
 

 

Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie rozvoja pri MZ Košice – Sever, konanej dňa 14. 09. 2015 na MÚ MČ Košice – 

Sever, Festivalové námestie č. 2, v Košiciach. 

 

 

Prítomní: Ing. Anna Zimmermannová, Ing. Kosmas Bekiaris, Ing. Jarmila Repovská, Ing. Jaroslav Polaček, 

doc. Ing. Peter Blišťan PhD, Ing. Jozef Filipko, Ing.  Mária Tomášová, MVDr. Dagmar Kažimírová, Ing. Timea 

Horosová, Ing. Marián Bednarčík, Bc. Ľuboš Czirner,MBA 

Neprítomní: Ing. Štefan Baláž, Erik Haľko, Ing. Tomáš Görcsös, Lukáš Novák, Ing. Adrián Tompoš,  

Ospravedlnený: Anton Švajlen, Ing. Tomáš Görcsös 

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Hučko, Ing. Pavol Hanušin, Anna Sejnová, Mgr. Marcel Gibóda 

Tajomník: Bc. Jana Matiová 

 

Zasadnutie bolo zvolané na základe pozvánky s týmto programom:  
1.   Otvorenie 

2.   Informácia z trhoviska Mier – Ing. Milan Potančok 

3.   Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb  

      na trhových miestach – návrh na celoročný predaj na trhovisku 

4.   Kontrola uznesení 

5.   Návrh štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

6.   Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2015   

7.   Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 

8.   Všeobecne záväzné nariadenie o psoch – návrhy riešenia 

9.    Žiadosť fi. NORDTON s r.o., o prerokanie a stanovisko k urbanistickej štúdie investičného zámeru výstavby   

       rodinných a nízkopodlažných domov v lokalite Račí potok 

10.  Žiadosť TATRAN Prešov spol. s r.o., stanovisko k PD stavby : Adaptácia administratívnej budovy na  

      neštátne zdravotnícke zariadenie, Národná tr. 27 

11. Informácia územné konanie ul. Lomnická 

12. Žiadosti od obyvateľov  

13. Rôzne  

14. Záver    

 

K bodu 1 

Otvorenie  
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Anna Zimmermannová a oboznámila prítomných s programom 

rokovania komisie a navrhla zmenu poradia prerokovania bodov v programe. V bode 2. vypustiť informáciu 

z trhoviska Mier z dôvodu neúčasti Ing. Milana Potančoka na komisii. Doplniť informáciu z pracovného 

stretnutia vo veci riešenia obnovy trhoviska Merkúr, ktorý bude 3. bodom rokovania. V pôvodnom programe  

k bodu 9. Žiadosť fi. NORDTON s r.o., o prerokanie a stanovisko k urbanistickej štúdie investičného zámeru 

výstavby  rodinných a nízkopodlažných domov v lokalite Račí potok a 10. Žiadosť TATRAN Prešov spol. s r.o., 

stanovisko k PD stavby : Adaptácia administratívnej budovy na neštátne zdravotnícke zariadenie, Národná tr. 27 

podal informácie Ing. Hučko ešte pred začatím komisie rozvoja,  nakoľko sa jej nemohol zúčastniť. Ing. Jaroslav 

Polaček požiadal aby do programu komisie bol doplnený bod  rozvojové aktivity v MČ Košice – Sever na rok 

2016, ktorý bude 10. bodom rokovania komisie.   

 

Program rokovania : 

1.   Otvorenie 

2.   Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb  

      na trhových miestach – návrh na celoročný predaj na trhovisku 

3.   Informácia z pracovného stretnutia vo veci prípravy riešenia obnovy trhoviska Merkúr 

4.   Kontrola uznesení 

5.   Návrh štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

6.   Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2015 

6a) Čerpanie PR k 30.6.2015 

 



7.   Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 

8.   Všeobecne záväzné nariadenie o psoch – návrhy riešenia 

9.    Žiadosť fi. NORDTON s r.o., o prerokanie a stanovisko k urbanistickej štúdie investičného zámeru výstavby   

       rodinných a nízkopodlažných domov v lokalite Račí potok 

10.  Žiadosť TATRAN Prešov spol. s r.o., stanovisko k PD stavby : Adaptácia administratívnej budovy na  

      neštátne zdravotnícke zariadenie, Národná tr. 27 

11.   Informácia územné konanie ul. Lomnická       

12.  Rozvojové aktivity v MČ Košice – Sever na rok 2016 

13.  Žiadosti od obyvateľov  

14. Rôzne  

15. Záver    

Členovia komisie o programe s navrhnutými  zmenami  hlasovali.  

