
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 2.9.2020 
 

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

                                                                         Ing. Matúš Novák PhD., Ing. Dušana Sobodová,  

                                                                         Ing. Ján Bendžala, Ing. Georgi Svetozarov,     

                                                                          MUDr. Peter Polačko, Matilda  Soltészová,  

                                                                        

               - za MÚ: Mgr. Jozef Andrejčák, PhDr. Peter Derevjaník, PhD.,  Ing. Mgr. Martin  

                               Farkašovský, Ing. Marek Antoš,  Ing. Marek Kandráč          

               

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

-             Ing. Vladimír Rušin, PhD. (projektant zmeny UPZ Uršulínky)      

 

 

Spoločné zasadnutie 

 

1. Otvorenie 

2. Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE-

DH za I. polrok 2020 
 

Samostatné zasadnutie 

 

3. Informácia o investičnej výstavbe  

4.  Dopravno-bezpečnostná situácia 

5. Žiadosť o stanovisko mestskej časti k začatiu procesu zmien a doplnkov    

 ÚPN – HSA Košice  v lokalite „Uršulínky“ 

         6.    Rôzne 

                     7.    Diskusia  

               8.    Záver 

 

K bodu 1/ 

Spoločné zasadnutie komisií  otvoril prednosta MÚ PhDr. Peter Derevjaník PhD.,  ktorý privítal 

prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Následne odovzdal slovo vedúcemu 

finančného oddelenia Ing. Marekovi Antošovi. 

 

K bodu2/ 

Ing. Marek Antoš – Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ 

KE-DH za I. polrok 2020.  Vedúci vysvetlil dôvody čerpania na jednotlivých položkách, ktoré 

bolo výrazne ovplyvnené pandémiou corona vírusu.  

Komisia vzala informáciu na vedomie 

 

K bodu 3/ 

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

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

nových bezpečnostných kamier v mestskej časti, investičnej príprave komunikačného 

prepojenia Krosnianskej ulice a Sv. rodiny. Taktiež podal informáciu o stave projektového 



doplnenia verejného osvetlenia na Adlerovej ulici a v komunikačnom prepojení medzi 

Lidickým námestím a Kurskou ulicou.  

Matilda Soltesova – zaujímala sa o doplnenie kamery na Fábryho  ul. pri podchode 

Mgr. Jozef Andrejčák – informoval, že zatiaľ sú v zmysle zmluvy mesta Košice a spoločnosti 

Antik schválené kamery, na Benadovej ul. č. 8 (1 kamera), Svätej rodiny (2 kamery) a na 

Bielocerkevskej ul. 25 (1 kamera). Fábryho monitorovanie bolo riešené so správcom SBD III 

Košice, avšak obyvatelia daného bytového domu v písomnom hlasovaní vyjadrili svoj nesúhlas. 

Preveríme možnosť doplnenia  kamier aj na Fábryho ulici a opätovne požiadame SBD III 

o písomné hlasovanie v danej veci.  

Ing. Romam Križalkovič-  zaujímal sa o doplnenie svetelných bodov na dopravnom ihrisku. 

Mgr. Jozef Andrejčák – informoval o požiadavkách obyvateľov na doplnenie svetelných bodov 

na uliciach, kde je nutné ich doplnenie z dôvodu bezpečnosti. Dopravné ihrisko je hlavne  

využívané v letných mesiacoch, kde nie je potreba verejného osvetlenia, je využívané 

maloletými deťmi. 

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 4/ 

Ing. Janičkánová  - informovala komisiu o súčasnom  stave v mestskej časti,  čo sa týka výkonu 

funkcie povolania mestských policajtov, o počte a 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 na požívanie 

alkoholických nápojov,  kontrole minoritných skupín 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 5 

Ing. Vladimír Rušin, PhD., – predstavil štúdiu na začatie  procesu zmien a ÚPN – HSA Košice  

v lokalite „Uršulínky“, kde zodpovedal otázky poslancov, informoval o zmluve o budúcej 

zmluve s vlastníkom pozemku. 

Komisia OVPŽPaV prerokovala  a súhlasí so k začatím procesu zmien a doplnkov    ÚPN  – 

HSA Košice  v lokalite „Uršulínky   

 

 Za :7   proti: 0  zdržal sa: 0 

    

Na záver Ing. Roman Križalkovič  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť 

 

Záznam zapísal Ing. Marek Kandrač 

 

 Košice 2.9.2020 


