
 

 ANKETOVÝ LÍSTOK 

Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí 

Vážení občania, dovoľujeme si vás požiadať o váš názor v súvislosti s najvhodnejším 
riešením plochy pre voľný pohyb psov. Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 
03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 
25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém 
k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa 
to najviac týka. Z tohto dôvodu sme pripravili tento anketový lístok a boli by sme 
vďační za jeho vyplnenie.   
.                                                                            
VEK: 

□   DO 25 rokov 

□   26 - 35 rokov 

□ 36 – 50 rokov 
 

□     51 – 70 rokov 

□     NAD 70 rokov 

 
 

OBYVATEĽ MČ KOŠICE - SEVER, KONKRÉTNE: 
 

□ Park duklianskych obetí 

□ Park obrancov mieru 

□ Obrancov mieru 

□ Hlinkova ul. 

□ Komenského ul. 

□ Národná trieda 

□ Tolstého ul. 

□ Iné 
 
NÁVRH RIEŠENIA SÚČASNEJ PLOCHY PRE VOĽNÝ POHYB PSOV : 
 
Pre presunutie výcvikových prvkov sme v spolupráci s Magistrátom mesta Košice 
a Útvarom hlavného architekta vytypovali lokalitu s celomestským významom.  
Rekreačná zóna Anička, situovaná medzi tenisovými kurtmi a Reštauráciou Ryba by 
bola voľne prístupná bez oplotenia. Možno by sa tým zabránilo aj ohrozovaniu 
obyvateľov diviačou zverou. 

□ Som za zachovanie v súčasnom  rozsahu. 

□ Som za presun prvkov pre výcvik psov do lokality Anička. 

□ Som za úplné zrušenie výbehu pre psov. 
 
 
 



ÚPRAVA PLOCHY DO BUDÚCNA  

□ Som za úpravu parametrov súčasného výbehu 

□ Som za preriedenie stromov (z dôvodu chýbajúceho trávnatého 
porastu,  v nepriaznivom vlhkom počasí -  veľa blata a v suchom počasí - 
veľa prachu). 

□ Iný návrh: ................................................................................................... 
 

ĎALŠIE PRIPOMIENKY  /  NÁVRHY:   

 

 
ANKETOVÝ LÍSTOK MȎŽETE VYPLNIŤ:  

 Mailom na adresu dotaznik@kosicesever.sk 

 Online: https://www.survio.com/survey/d/G2J4P3D3D2O6H8A3F  

 Osobne:   -  Miestny úrad MČ Košice- Sever, Festivalové námestie č. 2,   
Košice 040 01, Kancelária prvého kontaktu.  

-  Milk-Agro, spol. s.r.o., Obrancov mieru 1, Košice 040 01 
-  Kvetinový salón KIKA, Hlinkova 2, Košice 040 01 

 

 
Prosíme, aby ste anketový lístok doručili do 8.8.2020. 

 

 
 

VÁŠ NÁZOR JE PRE NÁS DÔLEŽITÝ! ĎAKUJEME. 
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