Za: 11               Proti: 0               Zdržal sa: 0               Nehlasovali: 0 

 

Ing. Ján Hučko pred začatím komisie podal informáciu: 

1. Žiadosť fi. NORDTON s r.o.., ktorá požiadala tunajší úrad o stanovisko k urbanistickej štúdii zámeru 

výstavby rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov, občianskej vybavenosti v lokalite Račí potok, 

ktorá je situovaná za jazdiarňou, nad záhradkárskou lokalitou Račí potok. Cieľom je riešenie rozvoja obytného 

územia, jeho napojenie a technické vybavenie formou zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice.     

2. Žiadosť  fi. TATRAN Prešov spol. s r.o., o stanovisko k PD stavby : Adaptácia administratívnej budovy na 

neštátne zdravotnícke zariadenie, Národná tr. 27. Jedná sa o existujúcu administratívnu budovu so zámerom 

zriadiť 21 ambulancií, lekáreň, laboratórium, parkovacie miesta vo dvore s kapacitou 29 stání  a exteriérovým 

výťahom.  

3.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever: 

Vlastné stavebné aktivity: 

 V spolupráci so SMsZ sa pripravila PD pre detské ihriská v lokalitách Študentská, Podhradová, Gerlachovská. 

Športoviská v lokalitách Národná tr.- Vodárenská, Park duklianskych obetí – Park obrancov mieru. Prebieha 

príprava a pripomienkovanie zmlúv pre jednotlivé projekty. Riešenie statickej dopravy v lokalite Krupinská – 

pripravuje sa PD, vytyčujú sa existujúce inžinierske siete. Na Vodárenskej ul. sa osadzovali zábrany, 

zrealizovala sa oprava 5 ks lavičiek v lokalite Gerlachovská a Cesta pod Hradovou. Pre zámer humanizácia 

kontajnerovísk prebieha sumarizácia a príprava na výsadbu v spolupráci SMsZ. Na Kalvárii boli vyčistené 

odvodňovacie žľaby a kanalizačné vpuste.     

Stavebné aktivity na území MČ Košice – Sever: 

Obnova obalových konštrukcií komplexu OC Merkúr B. Nemcovej – vydané stavebné povolenie, bola 

ohlásená výmena asfaltového povrchu chodníkov pri objekte. Zastavené konanie o dodatočnom povolení stavby 

plynovej kotolne, ohlásené stavebné úpravy prevádzky na prízemí. 

Stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra VVS, a.s. – vydané stavebné povolenie  

Objekt  OC Cesta pod hradovou – pre objekt bola ohlásená vonkajšia a vnútorná údržba stavby, zmena účelu 

využitia časti stavby na lekáreň. 

Športovo rekondičné centrum Kavečianska cesta – vydané stavebné povolenie pre múr, spevnené plochy, 

cesty a vodné stavby. Pre samotnú stavbu začaté stavebné povolenie. 

Rekonštrukcia plynovodov :  

- Čermeľ začaté kolaudačné konanie pre komplexnú rekonštrukciu plynovodov 

- Červený breh, B. Nemcovej, bolo začaté stavebné konanie  

- Hlinkova, Národná tr., Park obrancov mieru, Park duklianskych obetí, Obrancov mieru, Tolstého, 

Komenského, Kisdyho, Slovenskej jednoty, Družstevná, Tomášikova, Palkovičova, Urbánkova, Mánesova, 

Havlíčkova, Hurbanova, Slovenského, Gogoľova, Watsonova, Študentská, Čárskeho, Odborárska, Tomášikova, 

Kustrova, bolo vydané stavebné povolenie 

Modernizácia električkových tratí a uzlov v rozsahu MET v meste Košice – MÚ zverejnil jednotlivé 

konania, vydané povolenia v rámci modernizácie električkových tratí a uzlov – zámer v rámci celého mesta, rieši 

aj trate v MČ – Sever t.j. Obratisko Amfiteáter, obratisko Havlíčkova, Komenského - Havlíčkova, Zimná – B. 

