
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 18.2.2020 
 

Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie:  Ing.Roman Križalkovič (predseda)                                                                             

                                                                          Ing.Matúš Novák PhD.MUDr.Ján Sekáč,     

                                                                          Ing.Dušana Sobodová , Ing.Vladislav Stanko,  

                                                                          MBA,LL.M,  Ing.Georgi Svetozarov,     

                                                                          MUDr.Peter Polačko, Matilda  

                                                                          Soltészová, Ing.Ján Bendžala 

                                                                        

               - za MÚ: Ľubomír Senčák, Ing. Mgr. Martin Farkašovský 

 

 

1. Otvorenie 

2. Dopravno-bezpečnostná situácia 

3. Informácia o investičnej výstavbe 

4. Stanovisko k odpredaju pozemku v mestskej časti  

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Záver 

 

K bodu 1/ 

Rokovanie komisie  ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby otvoril 

predseda komisie Ing. Roman Križalkovič,  ktorý privítal prítomných a oboznámil ich              s 

programom rokovania.  

 

K bodu 2/ 

Veliteľka MsP Východ sa nezúčastnila rokovania komisie 

 

K bodu 3/ 

Ľubomír Senčák – oboznámil prítomných členov o pripravovaných investičných akciách 

v mestskej časti v zmysle  schváleného programového rozpočtu a  to najmä o realizácii 

dopravného ihriska na Zupkovej ulici (2. etapa), svetelných bodov na uliciach Tokajícka, 

Kurská, Adlerova,  oprave schodísk, oprave športového ihriska na Bielocerkevskej ulici          a 

obnove detského ihriska na Clementisovej ulici. Komisia bola oboznámená o požiadavkách na 

realizáciu prác, ktoré má zabezpečiť správca komunikácie- mesto Košice.  

Komisia zobrala informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 4 

Ľubomír Senčák - predložil žiadosť mesta Košice o stanovisko k predaju majetku  - pozemku 

na parcelách č. 1604/300 a 1604/377 k.ú Furča, 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Miestnom 

zastupiteľstve súhlasí s odpredajom pozemkov parcely č. 1604/300 a 1604/377 k.ú Furča na 

základe žiadosti mesta Košice MK /A/2019/22132. 

Za : 9 proti: 0 zdržal sa : 0 

 

K bodu 5 

MUDr. Ján Sekáč -   požiadal o statický posudok oporného múru na Bielocerkevskej ulici 

- zaujímal sa o projekt na obnovu ihriska na Bielocerkevskej ulici 



- požiadal o odstránenie psích exkrementov  na ulici Bielocerkevská 

- požiadal o úpravu zelene v okolí „Polikliniky Východ“ a určení vhodnosti 

vysadených rastlín, krov a drevín v okolí polikliniky s ohľadom na výskyt 

potkanov. 

 

Ing. Roman Križalkovič- požiadal o zaslanie oznámenia o čase a termíne kontrolného dňa na    

                                        „realizácii opravy a modernizácie dopravného ihriska“ 

- požiadal o vyzvanie majiteľov pozemkov pod dopravným ihriskom 

o vyčistenie a odstránenie náletových drevín      

 

        

Ing. Sobodová – informovala sa o možnosti osadenia bezpečnostnej kamery na Zupkovej 21  

 

Ing. Matúš Novák – požiadal o úpravu cesty v oblúku k Bielocerkevskej 2-4 

- nahlásil nefunkčné osvetlenie  na ceste Prešovská – smer Dargovských 

hrdinov 

- informoval sa o možnosti parkovania  alebo osadenia dopravného 

značenia na ulici Sv. rodiny 

- upozornil na sadnutú kanalizačnú vpusť na ulici Sv. rodiny      

 

 

    

Na záver Ing. Roman Križalkovič  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť 

 

Záznam zapísal Ing. Marek Kandrač 

 

 Košice 18.2.2020 


