Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
15.02.2020 - 13.05.2020
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu, som
sa venoval:
od 15.02.2020




















Zúčastnil som sa plesu ZŠ Hroncova a plesu organizovanom farským úradom na
Podhradovej (15.02.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie so s pánom Tokárom – zahájenie kontroly NKÚ so
zameraním na sociálne služby(17.02.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Tancsákom – problematika diviakov na
Suchodolinskej ulici(17.02.2020)
Zúčastnil som sa Komisie rozvoja mestskej časti (17.02.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie so starostom MČ Košice-Západ pánom Vrchotom
(19.02.2020)
Zúčastnil som sa Komisie finančnej mestskej časti (19.02.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s poslancami mestskej časti (19.02.2020)
Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (20.-21.02.2020)
Stretnutie so správcom bytov na Hlinkovej 5-15 pánom Klindom (24.02.2020)
Zúčastnil som sa miestnej rady (24.02.2020)
Viedol som zasadnutie Miestneho zastupiteľstva (24.02.2020)
Zúčastnil som sa akcie Oslava jubilantov
Stretnutie s pani Demčákovou pred ZOS-kou, problematika chodítka (25.02.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s developerom pánom Kacejom (26.02.2020)
Uskutočnilo sa stretnutie s Radou seniorov v KSC (26.02.2020)
Stretnutie s prokurátorom pánom Čorbom – zahájenie kontroly nájomných zmlúv
(27.02.2020)
Uskutočnil sa stretnutie s pánom Jergušom na ÚHA – problematika parkovania
v MČ (27.02.2020)
Stretnutie s pánom primátorom mesta Košice (28.02.2020)
Zúčastnil som sa a vypomáhal som počas Volieb do NR SR 2020 (29.02.2020)

Marec 2020


Vydal som prísny zákaz návštev do Zariadenia opatrovateľskej služby
(06.03.2020)
 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie na tému Prevencia a ochrana zdravia
zamestnancov (08.03.2020)
 Zúčastnil som sa Poslaneckého dňa pred Okresným úradom na Komenského ulici
(09.03.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s pánom Lazárom – lokalita Za štadiónom (10.03.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami ÚHA v lokalite OC Mieri s obhliadkou
priestorov na parkovanie (10.03.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s Radou seniorov v KSC (11.03.2020)




Uskutočnilo sa stretnutie s pánom primátorom (11.03.2020)
Bolo uzatvorené a dočasne prerušená činnosť Kultúrno spoločenského centra
(11.03.2020)
 Zúčastnil som sa zasadnutia Krízového štábu mesta Košice (12.03.2020)
 Bol uzatvorený Miestny úrad pre verejnosť z dôvodu ochorenia Covid-19
(13.03.2020)
 Určili sme telefónnu linku a spustili sme službu rozvoz a nákup potravín a drogérie
pre seniorov (19.03.2020)
 Rozšírili sme službu o nákup a rozvoz liekov (23.03.2020)
 Zúčastnil som sa Rady starostov (23.03.2020)
 Poskytli sme budovu KSC pre Košickú záchranku v prípade nariadenej karantény
záchranárov (25.03.2020)
 Zúčastnil som sa Mestského zastupiteľstva (26.03.2020)
 Stretnutie s pani Juskovou riaditeľkou Slovenského Červeného kríža (27.03.2020)
 Spustili sme spoluprácu so Slovenským Červeným krížom - obedy pre seniorov
v MČ s donáškou (30.03.2020)
 Uskutočnila sa videokonferencia s primátorom a starostami veľkých mestských
častí (30.03.2020)

Apríl 2020


Vybavil som sponzorsky od firmy Philip Morris 60 obedov od 6.4.2020 pre
seniorov a slobodné matky, 30 pre Sever, 15 pre Staré mesto a 15 pre Západ.
(01.04.2020)
 Uskutočnila sa videokonferencia s predsedom KSK a starostami veľkých
mestských častí (03.04.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie starostov (09.04.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie starostov pred Magistrátom mesta Košice (14.04.2020)
 Uskutočnila sa videokonferencia s primátorom a starostami mestských častí
(15.04.2020)
 Stretnutie s pánom primátorom mesta spoločne so starostom Západu
a námestníčkou primátora (20.04.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľkou Správy mestskej zelene a otcom Marekom
na cintoríne Rozália (22.04.2020)
 Stretnutie s pánom Baranom – PB Capital (22.04.2020)
 Stretnutie s vybranými trhovníkmi - Trhovisko pred OC Merkúr (23.04.2020)
 Otvorenie trhoviska pred OC Merkúr so sortimentom zelenina a ovocie
(27.04.2020)
 Testovanie zamestnancov MÚ, OS a ZOS o počte 24 spoločnosťou Medirex na
ochorenie Covid-19 (27.04.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom K13 – správa časti priestorov v suteréne
budovy Amfiteátra (27.04.2020)
 Zúčastnil som sa Rady starostov (28.04.2020)
 Absolvoval som prehliadku Košickej futbalovej arény (28.04.2020)
 Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (29.04.2020)
 Zúčastnil som sa spoločného stretnutia ohľadne Karanténneho zariadenie pre
klientov ZOS a DSS (29.04.2020)



Stretnutie s vybranými trhovníkmi - Trhovisko pred OC Merkúr (30.04.2020)

Máj 2020
 Podporil som spoločne s 2 kolegyňami z MÚ a poslancom Rogovským Primátorskú
kvapku krvi, boli sme darovať krv v NTS v Košiciach (08.05.2020)
 Zúčastnil som sa koncertu pod oknami Poď na dvor (08.05.2020)
 Testovanie klientov ZOS rýchlotestami od KSK na ochorenie Covid-19
(27.04.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s pani Csorbovou – parkovanie pri Mieri (12.05.2020)
 Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (13.05.2020)
 Stretnutie s trhovníkmi - Trhovisko pred OC Merkúr (13.05.2020)
 Uskutočnilo sa stretnutie s pani poslankyňou Sadovskou (13.05.2020)

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

Viedol som pravidelné porady a stretnutia krízového štáby MČ Košice-Sever
v dôsledku ochorenie COVID-19 (od 8.3.2020)

Čerpanie dovolenky: 5 dní