Nemcovej, obratisko Botanická záhrada. 

Most cez rieku Hornád pred obcou Ťahanovce – vydané stavebné povolenie 

Obnova bytových domov – Vodárenská, Slovenskej jednoty, Tomášikova, Lomnická, Cesta pod Hradovou 

Stará spišská cesta - Kalvária  - vydané územné rozhodnutie pre stavbu 6-tich bytových jednotiek 

Výstavba VN, NN, TS Chrastie – vydané územné rozhodnutie, začaté stavebné konanie. VSD a.s. plánuje 

realizáciu pripojenia. 



Obnova DTS dojčenský ústav, VN prípojka, NN rozvod – pre VSD a.s. bolo vydané rozhodnutie 

o umiestnení líniovej stavby pre zriadenie trafo stanice, VN napojenie a vyvedenie výkonu do NN siete v lokalite 

Hurbanova, Žľaby. 

Protipovodňové opatrenia Hornád – v rámci výstavby protipovodňových opatrení ochrany intravilánu 

krajského mesta Košice bolo vydané ďalšie povolenie pre obslužnú komunikáciu na pravom brehu rieky Hornád. 

 

K správe rozpočtu : MČ požiadala o spoluprácu Mesto Košice pri revitalizácii detských ihrísk v lokalitách 

Študentská 12-13, Horný Bankov, Park Hroncova IV. etapa, Park obrancov mieru/Park duklianskych obetí, 

Gerlachovská 12-22, revitalizáciu športových ihrísk Národná tr. 80-86, Čárskeho-Strakova ul., výstavbu 

parkovacích miest ul. Študentská, Krupinská, dvory Hlinkova, Obrancov mieru – Národná tr., Tolstého ul., 

výstavbu verejného osvetlenia v lokalitách park Hroncova, ul. Krupinská od Starej spišskej cesty, chodník medzi 

ulicami Čárskeho – Kustrova. Na základe žiadosti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov 

z Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2015 MČ boli schválené finančné prostriedky na kapitálové 

výdavky :  revitalizácia DI Študentská 12-13 vo výške 15 000 € a revitalizáciu športového ihriska Národná tr. 

80-86 vo výške 15 000 €. Finančné prostriedky budú poskytnuté z programu 7 Služby občanom, podprogram 5 

Mestské časti na základe predložených faktúr.  

 

K bodu 2 

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie  

služieb na trhových miestach – návrh na celoročný predaj na trhovisku 

 

Ing. Zimmermanová – celoročný predaj na trhovisku. Trhovisko pri OC Merkúr má celoročnú prevádzku, 

trhovisko pri OC Mier a trhovisko Podhradová má sezónny predaj produktov.  

p. Sejnnova - doplnila, že trhovisko na Podhradovej nie je v prevádzke z dôvodu nezáujmu predávajúcich, čo sa 

dá zdokladovať. Ak je predajca správca trhu musí zabezpečiť upratovanie trhoviska, odvoz odpadu. Využívanie 

trhovísk je zabezpečované v súlade s VZN MČ Košice – Sever č. 47  a Trhovým poriadkom, ktorým sa určujú 

pravidlá a podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách na území MČ Košice – Sever. 

Ing. Polaček  - bolo prijaté uznesenie ktorého cieľom bolo zachovať trhovisko pri OC Merkúr na pôvodnom 

mieste a zabezpečiť jeho obnovu.  

Bc, Czirner, MBA – bola spísaná petíciu za zachovanie trhoviska. Požadujú aby správcom trhoviska bola MČ 

Sever, od mesta Košice žiadajú, aby sa zachovalo parkovisko a zabezpečilo bezplatné parkovanie pre obyvateľov 

žijúcich v tejto lokalite.  

Ing. Polaček – v trhovom poriadku riešiť vjazd na trhovisko, časový vstup pre predajcu na trhovisko – pravidlá 

zásobovania, aby neobmedzovali účastníkov trhu, označenie hraníc trhovísk. 

