Záznam
z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia
a výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 12.2.2019
Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie: Ing. Roman Križalkovič (predseda)
MUDr. Ján Sekáč, Ing. Dušana Sobodová,
Mgr. Ľubor Kalafus, Ing. Matúš Novák PhD.,
Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M.
- za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník, PhD, Ing. Vlasta Hausová, Ing. Mgr. Martin
Farkašovský, Senčák, Ing. Marek Kandrač
- Hostia : Ing. Magdaléna Janičkanová – veliteľka stanice MsP Košice - Východ
Spoločné zasadnutie
1. Otvorenie
2. Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov za rok 2019- 2021
Samostatné zasadnutie
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informácia o činnosti oddelenia a o činnosti komisie
Informácia o prístupovom chodníku k OC LIDL Košická Nová Ves
Dopravno-bezpečnostná situácia
Informácia o investičnej výstavbe
Prevod majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Diskusia
Záver

K bodu 1/
Spoločné rokovanie komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby
a sociálnej kultúry a športu otvoril prednosta MÚ – PhDr. Peter Derevjaník, ktorý privítal
prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Následne odovzdal slovo vedúcej
finančného oddelenia Ing. Vlaste Hausovej.
K bodu 2/
Ing.Hausová – predstavila Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice –
Dargovských hrdinov za rok 2019- 2021
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Samostatné rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
otvoril predseda komisie Ing. Roman Križalkovič a následne odovzdal slovo Ing. Marekovi
Kandráčovi, aby podal informáciu o činnosti oddelenia ŽPVaPČ a o činnosti komisie ochrany
verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Miestnom zastupiteľstve.
K bodu 3/
Ing. Kandráč- predstavil jednotlivých zamestnancov oddelenia, vysvetlil náplň činnosti
oddelenia z hľadiska kompetenčného a personálneho.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4/
Ing. Roman Križalkovič požiadal poslanca mesta Košice Ing Milana Lesňáka o informáciu
k riešeniu pešieho chodníka k OC LIDL v mestskej časti Košická Nová Ves a jeho prepojenie
na mestskú časť Dargovských hrdinov.
Ing Milan Lesňák – vysvetlil proces schvaľovania dokumentácie pri stavebnom a územnom
konaní, stanovisko mestskej časti k výstavbe ako aj možnosti riešenia situácie.
Komisia zobrala informáciu na vedomie
K bodu 5/
Ing. Janičkánová - informovala komisiu o súčasnom stave verejného poriadku v mestskej
časti, a to aj čo sa týka výkonu funkcie povolania mestských policajtov ako aj počtu a druhu
priestupkov. Zároveň informovala členov komisie o rozsahu pôsobnosti MsP v zmysle
zákona. Informovala o zrealizovaných kontrolách na požívanie alkoholických nápojov, najmä
mladistvými, kontrole fajčenia na zastávkach MHD, o akciách na kontrolu majiteľov psov.
Taktiež podala informáciu o riešení vrakov v mestskej časti ako aj pri asistencii pri
súčinnostných kontrolách s ÚPSVaR na Moňok Potoku. Informovala o príprave
preventívnych akcií MsP .
Komisia zobrala informáciu na vedomie
K bodu 6/
Ing. Marek Kandráč – informoval o pripravovaných a realizovaných investičných akciách
v mestskej časti a to hlavne o realizácii detských ihrísk v lokalitách Adlerova aj výmene
herných prvkov na detských ihriskách, o doplnení oplotenia na Ovručskej, o realizácii
doplnenia verejného osvetlenia na ul. Sv. Rodiny a Buzuluckej, o doplnení parkovacích miest
Kurská a Zupkova, o obnove dopravného ihriska a tiež o doplnení kamerového systému.
Taktiež bola podaná informácia o realizácii - prípravy uzamykateľných kontajnerových
stanovíšť.
Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie.
K bodu 7
Ing. Marek Kandráč- predložil zámer prevodu majetku mestskej časti z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Vysvetlil dôvody predaja z hľadiska správcovstva ako aj kompetencii.
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Miestnom
zastupiteľstve odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť prevod nehnuteľného majetku
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, a to detského ihriska na ul. Povstania českého
ľudu 28-34, ul. Buzuluckej 8 a Lidickom námestí 9-11 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za 1,00€ za každú jednotlivú stavbu na nadobúdateľa Mesto Košice, ktoré zabezpečí ich
správu a údržbu.
Za:5
proti:0
zdržal sa:0
K bodu 8
MUDr. Ján Sekáč - požiadal o možnosť riešenia trhoviska v mestskej časti
Ing. Sobodová Dušana - upozornila na vynášanie odpadkov z prevádzky potravín v OC Bodva
Ing. Vladislav Stanko , MBA., LL.M. – informoval sa o kamerovom systéme v mestskej časti,
riešení záhradkárskej lokality Moňok potok
Na záver Ing. Roman Križalkovič poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť.
Záznam zapísal Ing.Marek Kandráč
Košice 13.2.2019

