Záznam
z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a
výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 2.6.2020
Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie: Ing.Roman Križalkovič (predseda)
Ing.Matúš Novák PhD.Ing.Ľubor Kalafus
Ing. Dušana Sobodová, Ing. Ján Bendžala,
MUDr.Peter Polačko,
Matilda Soltészová,
- za MÚ: Mgr.Jozef Andrejčák, PhDr Peter Derevjanik ,PHD
Ing.Mgr.Martin Farkašovský, Ing.Marek Antoš,
Ing.Marek Kandráč
Spoločné rokovanie
1. Otvorenie
2. Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE-DH za rok
2019
3. Individuálna výročná správa MČ KE-DH za rok 2019
Samostatné rokovanie
4. Dopravno-bezpečnostná situácia
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 1/
Spoločné rokovanie komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby
a sociálno kultúrnej komisie otvoril prednosta miestneho úradu PhDr. Peter Derevjaník, PhD
, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Následne odovzdal slovo
Ing. Marekovi Antošovi – vedúcemu finančného oddelenia MÚ
K bodu2/
Ing. Marek Antoš – predstavil záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KEDH za rok 2019 po jednotlivých kapitolách, vysvetlil prímy a výdavky mestskej časti za rok
2019 , zmeny rozpočtu v roku 2019
Komisia vzala informáciu na vedomie
K bodu3/
Ing. Marek Antoš – predstavil individuálnu výročnú správu MČ KE-DH za rok 2019
Komisia vzala informáciu na vedomie
Samostatné rokovanie komisie OVPŽPaV otvoril predseda komisie Ing. Roman Križalkovič,
ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 4/
Mgr. Jozef Andrejčák – ospravedlnil neúčasť veliteľky stanice MsP Východ z rodinných
dôvodov a Vladislava Stanka, poslanca MiZ. Informovala prítomných členov komisie
o pracovnom stretnutí s veliteľom Mestskej polície p. Ing. Pavelčákom a veliteľkou MSP
stanice Východ. Informácia sa týkala situácie ohľadom nepojazdných áut „vrakov“ v MČ KE

-DH o počte odstránených a vyhľadaných vrakov, riešeniu problematiky vrakov zo strany
Mesta Košice, zvýšenému počtu príslušníkov MsP Východ o dvoch policajtov, riešeniu
nočných smien počas letného obdobia, požiadavkách mestskej časti na kontroly zo strany
MsP Východ. Zároveň informoval o úlohách MsP východ v mapovaní chýbajúcich poklopov,
poškodených zábradlí a lavičiek.
Komisia zobrala informáciu na vedomie
K bodu 5/
Mgr. Jozef Andrejčák - oboznámil prítomných členov o realizácii dopravného ihriska na
Zupkovej ulici (2 etapa) – riešenia semaforov – zostávajú podľa pôvodnej cenovej ponuky
v zmysle ZoD , zhotoviteľ začne s prácami budúci týždeň. Taktiež podal informáciu
o zaslanom liste zhotoviteľovi vo veci realizácie prác a požiadavke na zaslanie
harmonogramu prác.
Ing. Matúš Novák, PhD – informoval sa , o vlastníctve chodníka pri kostole Sv.rodiny
Ing. Dušana Sobodová – požiadala o riešenie postreku vošiek na múriku pri Zupkovej 21
Ing. Ján Bendžala – informoval sa o oprave schodísk v mestskej časti
Ing. Ľubor Kalafus – informoval sa ohľadom opravy cesty medzi rímskokatolíckym kostol
a Krosnianskou ulicou.
Mgr. Jozef Andrejčák – oboznámil prítomných o oprave podloží zastávok MHD z dotácie
z programového rozpočtu Mesta Košice ako aj o verejnej súťaži na výmenu stredového
zábradlia . Vo vecí rekonštrukcie schodísk a ciest podal informáciu na základe pracovného
stretnutia s ref. dopravy MMK. Mesto Košice pristúpi k postupnej rekonštrukcii schodísk,
ciest a chodníkov po podpise zmluvy s dodávateľom prác na rekonštrukciu komunikácií.
Momentálne mesto realizuje len opravu výtlkov.
Ing.Marek Kandráč – predstavil materiál na súhlas s umiestnením prestrešenia pred vstup
predajne Milk - Agro na Bielocekrevskej ulici. Prestrešenie bude ukotvené do asfaltového
chodníka na parcele 2421/1 k.ú Furča o do stien predajne na parcele 2576 k.ú Furča vo
vlastníctve žiadateľky
Komisia predmetný materiál prerokovala a s osadením prestrešenia podľa predloženého
návrhu súhlasí
Za: 7 proti: 0 zdržal sa :0

Na záver Ing. Roman Križalkovič poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť
Záznam zapísal Ing. Marek Kandrač
Košice 3.6.2020

