
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 20.11.2019 
 

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

                                                                          Ing.Matúš Novák PhD.,  Ing.Georgi   

                                                                          Svetozarov,    MUDr.Peter Polačko, Matilda  

                                                                          Soltészová, Ing.Ján Bendžala 

                                                                        

               - za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník,PhD, Ing.Vlasta Hausová,  Ing.Marek Kandrač 

 

 

1. Otvorenie 

2. Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov za rok  2020- 2022 (návrh) 

3. Dopravno-bezpečnostná situácia 

4. Informácia o investičnej výstavbe 

6. Prevod majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

                     7.    Diskusia  

                     8.    Záver 

 

K bodu 1/ 

Rokovanie komisii  ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby 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  2020- 2022 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

Samostatné  rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 

otvoril predseda komisie Ing.Roman Križalkovič , následne odovzdal slovo Ing.Marekovi 

Kandráčovi aby podal informáciu o investičnej výstavbe 

 

K bodu 3/ 

Ing.Kandráč- ospravedlnil neúčasť veliteľky stanice MsP Východ na rokovaní komisie. 

Poslancom bude doručená správa o činnosti Msp Východ v materiáloch na zastupiteľstvo 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 4/ 

Ing.Marek Kandráč – informoval o pripravovaných  a realizovaných investičných akciách 

v mestskej časti a to hlavne o realizácii dopravného ihriska na Zupkovej ulici, svetelných 

bodov – doplnenie, riešení uzamykateľných kontajnerových stanovištiach, oprave schodísk, 

príprave na osadenie kamier v mestskej časti. Na rok 2019 o dofinancovaní dopravného 

ihriska, realizácii obnovy detského ihriska na Clementisovej ulici a športového na 

Bielocerkevskej ulici. Taktiež podal informáciu o zapracovaných investičných akciách 

v mestskej časti v rozpočte mesta Košice a to o oprave mosta Lingov a podchode na 

Kalinovskej ulici.  



Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 5 

Ing.Marek Kanráč- predložil zámer prevodu majetku mestskej časti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Vysvetlil dôvody predaja z hľadiska správcovstva a kompetencii. 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Miestnom 

zastupiteľstve odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť prevod  nehnuteľného majetku 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov schvaľuje: 
 

Prevod nehnuteľného majetku : 

1. detské ihrisko na  ulici Fábryho č.1 - 3, vybudované na pozemku  registra CKN,  parc.č. 

3017 k.ú.  Furča, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, realizované zmluvou o prevode 

majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov            na nadobúdateľa mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa.  

2. detské ihrisko na Benadovej ulici , vybudované na pozemkoch registra CKN, parc.č. 2091 

a 2092, k.ú. Furča, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, realizované zmluvou o prevode  

majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov na nadobúdateľa mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa.  

3. verejné osvetlenie v rozsahu 10 svetelných bodov  na  ul. Fábryho, ul. Bielocerkevská,             

ul. Kurská, pri kostole Svätej rodiny, ul. Exnárova, vybudované na pozemkoch v k.ú. Furča, 

ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, realizované zmluvou o prevode majetku podľa § 9a       

ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov                       

na nadobúdateľa mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  

Dôvody: 

-stavby sú vybudované na pozemkoch mesta Košice, 

-správu a údržbu bude zabezpečovať  mesto Košice, 

-mestská časť Košice - Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani materiálno 

– technicky zabezpečená na výkon správy a údržby, 

-stavby majú verejný charakter a slúžia obyvateľom mesta. 

Za: 6                  proti:0                  zdržal sa:0 

 

 

Na záver Ing.Roman Križalkovič  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť 

 

Záznam zapísal Ing.Marek Kandrač 

 

 Košice 21.11.2019 

 


