
 

Podnety a dopyty počas poslaneckých dní 

3.4.2017 – 5.6.2017 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

10.4.2017 Žiaden podnet 

(Kalanin,Kažimírová) 
--- 

 

 

24.4.2017 Opakovaná urgencia 

podnetu p. 

Harčarikovej 

s upozornením na zlý 

stav dlažby pred 

potravinami na 

Podhradovej. Bolo 

zaznamenaných 

niekoľko pádov 

v dôsledku 

zakopnutia. Môže 

dôjsť k vážnemu 

úrazu. 

(Kertés, Polaček) 

15.03.2017 MČ na základe podnetu p. 

Harčarikovej požiadala mesto Košice-ref.. 

nakladania s majetkom  o opravu poškodenej 

dlažby pred OC Podhradová-pozemok je vo 

vlastníctve mesta Košice. 
9.05.2017 MČ bola zaslaná z referátu dopravy 

odpoveď- na predmetnej dláždenej ploche správu 

a údržbu nevykonávajú. 
Informácia bola podaná aj na Komisii rozvoja    
MČ v dňoch 25.-26.máj 2017 zabezpečila v rámci 

aktivačných prác čiastočnú opravu uvoľnených 

častí dlažby.    

Odpoveď na podnet   p. 

Harčarikovej bola zaslaná  

15.03.2017  

15.5.2017 Žiaden podnet 

(Švajlen, Vágási) 

   

22.5.2017 Žiaden podnet 

(Zimmermannová, 

Baláž) 

---  

29.5.2017 1.Pred blokom 

Obrancov mieru 5-11 

(presne medzi 

vchodmi 7-9) je 

priľahlý chodník 

k domu v dezolátnom 

stave. Z tohto dôvodu 

nám počas dažďov 

zateká do priestorov 

bývalej kotolne, ktorá 

sa nachádza pod 

uvedeným 

chodníkom. Je 

potrebná 

rekonštrukcia tohto 

chodníka, 

pravdepodobne 

položením asfaltu. 

2. Z dôvodu 

neprimerane rýchlej 

Podnet z poslaneckého dňa vo veci opravy 

chodníka Obrancov mieru 5-11bol postúpený na 

mesto Košice-Ref.erát dopravy  dňa 12.06.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnet podala p. Leštáková 

marialestakova@centrum.sk 

 
Odpoveď zaslaná p. 

Leštákovej: 12.06.2017   
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jazdy vodičov na 

Obrancov mieru 5-11 

je požiadavka osadiť 

značky zníženie 

rýchlosti resp. 

prejazd zakázaný.    

 (Bekiaris, Blišťan) 

 

 

 
Dňa 12.06.2017  podnet vo veci neprimeranej 

rýchlej jazdy niektorých vodičov vo vnútro 

blokovej komunikácii na ulici Obrancov mieru 5-

11 bol postúpený na Referát dopravy 

 

 

 

 
Odpoveď na podnety odoslaná  
13.06.2017     

5.6.2017 1. Čistota 

a starostlivosť 

o zeleň:  

a) Nekosí sa! A už je 

Jún! 

b) Hovienka po psoch 

– nečistota, nik 

nezbiera, 

nekontroluje! MČ 

s tým nič nerobí, nik 

ich nepokutuje. 

c) Poškodený 

chodník Národná 

trieda od škôlky 

Obrancov mieru po 

OC Beta. 

d) Autá parkujú na 

chodníku na 

Obrancov mieru, 

ľudia nemôžu prejsť. 

e) oprava cesty 

Národná trieda medzi 

blokom a Univerzitou 

Veterinárneho 

Lekárstva. 

f) Oprava cesty 

Národná trieda blok, 

poza blok od  

Kustrovej ulice 

súbežne s Nár.  

triedou. 

-stojaca voda po 

dažďoch 

 

Starosta sľúbil 

pomoc, nič sa nedeje. 

 

Doplniť na nástenku 

v DC – mapu Severu, 

obvody 1,2,3, fotky 

Podnety vo veci opráv komunikácii boli dňa 

12.06.2017 postúpené na Ref.erát dopravy.  
 

 

 

 

 
1.kosba v MČ Sever bola zrealizovaná v termíne 

od 17. - 21.týždňa /apríl-máj/ 
 
Termíny začatia 2.kosby : 
L.101-  24-25týždeň  /Komenského park- západ/ 
L.102-  24-25týždeň  /Komenského park východ/ 
L 103-  22-23týždeň- zrealizované /Krupinská, 
Kalvária,St.spišská,Olivova.Fakľova,Sládkovičova, 
Urbánkova,Hurbanova,Sídlisko Watsonova.../ 
L 104-  23-24týždeň- dokončuje sa/Sídl.Alfa, 
Obrancov mieru,Parky Obr,Mieru,Dukl.Obetí.. 
sídl. Beta,sídl. Delta, Bloky Nár.trieda, sídl Mier.../ 
L.105- 24-25týždeň práve prebieha kosba  
/sídl. Podhradová..RD Podhradová,Kavečianska.../ 
L.106- 24-25týždeň- zrealizované /park Anička 
L.107- 25-26ýždeň /ICO-Mlynský náhon / 
L.108- 23-24týždeň - zrealizované /Hlinkova, 
Národná trieda,Vodárenská/ 
L.109-  24-25týždeň / Kostolianska, El. slučka pri 

veterine 
L.110-  24-25týždeň /Watsonova ul. Komenského, 
ul.B.Němcovej... 
L.111-  24-25týždeň . Čermeľská cesta 
 
Čistota a starostlivosť o zeleň: zber psích 

exkrementov: 
Zber psích ekxkrementov a výmenu sáčkov vo 

výbehoch pre psov  MČ zabezpečuje 1x týždenne 

aktivačnými pracovníkmi. Starostlivosť o zeleň má 

v správe Správa mestskej zelene.        

 
 

  

Mestská časť Košice – Sever momentálne 

neplánuje zaviesť požadovanú nástenku 

Podnety uverejniť na 

nástenke v senior Dome 

a zaslať na giboda@oan.sk 

 
Oprava komunikácií na 

vedomie zaslané: 12.06.2017 
 
Odpoveď na podnety odoslaná 

13.06.2017 
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Vypracovala: Kancelária starostu 

poslancov. 

 

(Filipko, Gibóda) 

v priestoroch Denného centra. 

 

 

 


