
Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

01.12.2021 – 31.01.2022 
 

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

sa venoval: 

 

DECEMBER 2021 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ ( 06.12.2021) 

 Viedol som online zasadnutie Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve 

v Košiciach (06.12.2021) 

 Zúčastnil som sa online stretnutia Design Sprint – projekt zameraný na terénnu 

opatrovateľskú službu (07.12.2021) 

 Stretnutie s p. Markušovou (riaditeľka Krajského pamiatkového úradu) oprava 

budovy Amfiteátra so zameraním na fasádu (08.12.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia klubu Fungujúce Košice pri Mestskom zastupiteľstve 

(08.12.2021) 

 Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov na MMK (09.12.2021) 

 Zúčastnil som sa na online zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu pri Mestskom zastupiteľstve (09.12.2021) 

 Stretnutie s pánom Mlynarčíkom /Atletická 14/ komunikácia a susedské vzťahy 

(10.12.2021) 

 Stretnutie s p. Oršulom /MMK/ ohľadom projektov verejného osvetlenia 

/Krupinská, Kostolianska, Strakova/ (10.12.2021) 

 Stretnutie na MMK – Útvar hlavného architekta ohľadom revitalizácie Námestia 

Jána Mathého (10.12.2021) 

 Zúčastnil som sa online stretnutia Design Sprint – projekt zameraný na terénnu 

opatrovateľskú službu (10.12.2021) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a poslancami MZ (13.12.2021) 

 Stretnutie s riaditeľom MMK p. Čopom – financie za testovanie obyvateľov a ich 

preplatenie pre MČ (13.12.2021) 

 Zúčastnil som sa zasadnutia Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Košice – 

Sever (13.12.2021) 

 Zúčastnil som sa neformálneho stretnutia s poslancami MČ Košice – Sever 

(13.12.2021) 

 Zúčastnil som sa zasadnutia Sociálnej komisie Miestneho zastupiteľstva Košice – 

Sever (14.12.2021) 

 Zúčastnil som sa zasadnutia Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Košice – 

Sever (15.12.2021) 

 Zúčastnil som sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Košice (16.12.2021) 

 Zúčastnil som sa pokračovania Mestského zastupiteľstva mesta Košice zo 

16.12.2021 (17.12.2021) 



 Viedol som zasadnutie Miestnej rady MČ Košice – Sever (20.12.2021) 

 Viedol som zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever (20.12.2021) 

 Stretnutie s p. Gallom – kontrolór MČ (21.12.2021) 

 Stretnutie s p. Oršulom /MMK/ ohľadom verejného osvetlenia spojené 

s obhliadkou v teréne (21.12.2021) 

 Rokovanie s hlavným architektom p. Kroppom /ÚHA/ ohľadom výjazdu na ulici 

Tomášikova (21.12.2021)  

 Uskutočnilo sa stretnutie s p. starostom Andrejčákom z MČ Košice – Dargovských 

hrdinov ohľadom rozpočtu mesta Košice (27.12.2021) 

 Online stretnutie s poslancami MČ Košice – Sever ohľadom termínov k voľbe 

kontrolóra MČ (29.12.2021) 

 Online stretnutie pre oblasť IT ohľadom Kybernetickej bezpečnosti (p. Murín, 

p. Juhás) (30.12.2021) 

 

JANUÁR 2022 

 Viedol som rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever (11.01.2022) 

 Stretnutie s pánmi Forrai a Potočný – pozemky Ťahanovčanov na Aničke a cukráreň 

pri prameni Gajdovka (12.1.2022) 

 Zúčastnil som sa rokovania Dopravného dispečingu za účasti zástupcu ÚHA 

ohľadom výjazdu Tomášikova – vytvorenie komisie (13.01.2022) 

 Stretnutie s p. Holéczy /prednosta – Detská železnica/ poštové služby a podujatia 

pre deti (13.01.2022)  

 Kybernetická bezpečnosť – stretnutie s CUBS, p. Murín, p. Juhás (14.01.2022)  

 Uskutočnilo sa stretnutie s p. Šnajdárom –príprava projektu parkoviska pred Agro 

Milk na Obrancov mieru / Baňa Bankov – zásobovanie vodou pre Zvolenskú ulicu 

(18.01.2022) 

 Obhliadka lokality k problematike opravy chodníkov na uliciach Záborského, 

Heydukova a Svornosti s poslancom Kuczikom (19.01.2022) 

 Zúčastnil som sa stretnutia s primátorom a starostami MČ ( 19.01.2022) 

 Stretnutie s p. starostom Vrchotom /MČ Košice – Západ/ – projekty a financovanie 

OS aj ZOS (19.01.2022) 

 Zúčastnil som sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 77. výročiu oslobodenia 

mesta Košice (19.01.2022) 

 Stretnutie s riaditeľkou Správy mestskej zelene v Košiciach p. Popríkovou ohľadom 

riešenia dočasných parkovacích miest a ochrany zelene v lokalitách ulíc Hlinkova, 

Vodárenská a Kustrova (20.01.2022) 

 Stretnutie s p. Švecom /majiteľ športovo-rekreačného strediska Jahodná/ – 

propagácia a súčinnosť pri podujatiach pre deti a seniorov v MČ Košice – Sever 

(20.01.2022) 

 Stretnutie s predsedom KSK p. Trnkom – parkovisko pri Poliklinike Sever, športová 

hala pri Elektrotechnickej priemyslovke a pozemky za štadiónom Lokomotíva 

(24.01.2022) 



 Pracovné stretnutie so zástupcom starostu p. Filipkom – koordinácia v aktivitách 

MČ a mesta Košice na rok 2022 (25.01.2022) 

 Ukončenie kontroly z Krajskej prokuratúry /Dr. Čorba/ – problematika susedských 

sporov a ich riešenie za posledné 3 roky (26.01.2022) 

 Zúčastnil som sa zasadnutia Krízového štábu mesta Košice kvôli zhoršujúcej sa 

pandemickej situácii (26.01.2022) 

 Stretnutie s prednostom Okresného úradu Košice p. Semanom (27.01.2022) 

 Stretnutie kontrolórom p. Gallom – náklady súvisiace s pandémiou (27.01.2022) 

 Zúčastnil som sa online rokovania s MMK a firmou NDCON ohľadom stratégie 

dopravy a dopravných stavieb v meste Košice (28.01.2022) 

 

 

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: 4,5 dňa 