Ing. Zimmermannová – poslanci zaviazali starostu uznesením, aby do septembrového MZ predložil koncepciu 

a návrh riešenia obnovy trhovísk pri OC Merkúr a Mier. 

Ing. Polaček – odporučilo zriadiť pracovnú skupinu z poslancov, odborných referentov, zástupcov z obyvateľov, 

petičného výboru, trhovníkov a zástupcu OC Merkúr. Starosta bol požiadaný, aby zabezpečil potrebné povolenia 

a trhovisko mohlo dočasne, počas rekonštrukcie fungovať. 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č. 8/2015 

Komisia rozvoja pri MZ MČ Košice – Sever  odporúča MZ schváliť Dodatok č. 1 VZN č.47   za týchto 

predpokladov : 

a/ označiť hranice Trhovísk OC Merkúr, OC Mier, trhovisko Podhradová 

b/ navrhnúť nový vstup pre zásobovanie trhoviska OC Mier 

c/ určiť čas zásobovania, aby neobmedzovali účastníkov trhu   

d/ V Prílohe č. 1 k VZN MČ Košice - Sever č. 47 sa v ustanovení § 8 ods. 5 dopĺňa veta: 

 

Správca trhoviska môže rozhodnúť o stanovení skoršieho alebo neskoršieho začiatku a konca 

uzávery trhovísk uvedených v predchádzajúcej vete zohľadňujúc pritom hospodárnosť prevádzky 

trhovísk .   

 

Za:     9               Zdržal sa:     1               Proti: 0           

 

 

 

 

 



 

K bodu 3 

Informácia z pracovného stretnutia vo veci prípravy riešenia obnovy trhoviska Merkúr konaného 

3.9.2015 

 

Ing. Zimmermannová – oboznámila  prítomných, že dňa 18.3. zasadalo MZ, ktoré žiadalo MÚ, aby navrhol 

riešenie obnovy trhoviska OC Merkúr, a aby  za týmto účelom bola vytvorená  pracovná skupina. 

Bc. Matiová – informovala o priebehu pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na základe uznesenia č. 

29/2015 z III. Zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 18.03.2015. Starosta p. Gaj oboznámil prítomných 

s členstvom v pracovnej skupine a odovzdal menovacie dekréty. Z dôvodu účasti občanov na zasadnutí 

pracovnej skupiny dal hlasovať či občania sa môžu zúčastniť zasadania. Po hlasovaní občania opustili zasadnutie 

pracovnej skupiny. Následne p. starosta prítomných oboznámil s históriou obnovy trhoviska Merkúr, 

o rekonštrukcii pri OC Merkúr a pôvodnom úmysle vlastníka OC Merkúr financovať obnovu trhoviska pri OC 

Merkúr. MČ nemala v úmysle uzavrieť trhovisko, vždy sa jednalo o udržanie trhoviska. Petíciou a občianskymi 

obštrukciami pri stavebnom konaní sa oddialila rekonštrukcia objektu a spol. PB Capital, a.s. už nemá záujem 

financovať nové trhovisko. V súčasnosti sú tri možnosti umiestnenia trhoviska 1. za OC Merkúr, 2. pred OC 

Merkúr vedľa schodiska, 3. pri zeleni.  

p. Harčár zástupca PB Capital, a.s. – z dôvodu predĺženia stavebného konania sa práce v r. 2015 neukončia. 

p. Kastellová, p. Karaba zástupcovia trhovníkov požadujú ponechať trhovisko pred OC Merkúr 

p. Cichanský zástupca mesta Košice informoval o prenajatí parkoviska na ktorom sa nachádza trhovisko. Doba 

nájmu je 10 rokov a mesto Košice nesmie zasahovať.  

Prerokovali sa navrhnuté možnosti umiestnenia trhoviska a parkovanie trhovníkov, ktoré je určené za OC 

Merkúr na južnej strane. Pre prítomných členov skupiny je prijateľné riešenie umiestnenia trhoviska pri 

schodisku z ľavej a pravej strany. PB Capital, a.s. preverí možnosť zakreslenia navrhovanej polohy trhoviska do 

podkladov, ktoré v minulom období pripravovala. MČ preverí podmienky zmluvy medzi mestom Košice a EEI, 

s.r.o. vo veci parkoviska pri OC Merkúr – počet parkovacích miest odovzdaných spoločnosti EEI, zabezpečí 

premeranie výmery terajšieho trhoviska vzhľadom na navrhovanú polohu pri schodoch.       

