Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
13.06.2019 - 15.09.2019
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu,
som sa venoval:
od 13.06.2019






















Pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Polianska s pani Mocnou (13.06.2019)
Zúčastnil som sa Komisie kultúry MČ Košice - Sever (13.06.2019)
Zúčastnil som sa Komisie finančnej MČ Košice - Sever (17.06.2019)
Uskutočnilo sa otvorenie Klientskeho centra na Sociálnom oddelení MČ
(17.06.2019)
Stretnutie s obyvateľmi na Kalvárii ohľadne výstavby na Bankove (17.06.2019)
Zúčastnil som sa akcie oslava jubilantov MČ (18.06.2019)
Zúčastnil som sa Mestského zastupiteľstva mesta Košice (19.06.2019)
Zúčastnil som sa Miestnej rady (20.06.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie starostov (20.06.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s riaditeľom Obchodnej akadémie Watsonova
(20.06.2019)
Zúčastnil som sa vernisáže obrazov v KSC (20.06.2019)
Stretnutie s pani Popríkovou – Správa mestskej zelene (21.06.2019)
Viedol som Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever (21.06.2019)
Zúčastnil som sa študentského divadelného predstavenie v KSC - réžia: pani
Sadovská (24.06.2019)
Stretnutie s pánom Libom - Car Sharring (24.06.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Popríkovou – SMZ (24.06.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie starostov (24.06.2019)
Zúčastnil som sa akcie Hroncoland na ZŠ Hroncova (26.06.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Klikovou ohľadne klimatizácie v budove MÚ
(26.06.2019)
Zúčastnil som sa Rady starostov (27.06.2019)
Zúčastnil som sa slávnostného ukončenia školského roka na ZŠ Hroncova
(28.06.2019)

Júl 2019







Zúčastnil som sa poslaneckého dňa na Mieri (01.07.2019)
Uskutočnila sa obhliadka DJ Gerlachovská (02.07.2019)
Zúčastnil som sa Mestského zastupiteľstva mesta Košice (04.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Havajom ohľadne trhoviska Merkúr
(08.07.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie na Mieri ohľadom stĺpikov na zákaz vjazdu
(09.07.2019)
Stretnutie s pani Urbanovičovou - cyklokoordinátor s obhliadkou v MČ
(10.07.2019)


































Zúčastnil som sa a pomohol som pri vytvorení dažďovej záhrady na ZŠ Hroncova
(10.07.2019)
Stretnutie s pani poslankyňami Tomášovou a Sadovskou – dvor Tolstého
(11.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Paučom (MMK) a Kajňákom (IS Košice) na
Mieri (11.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Titlom – dopravné projekty (11.07.2019)
Stretnutie s pánom Kajňákom – dvor Tolstého (11.07.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Mitrom – parkovanie Hroncova (15.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s trhovníkmi na trhovisku Merkúr (16.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Kravčíkom ohľadne využitia dažďovej vody
(16.07.2019)
Absolvoval som pracovné stretnutie s pani Urbanovičovou - cyklotrasy
(17.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Urbanom – projekt výstavby na Slovenskej
ulici (17.07.2019)
Stretol som sa s pánom primátorom (18.07.2019)
Stretnutie s pánom starostom MČ Košice - Luník IX (18.07.2019)
Úprava stolov na trhovisku Merkúr (19.07.2019)
Stretnutie s pánom Štiavnickým - OZ Mlynský náhon (19.07.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie so starostom, prednostkou a zástupcom
starostu MČ Košice - Západ (22.07.2019)
Stretnutie s trhovníkmi Merkúr (22.07.2019)
Organizované stretnutie s obyvateľmi s prehliadkou oblasti Mlynský náhon
(22.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s Kositom – úprava 3 kontajnerovísk (23.07.2019)
Stretnutie so zástupcami Eurovia v priestoroch Košickej futbalovej arény
(24.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie na Aničke ohľadom 4 stĺpov (24.07.2019)
Bol som na obhliadke na Podhradovej (24.07.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Neufeldom – výstavba bytovky Lomnická ulica
(24.07.2019)
Stretnutie s pánom poslancom Djordjevičom – VSL tlačiarne (24.07.2019)
Bol som podať výpoveď na Okresnom úrade Košice – predvolanie (25.07.2019)
Stretnutie s pánom Neufeldom za účasti poslancov – Podhradová – Lomnická
výstavby bytovky (25.07.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Wolaschkom - Rozália (25.07.2019)
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice – Juh - Pri Bitúnku 5 (26.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s poslancami (29.07.2019)
Viedol som Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever (29.07.2019)
Uskutočnilo sa odovzdanie multifunkčného ihriska na ZŠ Polianska (30.07.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom prezidentom Schusterom vo VSG (31.07.2019)
Pracovné stretnutie so zástupcami MČ Košice – Juh - Pri Bitúnku 5 (31.07.2019)

