oan.sk 

 
Odpoveď  bola  zaslaná  
11.01.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
Odpoveď bola zaslaná 

23.01.2017 

9.1.2017 Prosí p. prednostu o splnenie 

sľubu ohľadne pozretia ping-

pongového stola, z dôvodu 

rezprezentovania Severu 

Na základe požiadania a zistenia 

stavu stolnotenisového stola, bol 

v januári zakúpený nový stôl. 

   

 

mailto:giboda@oan.sk


 

v ping-pongu, prosia 

o zakúpenie nového stola.  

(Kalanin, Kažimírová) 

16.1.2017 Žiaden podnet 

(Kertés, Polaček) 

---  

23.1.2017 Žiaden podnet 

(Švajlen, Vágási) 

---  

30.1.2017 Žiaden podnet 

(Zimmermannová, Baláž) 

---  

6.2.2017 Žiaden podnet 

(Bekiaris, Blišťan) 

---   

13.2.2017 1.Dopyt ako sa má postupovať 

pri žiadosti o vyhradené 

parkovacie miesto. 

2. p. Papierová, Tolstého 21- 

oproti vchodu do domu do 

kontajneroviska na sklo, 

obyvatelia nemôžu likvidovať 

vytriedený odpad, nakoľko tam 

neznámi (pravdepodobne) 

podnikatelia nosia z neznámych 

prevádzok odpad. Prichádzajú 

autom. Je to skoro pod oknami 

oddelenia Polície na Severe. Aj 

p. suseda z Tolstého 12 

potvrdila, že registrovala pri ich 

kontajneri cudzích, ktorí tam 

nakladali odpad. Viackrát aj 

doobedu  cca o 10:00-11:00 

hod.  

3.p. Mišľanová, B. Němcovej 

14, sa pýta, kedy bude 

ukončená rekonštrukcia ulice 

a tratí. Hlavne starším ľudom sa 

zhrošila dostupnosť MHD 

zastávky.  

(Filipko, Gibóda) 

1. Ing. Filipko na poslaneckom dni po 

konzultácii s Ing. Hučkom ohľadom 

vyhradenia parkovacieho miesta, 

informoval p. Maloveckú, aby si 

podala žiadosť na MMK  a MČ –Sever 

požiadala o stanovisko. 
2. Hromadenie sa triedeného odpadu 

pri kontajneroch na Tolstého 21, ktoré 

využívajú okrem občanov 

a podnikatelia.  
Odpoveď – VZN č. 131 upravuje 

podmienky vyberania poplatku za 

komunálne odpady, ktoré vznikajú na 

území mesta Košice. Poplatok za 

komunálne odpady platia občania 

podľa trvalého alebo prechodného 

pobytu. Podnikateľské subjekty, 

organizácie, fyzické či právnické 

osoby, ktoré produkujú odpad 

z vlastnej podnikateľskej činnosti sú 

povinní uzatvoriť zmluvný vzťah so 

spoločnosťou, ktorá takýto zber na 

území mesta vykonáva. Úrad 

pravidelne vykonáva monitoring 

čistoty na kontajneroviskách, 

v súčinnosti s mestom Košice 

a dispečingom spol. Kosit sa 

podieľame na odstraňovaní 

vzniknutých problémov a nedostatkov.  
3. Odpoveď modernizácia 

električkových tratí v lokalite 

ul.Němcovej  - odpoveď 
Účelom projektu modernizácie 

električkových tratí je zabezpečiť 

zvýšenie efektivity a bezpečnosti 

dopravy v meste Košice, zabezpečiť 

vyšší komfort pre cestujúcich ale 

i motoristickú verejnosť. Modernizácia 

sa dotýka aj MČ Košice – Sever 

1.Podnet podala:p. 

Malovecká – 

vybavené na posl. dni 

 

 

 

2. Podnet podala p. 

Papierová, Tolstého 

21 – odpoveď zaslaná 

9.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podnet podala p. 

Mišľanová, B. 

Němcovej 14 – 
odpoveď zaslaná 

28.02.2017 



 

 

 

Vypracovala: Kancelária starostu 

v lokalitách ul. Němcovej, obratisko 

Botanická záhrada a ul. Komenského- 

obratisko Havlíčkova. Predpokladaný 

termín ukončenia výstavby je 06/2017      

20.2.2017 Žiaden podnet 

(Haľko, Kalanin) 

---  

27.2.2017 p.Harčarikova upozorňuje na 

veľmi zlý stav dlažby pred 

potravinami na Podhradovej, 

bol už zaznamenaný silný pád 

občana , môže dôjsť k vážnemu 

úrazu. Kedy bude opravená 

dlažba? 

(Kažimírová, Kertés) 

Podnet – poškodená dlažba pred OC 

Podhradová bola dňa 15.03.2017 

postúpená na MMK, Odd. právne 

a majetkové – Ref. nakladania 

s majetkom. 
Dláždená plocha je v nevyhovujúcom 

stave, starším občanom to spôsobuje 

problém chodiť v tomto priestore a to 

z dôvodu chýbajúcej dlažby alebo 

uvoľnených častí dlažby. Dláždená 

plocha sa nachádza na pozemku, ktorý 

je vo vlastníctve mesta Košice. 

O zabezpečenie opravy poškodenej 

dlažby tunajšia mestská časť už 

v predchádzajúcom období požiadala 

listom MMK – Ref. dopravy, ktorý 

k uvedenej požiadavke dal vyjadrenie, 

že predmetnú dláždenú plochu 

neevidujú v evidencii majetku, správu 

a údržbu nevykonávajú.   

Podnet podala p. 

Harčariková – 
odpoveď zaslaná 

15.03.2017 

6.3.2017 1. Prístup k DC vysypať štrkom 

aby nemuseli chodiť po blate.  

2.  Nájsť riešenie finančnej 

kompenzácie predsedovi Rady 

seniorov v súvislosti s touto 

činnosťou, napríklad formou 

paušálnej mesačnej 

odmeny(dohoda o vykonaní 

práce) 

(Polaček, Švajlen) 

 

1. Na základe požiadavky od seniorov 

z poslaneckého dňa, boli oslovení 

pracovníci Správy mestskej zelene 

vysypať prístup k dennému centru 

štrkom, ktorý by uľahčil prístup 

seniorov k dennému centru – bolo 

zrealizované    

Požiadavky od 

seniorov 

 
Odpoveď zaslaná 

4.04.2017 

13.3.2017 Žiaden podnet 

(Vágási, Zimmermannová) 

---  

20.3.2017 Žiaden podnet 

 (Baláž, Bekiaris) 

---  

27.3.2017 Žiaden podnet 

(Blišťan, Filipko) 

---  

3.4.2017 Žiaden podnet 

(Gibóda, Haľko) 

---  