Ing. Polaček – požiadal o členstvo v pracovnej skupine, nebolo mu vyhovené  

Bc. Czirner,MPH – potvrdil záujem občanov zúčastniť sa pracovnej skupiny 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č. 9/2015 

1. Komisia berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí vo veci riešenia obnovy trhoviska Merkúr, 

ktorú považuje za nedostatočnú. Uznala argumenty o nevhodnom  zložení pracovnej skupiny a absencií 

z radov obyvateľov. 

2. Komisia odporúča MZ zmeniť uznesenie č. 29/2015 z III. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

18.03.2015 k bodu 3 b. Trhovisko Merkúr v časti c) tak, aby pracovná skupina pozostávala aj z občanov 

s trvalým pobytom v dotknutom bytovom dobe B. Nemcovej 22-24 a členov petičného výboru.  

 

 Za:     9               Zdržal sa:     1               Proti: 0           

 

K bodu 4 

Kontrola uznesení  
Informácia o predložení analýzy súčasného stavu prechodové chodníky a schodiská Podhradová: 

1. Prechodový chodník a schody od Vodohospodárskeho podniku na Chrastie – vedené v evidencii majetku 

tunajšej MČ    

2. Gerlachovská – Slavkovská, vlastník mesto Košice 

3. Slavkovská 26 – Vihorlatská 25, vlastník mesto Košice 

4. Vihorlatská 58 – Mengusovská, vlastník mesto Košice 

5. Mengusovská – Huncovská 11, vlastník mesto Košice 

6. Vihorlatská 5 – Slavkovská 6, vedené v evidencii majetku tunajšej MČ 

7. Končistá – vlastník mesto Košice 

8. Slavkovská – Gerlachovská, vedené v evidencii majetku tunajšej MČ 

9. Solisková- vlastník mesto Košice 

K tomuto súčasnému stavu bol pripravený prehľad so základnými údajmi /vlastníctvo, technický stav schodov, 

foto/ 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č. 10/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie informáciu o rozpracovanosti tohto uznesenia prechodové chodníky 

a schodiská Podhradová a žiada doplniť výmeru v m2 a cenovú náročnosť pri výstavbe resp. oprave. 



  

Za:     10               Zdržal sa:    0               Proti: 0           

 

K bodu 5 

Návrh štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever      

Komisia sa oboznámila s Návrhom Štatútu komisií MZ MČ Košice – Sever, ktorý upravuje všeobecné úlohy, 

práva a povinnosti predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov komisie a upravuje pravidlá zasadnutí. V diskusii 

Ing. Bekiarisk  odprezentoval zmeny Rokovacieho poriadku prijaté na Komisii kultúry. 

 Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č. 11/2015 

Komisia rozvoja pri MZ MČ Košice – Sever odporúča: 

1. MZ  MČ Košice –  Sever schváliť Štatút  komisií  MZ  MČ  Košice  – Sever s aplikovaním zmien 

navrhnutých predsedom komisie kultúry 

2. doplniť aj inú formu predkladania materiálov na zasadnutia jednotlivých komisií na vyžiadanie – nie 

len v elektronickej podobe 

3. zmeniť článok 7, bod 14 navrhovaného Štatútu komisií MZ MČ Košice – Sever „ Tajomník komisie 

zaznamená úplné znenie prijatých uznesení a stanovísk do zápisnice  zo zasadania komisie. Uznesenia 

a stanoviská podpíše predseda a tajomník komisie do 5 pracovných dní, po ukončení rokovania komisie. 

Zápisnicu podpíše predseda a tajomník komisie do 10   pracovných dní po ukončení rokovania komisie 

najneskôr do 3 dní pred rokovaním MZ MČ Košice – Sever. Zápisnicu spolu s uzneseniami 

a stanoviskami sa doručuje členom komisie, ostatným poslancom MZ, starostovi, prednostovi 

a príslušnému odd. MÚ. Uznesenia a stanoviská sa zverejňujú na webovom sídle MČ.  

