
 

Výsledok vybavenia petície 

 

 

          Dňa 01.12.2015 bola do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever 

doručená „Petícia za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí 

OC Merkúr“, ktorá bola adresovaná starostovi mestskej časti  Mariánovi Gajovi. Petíciu 

k 30.11.2015 podporilo 1924 oprávnených osôb.  

           Starosta mestskej časti Košice – Sever, ako príslušný orgán verejnej moci – orgán 

verejnej samosprávy v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov,  v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 

znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje informáciu o vybavení petície nasledovne: jej 

obsahu uvedenom v bode 1. a v bode 2. vyhovel  v plnom rozsahu podľa § 5d ods. 4 zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.   

           Na základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever, č. 29/2015, písm. c), zo dňa 18.3.2015  

a uznesenia č. 70/2015 zo dňa 23.9.2015 starosta mestskej časti zriadil pracovnú skupinu, 

ktorej cieľom je pripraviť odborné zadanie pre riešiteľov alternatívneho riešenia obnovy 

trhoviska Merkúr a vydal poverenie  pre členov pracovnej skupiny.  

          Na zasadnutí pracovnej skupiny dňa 10.12.2015 bola predstavená  ideová štúdia 

umiestnenia trhoviska a rozmiestnenia stolov nového trhoviska pri schodišti z obidvoch strán. 

Zriadením trhoviska podľa predstavenej štúdie dôjde k preorganizovaniu parkoviska 

a zvýšeniu počtu parkovacích miest. Na  trhovisku bude umiestnených 20 stolov.  

Závery pracovnej skupiny budú predložené na rokovanie komisie rozvoja, následne na 

rokovanie  Miestneho zastupiteľstva, s cieľom predložiť požiadavky na financovanie tejto 

investície  do rozpočtu mestskej časti. 

       K požiadavke pod bodom č. 2 starosta prehlásil, že Mestská časť Košice – Sever je 

správcom trhoviska pri OC Merkúr a naďalej nim zostane. 

  

          Požiadavky uvedené pod bodom 3. a bodom 4. boli v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov doručené na priame vybavenie Mestu Košice 

dňa 11.12.2015. 

 

 

Košice 14.01.2015 

„podpísané“ 

          

Marián Gaj 

   starosta 

 