August 2019




























Pracovné stretnutie s obyvateľom s pánom Lukáčom (05.08.2019)
Absolvoval som stretnutie s pánom Vajdom – VSL tlačiarne (05.08.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pánom Ondrejom (05.08.2019)
Pracovné stretnutie s pani poslankyňou Sadovskou (05.08.2019)
Zúčastnil som sa poslaneckého dňa na Bankove (05.08.2019)
Zúčastnil som výjazdového zasadnutia Komisie kultúry KSK v Kráľovskom Chlmci
(06.08.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Juhásom ohľadom PC + IKT na miestnom úrade
(07.08.2019)
Zúčastnil som sa akcie Race Jahodná (10.08.2019)
Stretnutie na Suchodolinskej s pánom Lukáčom spojené s obhliadkou
Suchodolinskej a Kavečanskej ulice (13.08.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Balogom ohľadom priestorov KSC pre Divadlo Actor
(14.08.2019)
Absolvoval som stretnutie s pani Kopčanskou ohľadom predaja na trhoviskách
Mier a Merkúr (14.08.2019)
Stretnutie ohľadne maľovania zábradlia – Baránok - ulica Pod vlekom
(15.08.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Szabóom – BPMK (15.08.2019)
Stretnutie s pánom Horákom - Kalvária (15.08.2019)
Zúčastnil som sa akcie so seniormi – Bankov guláš (16.08.2019)
Uskutočnila sa miestna rada (19.08.2019)
Zúčastnil som sa prevzatia detského ihriska v lokalite Ovečka (20.08.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Vajdom – VSL Tlačiarne (20.08.2019)
Zúčastnil som sa verejného zhromaždenia – VSL Tlačiarne (20.08.2019)
Zúčastnil som sa brigády na Podhradovej (21.08.2019)
Pracovné stretnutie s pánom námestníkom, pánom Gibódom a pánom Dlouhým
(21.08.2019)
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie detského ihriska Ovečka za účasti poslancov
MČ (21.08.2019)
Zúčastnil som sa akcie letné korčuľovanie (21.08.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Kopčanskou – Trhovisko Mier a Merkúr
(27.08.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pánom Rendekom (27.08.2019)
Absolvoval som stretnutie s občanom pánom Dernerom (28.08.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Černákovou ohľadom kvetinových záhrad v MČ
(28.08.2019)

September 2019
 Zúčastnil som sa poslaneckého dňa pri OC Beta (02.09.2019)
 Absolvoval som stretnutie s pánom prezidentom Schusterom a primátorom
mesta – Mlynský náhon a Anička (04.09.2019)
 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom zimnej údržby na Magistráte mesta
Košice (04.09.2019)
 Zúčastnil som sa zasadnutia Kultúrnej komisie mesta Košice (04.09.2019)
 Pracovné stretnutie s pánom poslancom Lesňákom (05.09.2019)

 Pracovné stretnutie s pánom Mutafovom – riaditeľ ÚPSVaR (05.09.2019)
 Absolvoval som stretnutie na Magistráte mesta Košice ohľadom územného plánu
(09.09.2019)
 Zúčastnil som sa Rady starostov (10.09.2019)
 Zúčastnil som sa Komisie rozvoja mestskej časti (10.09.2019)
 Pracovné stretnutie s profesorom Kalaninom – problematika parkovania na
Zoborskej ulici (11.09.2019)
 Uskutočnilo sa stretnutie v Kosite ohľadne zimnej údržby (12.09.2019)
 Zúčastnil som sa akcie Plenér výtvarníkov v KSC (12.09.2019)
 Zúčastnil som sa Komisie sociálnej mestskej časti (12.09.2019)
 Zúčastnil som sa zasadnutia Komisie cestovného ruchu mesta Košice
(12.09.2019)
 Pracovné stretnutie s pánom Varholíkom – územný plán zóny (13.09.2019)
 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s riaditeľom OR PZ SR Košice I a náčelníkom
mestskej polície Košice - Sever na tému bezpečnostná situácia, doprava a verejný
poriadok (13.09.2019)
Absolvoval som stretnutia:




neformálne stretnutia s občanmi mestskej časti
s primátorom p. Polačekom, námestníkmi primátora a pracovníkmi MMK
s riaditeľmi a vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice

Čerpanie dovolenky: 4,5 dňa

