
 

Podnety a dopyty počas poslaneckých dní 

18.09.2017 – 04.12.2017 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

18.09.2017 Ako je to s maľovaním 

Denného centra sa pýtajú 

občania (dôchodcovia) 

z Denného centra? (bolo 

sľúbené cez prázdniny) 

(Kažimírová, Kertés) 

Členom DC bola zamestnankyňou 

úradu vysvetlená situácia ohľadom 

letného maľovania, a tiež ich 

informovala, že sľúbené maľovanie sa 

bude konať v decembri. 

 

Informácia podaná osobne 

zamestnankyňou MÚ. 

25.09.2017  Žiaden podnet 

(Švajlen, Polaček) 

---  

02.10.2017 1. Finančné prostriedky, 

ktoré sa vyzbierali na zájazd, 

ktorý organizovala MÚ-

Sever prečo nezostanú pre 

seniorov DC? Takisto 

členské príspevky sa 

odovzdávajú MÚ-Sever, kde 

iné MČ majú seniori pre 

vlastné DC. 

2. Športový referent za svoju 

prácu nedostáva žiadnu 

odmenu, ktorý výborne vedie 

športový krúžok.  

3. Chýbajú detské ihriská. 

Mamičky s malými deťmi 

musia chodiť na iné MČ. Je 

smutné, že už mám 23 

ročného syna a doteraz sa 

nerobili pre malé deti do 3 

rokov žiadne opatrenia.  

(Vágási, Zimmermannová) 

1. Finančné prostriedky, ktoré sú 

určené pre DC ako aj členské poplatky 

sa používajú len na účely DC. Financie 

spravuje MÚ, teda zamestnanec, ktorý 

zodpovedá za DC.  

2. MČ neposkytuje odmeny vedúcim 

krúžkov ani neplánuje honorovať 

pozíciu vedúceho krúžku v DC, ide 

o dobrovoľnú aktivitu.  

3. Na sídlisku Podhradová sú 

vybudované 3 nové detské ihriská. 

V areáli ZŠ Polianska pri 

multifunkčnom ihrisku, na 

Gerlachovskej 12-16 za zadným 

vchodom a na Ceste pod Hradovou 37-

36. Uvedené detské ihriská sú vhodné 

aj pre malé deti. 

1-2. Informácia podaná 

osobne zamestnankyňou 

MÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Odpovedané písomne: 
Blanka Vasilňáková 
Lomnická 11, 040 01 Košice 

23.10.2017 Seniori sa sťažujú na 

neseriózny prístup 

zamestnancov predajne 

KLAS na Podhradovej. 

Pretože: 

- nesedia ceny so skutočnou 

cenou 

- predavači nevydávajú 

výdavok v správnej hodnote 

- nepríjemný prístup 

predavačov k zákazníkom 

(Gibóda vz. Polaček,  Haľko) 

Dňa 5.12.2017 sa zorganizovalo 

stretnutie s manažérmi prevádzok 

spoločnosti Klas so Štefanom 

Vasilakom a Ivanom Salákom, kde boli 

informovaní o podnetoch 

zaznamenaných v poslaneckej knihe. 

Zobrali na vedomie tieto podnety 

a budú sa snažiť eliminovať takéto 

situácie. V prípade zlého výdavku 

odporúčajú riešiť situáciu na mieste.  

Informácia podaná osobne 

zamestnankyňou MÚ. 

 

30.10.2017 1. podnet: p. Vladimíra ---  



 

Bačová o prístupovej ceste 

a parkovisku na ul. Kisdyho 

vo dvore. Z mesta od p. 