 

Za:     9               Zdržal sa:     0               Proti: 0           

 

K bodu 6 

Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30. 06. 2015 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č.12/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever 

k 30.06.2015 

 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0     

     

K bodu 6a)  

Čerpanie PR k 30.6.2015 

Vzhľadom na časový posun pri schválení PR MČ na rok 2015, neboli čerpané finančné prostriedky na investičné 

aktivity. Pre prípravu a čerpanie je potrebné zabezpečiť, projekty, príslušné povolenia a zmluvy, čo vyžaduje 

potrebný čas.   

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č. 13/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie čerpanie PR k 30.06.2015 

 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0                   

 

K bodu 7 

Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č.14/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 

2015 

 

Za:     8                Zdržal sa:     1               Proti: 0     

 

K bodu 8 

Všeobecne záväzné nariadenie o psoch – návrhy riešenia 

Ing. Polaček  - v minulom období bolo riešené VZN o psoch, nebolo prerokované na komisiách a schválené 

MZ. 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 



 

Uznesenie č.15/2015 

Komisia rozvoja žiada MZ aby prijalo uznesenie, ktorým zaviaže starostu MČ, aby predložil nový 

prepracovaný návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania, chovu a vodenia psov s dôrazom na 

určenie plôch pre zákaz voľného pohybu psov    

 

Za:     8                Zdržal sa:     1               Proti: 0     

 

 

K bodu 9 

Žiadosť fi. NORDTON s r.o., o prerokanie a stanovisko k urbanistickej štúdie investičného zámeru 

výstavby  rodinných a nízkopodlažných domov v lokalite Račí potok 

Komisia rozvoja berie na vedomie žiadosť fi. NORDTON s.r.o., o prerokovanie a stanovisko k urbanistickej 

štúdie investičného zámeru výstavby rodinných a nízkopodlažných domov v lokalite Račí potok. 

 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0        

 

K bodu 10 

Žiadosť TATRAN Prešov spol. s r.o., stanovisko k PD stavby : Adaptácia administratívnej budovy na  

neštátne zdravotnícke zariadenie, Národná tr. 27 

Komisia rozvoja berie na vedomie žiadosť TATRAN Prešov spol. s r.o., stanovisko k PD: Adaptácia 

administratívnej budovy na neštátne zdravotnícke, Národná tr. 27   

 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0                   

 

K bodu 11 

Informácia územné konanie ul. Lomnická       

Dňa 26.06.2015 MČ obdržala od stavebného úradu – Staré mesto rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom 

na Lomnickej ul.“ Toto rozhodnutie išlo verejnou vyhláškou a bolo vyvesené na úradnej tabuli MČ po dobu 15 

dní. Vyvesené dňa : 29.06.2015     Zvesené dňa 14.07.2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie informáciu územné konanie ul. Lomnická 

 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0                   

 

K bodu 12 

Rozvojové aktivity v MČ Košice – Sever na rok 2016 

Ing. Polaček – informoval o spolupráci s KSK, ktorá sa týka projektu vybudovania parkovacích miest okolo 

Polikliniky Sever. Jedná sa o problémovú lokality, kde by mohlo vzniknúť 40-60 parkovacích miest. Bolo by 

dobré, keby komisia rozvoja podporila tento projekt. 

Komisia rozvoja k prejednávanému bodu prijala 

Uznesenie č.16/2015 

Komisia rozvoja pri MZ MČ Košice – Sever podporuje projekt vybudovania parkovacích miest za 

poliklinikou Sever /Tolstého ul./ s KSK a odporúča MZ zahrnúť spoluúčasť a spolufinancovanie projektu  

do rozvojových aktivít a rozpočtu MČ na rok 2016.   

Za:     9                Zdržal sa:     0               Proti: 0     

 

K bodu 13 

Žiadosti od obyvateľov 

Bc. Matiová informovala o podnetoch a žiadostiach, ktoré obdržal tunajší úrad od obyvateľov žijúcich v MČ 

Sever. Jednalo sa o opravy chodníkov, opravy ciest, vysprávky  komunikácií, výtlky a iné závady. Všetky tieto 

podnety boli postúpené Mestu Košice, Referát  dopravy. Na základe postúpených podnetov nám bol zaslaný plán 

opráv v našej MČ v termíne  07.-09. 2015. 

