
 

Podnety a dopyty počas poslaneckých dní 

18.06.2018 – 03.09.2018 
 

Dátum 

podania  

Podnet, dopyt Riešenie Poznámka  

18.06.2018 Na križovatke ulíc 

Tolstého/Obrancov mieru pri 

odbočovaní z ul. Tolstého na 

ul. Obrancov mieru vľavo je 

zakaždým veľmi 

neprehľadná situácia. 

Prakticky neexistuje výhľad 

vľavo - jednak kvôli 

parkujúcim autám, jednak 

kvôli absencii guľového 

zrkadla oproti. Aby som sa 

presvedčila, že môžem vľavo 

bezpečne odbočiť, je 

potrebné, aby som celou 

prednou časťou auta vošla do 

jazdného pruhu áut 

prichádzajúcich zľava a tým 

sa vystavila nebezpečenstvu 

kolízie. Vznikajú takto 

kolízne a nebezpečné 

situácie. Stačilo by možno 

osadiť guľové zrkadlo oproti, 

ktoré by sprehľadnilo celú tú 

malú, ale nebezpečnú 

križovatku. 

(Bekiaris, Blišťan) 

Podnet bol postúpený na MMK-Ref. 

dopravy, dňa 25.06.2018. 

rencita-ke@azet.sk 

na vedomie aj občanovi 

25.06.2018 Pani Lestaková upozornila 

na chýbajúcu uličnú tabuľu 

Obrancov mieru (vraj jej 

úrad neodpovedal ani po 

opakovaných žiadostiach) 

(Filipko, Gibóda) 

Kontaktovali sme Bytové hospodárstvo 

s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice,  

ktoré má na starosti správu bytového 

domu. Pani Lestákovú sme spätne 

neoboznámili s výsledkom, z dôvodu 

neuvedenia svojho kontaktu. MČ Košice 

– Sever neeviduje žiadnu žiadosť 

týkajúcu sa chýbajúcej uličnej tabule 

Obrancov mieru. Prvýkrát sme boli 

upozornení podnetom z poslaneckej 

knihy.  

 

02.07.2018 Žiaden podnet 

(Haľko, Kalanin) 

---  

09.07.2018 1. Osloviť Správu mestskej 

zelene o možnosť 

rozmiestnenia debien (20-40 

1.Občania mesta Košice - vl. rodinných 

domov môžu si podať žiadosť na dodanie 

nádoby na kompost, ktorú si prevezmú 

v.lustikova@centrum.sk 

 na vedomie p.Lustikovej 
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Vypracovala: Kancelária starostu 

l) k rodinným domom so 

záhradami na zber 

záhradného odpadu (lístie, 

konáre, tráva) a ich odvoz 

počas vegetačného obdobia 

za určitý poplatok. Uvedenú 

požiadavku zrealizovať po 

informačnej kampani 

a zistení záujmu (anketa 

a pod. ) 

2. Problém s dopravnou 

situáciou v čase rannej 

špičky na križovatke 

Slovenskej jednoty, 

Alvinczyho, Rampová 

a Slovenská ul. + výjazd 

z parkoviska pred OC Čížik 

a z Českej ulice. Zvážiť 

osadiť značku zníženia 

rýchlosti na ul. Slovenská.  

(Bekiaris, Kertés) 

v KOSITE. Žiadosť je prístupná na 

internetovej stránke mesta Košice ako aj na 

MMK. Vyplnenú žiadosť je nutné podať 

v podateľni Magistrátu mesta Košice alebo 

zaslať poštou.   
 

 

 

 

 
2. Požiadavka – na zváženie, osadenie 

značky na zníženie rýchlosti v lokalite 

križovatky Slovenskej jednoty-Alvinczyho- 

Rampová, výjazd z parkoviska pred OC 

Čížik , Česká ul. – postúpené na MMK Ref. 

dopravy  dňa 4.09.2018.    
   

16.07.2018 Žiaden podnet 

(Polaček, Švajlen) 

---  

 

23.07.2018  Žiaden podnet 

(Kišiday, Zimmermannová) 

--- 

 

 

 

30.07.2018 Žiaden podnet 

(Baláž, Bekiaris) 

---  

06.08.2018 Žiaden podnet 

(Blišťan, Filipko) 

---  

13.08.2018 Žiaden podnet  

(Gibóda, Haľko) 

---  

20.08.2018 Žiaden podnet 

(Kažimirová, Kalanin) 

---   

27.08.2018  Žiaden podnet 

(Kertés, Polaček) 

---  

03.09.2018 Žiaden podnet 

(Švajlen, Kišiday) 

---  