Jenčuša (asistent primátora) 

bol zaslaný mail, že cesta 

bude zaradená do opravy 

v letných mesiacoch 2017 na 

adresu p. Bačovej. Ako je to 

dnes? Môže MČ Sever 

požiadať o urgovania opravy 

cesty a tiež sa vyjadriť 

k účelovej komunikácii 

v garážovej lokalite, kde 

referát dopravy správu ani 

údržbu nevykonáva a preto 

by MČ mohla zabezpečiť 

aspoň vysypanie dier 

štrkom? mail: 

bacovavladimira@zoznam.sk 

 

2. podnet: Za obyvateľov ul. 

Strakova, Študentská, 

Odborárska a Ťahanovské 

riadky podala podnet p. 

Hrabčáková ul. Strakova 5, 

Košice – občania majú dotaz, 

ako je to s umiestnením 

košov na exkrementy pre 

psov, platia dane za psa MČ 

a v danej lokalite nie je ani 

jeden kôš! Večer je celá 

lokalita úplne v tme! Ako je 

to s lampami pri Mlynskom 

náhone v danej časti? 

(Ťahanovské riadky od 

mosta po križovatku s ul. 

Slovenskej jednoty) Pôvodné 

lampy okolo vody sú 

nefunkčné, rozobraté, nové 

nie sú!!! Zaslať odpoveď p. 

Hrabčákovej, mail: 

jburiankova@gmail.com 

Prítomná D. Kažimírová     

(Kalanin, Kažimírová) 

1. V súčasnosti mesto Košice opravuje 

časť komunikácie dvorovej časti. Tunajší 

úrad požiada mesto Košice o stanovisko 

a oznámenie, kedy a v akom rozsahu budú 

pokračovať opravy dvorovej časti Kisdyho.    
O odpovedi a stave riešenia uvedeného 

problému  budeme informovať.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Nádoby na psie exkrementy sú osadené 

vo výbehoch pre psov  v lokalitách ulíc 

Hroncová, Park duklianskych obetí 

a Krupinská, kde mestská časť zabezpečuje 

čistotu.  
Nakoľko v mestskej časti okrem 

uvedených lokalít, nemáme umiestnené 

nádoby na tento účel, majitelia psov, môžu 

použiť aj zberné nádoby, ktoré sú určené 

na komunálny odpad. 
Tunajší úrad pripravuje do návrhu 

programového rozpočtu na rok 2018 

zriadenie plochy pre voľný pohyb psov 

v lokalite Mier a v ďalšom období sa 

uvažuje o zriadení plochy  vo Vašom 

územnom celku.   
 
b/ Čo sa týka nefunkčného osvetlenia na 

Mlynskom náhone, podľa nám dostupných 

informácií predmetné osvetlenie si 

vyžaduje kompletnú rekonštrukciu 

vedenia, ako aj všetkých  elektrických 

zariadení. Mestská časť už v minulom 

období upozornila vlastníka mesto Košice 

na tento nepriaznivý stav.  
Mesto Košice v rámci revitalizácie 

Mlynského náhonu má záujem  riešiť 

modernizáciu verejného osvetlenia.    

1.Odpovedané p.Bačovej na 

e-mail: 

bacovavladimira@zoznam.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Odpovedané 

p.Hrabčákovej 

na e-mail: 

jburianska@gmail.com 

mailto:bacovavladimira@zoznam.sk
mailto:jburiankova@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Kancelária starostu 

06.11.2017 Žiaden podnet 

(Kertés, Polaček) 

---  

13.11.2017 Žiaden podnet 

(Švajlen, Vagási) 

---  

27.11.2017 Dlhoročná požiadavka 

členov Denného centra 

o inštalovanie aspoň 1 lampy 

pred budovu Denného centra, 

nakoľko počas skorších 

zotmení nie je vidieť a hrozí 

nebezpečenstvo úrazu. 

Ďakujeme, členovia DC 

(Bekiaris, Blišťan) 

Pripravujeme návrh riešenia, ktorý 

bude finančne a časovo najmenej 

náročný.  

Informácia podaná osobne 

zamestnankyňou MÚ. 

04.12.2017 Žiaden podnet 

(Filipko, Gibóda) 

---  


