
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 5.5.2020 
 

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

                                                                          Ing. Matúš Novák PhD., Mgr. Ľubor Kalafus 

                                                                          Ing. Georgi Svetozarov,     

                                                                          Matilda   Soltészová,  

                                                                        

               - za MÚ: Mgr. Jozef Andrejčák,  Ing. Mgr. Martin Farkašovský, Ing. Marek Antoš,      

                               Ing. Marek Kandráč          

               

- hostia: Ing. Magdaléna Janičkanová (veliteľka MSP stanica  Východ) 

 

 

1. Otvorenie 

2. Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov na roky 2020-2022   1. zmena  - návrh  
3. Dopravno-bezpečnostná situácia 

4. Informácia o investičnej výstavbe 

5. Stanovisku k odpredaju pozemku v MČ 

         6.    Rôzne 

                     7.    Diskusia  

               8.    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. Komisia materiály prerokovala avšak z dôvodu, že nebola uznášania 

schopná dôsledkom nenaplnenia kvóra, neprijímala žiadne uznesenia. 

 

K bodu2/ 

Ing. Marek Antoš – predstavil Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov za rok  2020-2021  1. zmenu. Vysvetlil dôvody úprav položiek, 

informoval o znížených podieloch príjmov zo strany Mesta Košice pre mestskú časť. 

Oznámil, že očakáva aj druhú zmenu rozpočtu mestskej časti, ktorá bude reflektovať na 

príjmy z mesta Košice ako aj z výherných automatov. 

Ing. Roman Križalkovič – zaujímal sa o počet automatov, legislatívny proces pri schvaľovaní 

herní a vydávaní licencií. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

Ing. Janičkánová  - informovala komisiu o súčasnom  stave v mestskej časti,  pokiaľ ide          

o výkon funkcie povolania mestských policajtov a o počte aj druhu priestupkov. Zároveň 

informovala členov komisie o rozsahu pôsobnosti MsP v zmysle zákona. Informovala 

o zrealizovaných kontrolách vyplývajúcich z nariadení pri pandémii COVI 19, kontrolách 

minority pod Adlerovou ul. pri obhliadkovom mieste a v záhradkárskej lokalite Moňok potok. 

Zároveň podala informáciu o nových vrakoch a stave ich riešenia.  

Komisia zobrala  informáciu na vedomie 

 



K bodu 4/ 

Mgr. Jozef Andrejčák - oboznámil prítomných členov komisie o pripravovaných investičných 

akciách v mestskej časti v zmysle schváleného programového rozpočtu, najmä o realizácii 

dopravného ihriska na Zupkovej ulici (2. etapa) a o modernizácii a obnove detského ihriska na 

Clementisovej ulici. Ostatné investičné akcie sa budú realizovať podľa príjmov mestskej časti. 

Na realizáciu je pripravená výstavba chodníka medzi Krosnianskou ulicou a ulicou sv. Rodiny 

a parkovacie miesta na Adlerovej ul. Ďalšie aktivity sú rozpracované a momentálne 

pozastavené z finančných dôvodov ide o svetelné body na Adlerovej ul. a medzi Kurskou ul. 

a  Lidickým nám. (prepojovací chodník), športové ihrisko na Bielocerkevskej ul. Realizáciou 

týchto aktivít sa komisia bude zaoberať na najbližších zasadnutiach. Starosta taktiež podal 

informáciu o krátení pôvodnej dotácie pre mestské časti zo sumy 90 000,00 eur na 22 500,00 

eur. Navrhované investičné akcie predstavujú výmenu zábradlia v stredovom páse Tr. L. 

Svobodu a opravu podložia zastávok MHD. Komisia bola oboznámená o požiadavkách              

na realizáciu prác , ktoré má zabezpečiť správca komunikácií - mesto Košice. Komisia 

prerokovala predložený návrh na rekonštrukciu podchodu na Tr. L.Svobodu medzi 

zastávkami MHD Kalinovská. Rekonštrukcia zabezpečuje mesto Košice.   

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 5 

Ing. Marek Kandráč – predstavil materiály na predaj a prenájom pozemkov v mestskej časti, 

pričom žiadosti o stanoviská boli zaslané vlastníkom pozemkov.  

Z dôvodu neuznášania sa komisie budú dané materiály prejednané na rade MiZ, kde sa 

k žiadostiam  zaujme  stanovisko.  

 

 

    

Na záver Ing. Roman Križalkovič  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť 

 

Záznam zapísal Ing. Marek Kandráč 

 

 Košice 6.5.2020 


