Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
10.12.2019 -14.02.2020
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, som
sa venoval:
od 10.12.2019















Uskutočnilo sa stretnutie s primátorom p. Polačekom ohľadom rozpočtu mesta
Košice (10.12.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami ÚHA ohľadom parkovania (11.12.2019)
Zúčastnil som sa Komisie finančnej mestskej časti (11.12.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s poslancami mestskej časti (11.12.2019)
Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (12. -13.12.2019)
Zúčastnil som sa Miestnej rady (16.12.2019)
Viedol som zasadnutie miestneho zastupiteľstva (16.12.2019)
Zúčastnil som sa Vianočnej akcie seniorov (19.12.2019)
Stretnutie s obyvateľmi Czambelovej 1 ohľadne parkovania a rozmiestnenia
kontajnerov (19.12.2019)
Stretnutie s obyvateľmi Komenského 46 ohľadne parkovania a rozmiestnenia
kontajnerov (19.12.2019)
Uskutočnil sa pracovný obed s pánmi Filipkom, Vrchotom, Padyšákom
(23.12.2019)
Uskutočnila sa akcia korčuľovanie na Severe (23.12.2019)
Zúčastnil som sa akcie Nonstop korčuľovanie (27.12.2019 a 28.12.2019)
Uskutočnila sa akcia korčuľovanie na Severe (30.12.2019)

Január 2020












Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pánom Padyšákom – GR DPMK ohľadne
autobusových liniek na Podhradovej (03.01.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s veliteľom mestskej polície p. Francanom (03.01.2020)
Zúčastnil som sa Novoročného stretnutia primátora so starostami MČ
(08.01.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Murínom – responzibilita web stránky
(09.01.2020)
Pracovné stretnutie s VSD ohľadom projektu osvetlenia (13.01.2020)
Stretnutie s pánom Pavelčákom – riaditeľom mestskej polície (14.01.2020)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pani Géciovou CIBS na tému GDPR
(14.01.2020)
Zúčastnil som sa akcie v KSC novoročný prípitok so seniormi (14.01.2020)
Zúčastnil som sa kladenia vencov a kytíc na Nám. osloboditeľov pri príležitosti
oslobodenia Košíc (19.01.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Bezákom - pozemky Čičky (20.01.2020)
Stretnutie s pani Prextovou – riaditeľkou Knižnice pre mládež mesta Košice
(21.01.2020)













Zúčastnil som sa porady v KSC s vedúcimi krúžkov (21.01.2020)
Stretnutie s obyvateľmi Watsonovej ulice, prerokovanie petície o cyklochodníku
za účasti pána Labaša (21.01.2020)
Stretnutie s pánom Neufeldom – projekt bytovky Lomnická ulica (22.01.2020)
Stretnutie s pánom Lazárom (22.01.2020)
Zúčastnil som sa porady so štátnou políciou ohľadom bezpečnostnej situácie
(23.01.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Jevčíkom – Kalvária / Račí potok (23.01.2020)
Zúčastnil som sa Komisie na ochranu verejného záujmu (23.01.2020)
Konali sa pohovory so záujemcami o pracovné miesto na opatrovateľskú službu
(24.01.2020)
Stretnutie s pánom Vatrom v Domku – parkovanie (27.01.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Pastírom / Suchodolinská(27.01.2020)
Bol som na pracovnom stretnutí s pani Verešovou a pani Drugdovou na magistráte
– parkovanie pri DSS pre KSK(27.01.2020)

Február 2020





















Zúčastnil som sa Poslaneckého dňa na Podhradovej (03.02.2020)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pánom Vrchotom starostom Západu
(03.02.2020)
Zúčastnil som sa Rady starostov (04.02.2020)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s obyvateľmi pod Vyhliadkovou vežou
(04.02.2020)
Uskutočnila sa porada s Radou seniorov v KSC (05.02.2020)
Pracovné stretnutie na ZŠ Polianska (06.02.2020)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie so zástupcami Okresného úradu
a poľovníckeho združenia ohľadom problematiky diviačej zveri (06.02.2020)
Pracovné stretnutie s pánom Puškárom (06.02.2020)
Pracovné stretnutie ÚHA na magistráte – Fresh na Tomášikovej ulici
a problematika parkovania v MČ (06.02.2020)
Viedol som zasadnutie Komisie kultúry na magistráte (06.02.2020)
Zúčastnil som sa Komisie kultúry MČ (10.02.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia vo firma Antik – bikesharing a iné aktivity (11.02.2020)
Rokovanie so zástupcom spoločnosti Fitness Gym OAZA – parkovanie na Kustrovej
ulici (11.02.2020)
Zúčastnil som sa stretnutia ohľadne projektu OZ Mlynský náhon – Tabačka
(11.02.2020)
Zúčastnil som sa Novoročného stretnutia primátora s mestskými poslancami
(11.02.2020)
Stretnutie so zástupcami spoločnosti na parkovanie systém UpDown (12.02.2020)
Stretnutie s p. Papp – SmartCity (12.02.2020)
Stretnutie s p. Ondo Eštokom náčelníkom polície, téma voľby a bezpečnosť pri nich
(12.02.2020)
Stretnutie s p. Slávikom – projekt nadstavby na Mieri (12.02.2020)
Rokovanie vo firme Panagraf - Fresh na Tomášikovej parkovanie s komunikácie
(12.02.2020)







Zúčastnil som sa rokovania Komisie Dopravy na magistráte mesta Košice
(12.02.2020)
Zúčastnil som sa výročnej členskej Zväzu protifašistických bojovníkov v KSC
(13.02.2020)
Stretnutie s Dr. Katreniakovou – Arcidiecézna charita, denný stacionár na
Urbánkovej ulici (13.02.2020)
Zúčastnil som sa Komisie sociálnej MČ (13.02.2020)
Rokovanie s vedúcou Archívu mesta Košice p. Hajduovou ohľadne budúcich
ocenení MČ (14.02.2020)

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: 8,0 dní