Plán opráv v MČ Sever: oprava nakloneného chodníka Cesta pod Hradovou, oprava chodníka a cesty na 

Hradovu 2 aj s vybudovaním odvodnenia, oprava chodníkov v lokalite B. Nemcovej č. 8-10 a iné úseky, oprava 

chodníka aj s obrubníkmi Čermeľská cesta – Hurbanova, oprava chodníka Polianska, oprava chodníka 

Slovenskej jednoty, oprava chodníka a schodov Kostolianska smer Národná tr., súvislá oprava cesty aj 

s vybudovaním odvodnenie Krupinská ul. pri BD.  



Vysprávky komunikácií: Polianska, Česká, Moravská, Alešovo nábrežie, Slovenskej jednoty parkovisko, 

Záborského, Heydukova, Horný Bankov. Opravy závad Mesto Košice zaraďuje postupne na základe 

vykonávaných obhliadok  v našej MČ. 

 

K bodu 14 

Rôzne 

Ing. Timea Horosová požiadala o opravu - dlažby pri OC Podhradová, hrozí riziko pádu  

                                                                  - chodníka od ul. Krupinskej po Terchovskú 

                                                                  -  návrh na vytvorenie nových parkovacích miest ul. Krupinská 1-2, po    

                                                                     vyčistení plochy od kríkov by sa vytvorilo cca 7-10 parkovacích  

                                                                     miest  

Ing. Zimmermanová upozornila na stav cesty a chodníka na Polianskej ul., trvale hrozí úraz na chodníku, kde je 

jama. Chodník využívajú denne obyvatelia celej ulice Gerlchovskej, cestná komunikácia je na viacerých 

miestach prepadnutá aj viac ako 20cm do hĺbky. Suchodolinská - Čermeľská kanalizačná vpusť je upchaná. 

Mgr. Gibóda požiadal opätovne o riešenie problému nelegálneho prehradenia cesty na Kalvárii smerom na 

Horný Bankov, ktorý bráni prechodu občanov bývajúcich na Kalvárii. 

p. Repovská potvrdila, že tento problém sa už riešil a prísľub bol že brána bude cez deň otvorená a vo večerných 

hodinách sa uzamkne, čo sa nedodržiava. 

Mgr. Gibóda upozornil na detské ihrisko ul. Kisdyho na ktorom boli minulého roku namaľované všetky herné 

prvky, ale z dôvodu venčenia psov nie je využívané. Požiadavka je oplotiť detské ihrisko. 

Ing. Kosmas uviedol, aby sa zabránilo venčeniu psov na detskom ihrisku, riešiť to ako zvýšený dohľad na 

psíčkarov MsP - dôležitá je prevencia a monitoring. 

Ing. Polaček mal dotaz  ako prebieha zámer „humanizácia kontajnerovísk“ 

Ing. Zimmermannová upozornila na zle osadené zrkadlo na križovatke Hurbanova - Havlíčkova, pred 

Botanickou záhradou. V minulom období už to s odd. rozvoja bolo riešené. Obyvatelia by privítali, keby bolo 

osadené zrkadlo aj na križovatke Hurbanova- Havlíčkova – pri zaparkovaných autách je križovatka celkom 

neprehľadná. 

Ing. Gibóda informoval, že pri ZŠ Tomášikova sa v ranných hodinách, kedy deti idú do školy sa vytvárajú 

kolízne situácie – potrebné riešiť.  

Ing. Polaček v rámci diskusie upozornil na chátrajúci objekt  bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ul.  

Požiadal aby do najbližšej komisii rozvoja bol zaradený tento bod.          

   

K bodu 15 

Záver 

Predsedníčka komisie rozvoja Ing. Zimmermannová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončila. 

 

 

                                                                                     

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenia 

prijaté na zasadnutí Komisie rozvoja MZ MČ Košice – Sever 

konanej dňa 14.09.2015 
 

 

 

Uznesenie č. 8/2015 

Komisia rozvoja pri MZ MČ Košice – Sever, odporúča MZ schváliť doplnenie za týchto predpokladov 

k Dodatku č. 1 VZN č.47 : 

a/ označiť hranice Trhovísk OC Merkúr, OC Mier, trhovisko Podhradová 

b/ navrhnúť nový vstup pre zásobovanie trhoviska OC Mier 

c/ určiť čas zásobovania, aby neobmedzovali účastníkov trhu   

Za:     9               Zdržal sa:     1               Proti: 0           

 

Uznesenie č. 9/2015 

1. Komisia berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí vo veci riešenia obnovy trhoviska Merkúr, ktorú 

považuje za nedostatočnú. Uznala argumenty o nevhodnom  zložení pracovnej skupiny a absencií z radov 

obyvateľov. 

2. Komisia odporúča MZ zmeniť uznesenie č. 29/2015 z III. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

18.03.2015 k bodu 3 b. Trhovisko Merkúr v časti c) tak, aby pracovná skupina pozostávala aj z občanov 

s trvalým pobytom v dotknutom bytovom dobe B. Nemcovej 22-24 a členov petičného výboru.  

 Za:     9               Zdržal sa:     1               Proti: 0           

 

Uznesenie č. 10/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie informáciu o rozpracovanosti tohto uznesenia prechodové chodníky 

a schodiská Podhradová a žiada doplniť výmeru v m2 a cenovú náročnosť pri výstavbe resp. oprave. 

Za:     10               Zdržal sa:    0               Proti: 0           

 

Uznesenie č. 11/2015 

Komisia rozvoja pri MZ MČ Košice – Sever odporúča: 

1. MZ  MČ Košice –  Sever schváliť Štatút  komisií  MZ  MČ  Košice  – Sever s aplikovaním zmien 

navrhnutých predsedom komisie rozvoja uvedených v prílohe 

2. doplniť aj inú možnosť predkladania materiálov na zasadnutia jednotlivých komisií na vyžiadanie 

3. zmeniť článok 7, bod 14 navrhovaného Štatútu komisií MZ MČ Košice – Sever „ Tajomník komisie 

zaznamená úplné znenie prijatých uznesení a stanovísk do zápisnice  zo zasadania komisie. Uznesenia 

a stanoviská podpíše predseda a tajomník komisie do 5 pracovných dní, po ukončení rokovania komisie. 

Zápisnicu podpíše predseda a tajomník komisie do 10   pracovných dní po ukončení rokovania komisie 

najneskôr do 3 dní pred rokovaním MZ MČ Košice – Sever. Zápisnicu spolu s uzneseniami a stanoviskami sa 

doručuje členom komisie, ostatným poslancom MZ, starostovi, prednostovi a príslušnému odd. MÚ. Uznesenia 

a stanoviská sa zverejňujú na webovom sídle MČ.  

Za:     9               Zdržal sa:     0               Proti: 0           

 

Uznesenie č.12/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever 

k 30.06.2015 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0     

 

Uznesenie č. 13/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie čerpanie PR k 30.06.2015 

Za:     10               Zdržal sa:     0               Proti: 0                   

 

Uznesenie č.14/2015 

Komisia rozvoja berie na vedomie Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015 

Za:     8                Zdržal sa:     1               Proti: 0     

 



 

 

 

Uznesenie č.15/2015 

Komisia rozvoja žiada MZ aby prijalo uznesenie, ktorým zaviaže starostu MČ, aby predložil nový prepracovaný 

návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania, chovu a vodenia psov s dôrazom na určenie plôch pre zákaz 

voľného pohybu psov    

Za:     8                Zdržal sa:     1               Proti: 0     

 

Uznesenie č.16/2015 

Komisia rozvoja pri MZ MČ Košice – Sever podporuje projekt vybudovania parkovacích miest za poliklinikou 

Sever /Tolstého ul./ s KSK a odporúča MZ zahrnúť spoluúčasť a spolufinancovanie projektu  do rozvojových 

aktivít a rozpočtu MČ na rok 2016.   

Za:     9                Zdržal sa:     0               Proti: 0     

 

 

 

 

 

V Košiciach 21.09.2015 

 

 

 

Zapísala: Bc. Jana Matiová                                                                               Ing. Anna Zimmermannová 

                                                                                                                             predseda komisie rozvoja  


