
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia        

a výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 8.6.2021 
 

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

                                                                         Mgr. Ľubor Kalafus, Ing. Matúš Novák PhD.,     

                                                                         MUDr. Peter Polačko, Matilda Soltészová,  

                                                                         Ing. Ján Bendžala  

 

 

               - za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník, PhD., Ing. Marek Antoš, Ing. Mgr.Martin  

                                   Farkašovský, Ing. Marek Kandrač 

 

Spoločné zasadnutie 

 

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE-DH za rok 

2020 

3. Individuálna výročná správa MČ KE-DH za rok 2020 

4. Rozpočet MČ Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 – III. zmena – 

návrh 

 

Samostatné zasadnutie 

 

5. Dopravno-bezpečnostná situácia   

6. Informácia o investičnej výstavbe 

7. Stanovisko k odpredaju pozemku parcela 312/2, 1604/301, 1604/377 k. ú. 

Furča pre TODOS Košice s.r.o 

         8.    Rôzne 

                     9.    Diskusia  

             10.    Záver 

 

K bodu 1/ 

Spoločné rokovanie komisií  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 vedúcemu 

finančného oddelenia Ing. Marekovi Antošovi. 

 

K bodu 2/ 

Ing. Marek Antoš –  predstavil záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE-

DH za rok 2020. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

Ing. Marek Antoš –  predstavil  individuálnu výročnú správa MČ KE-DH za rok 2020. 

Komisia vzala informáciu na vedomie 

 

K bodu 4/ 

Ing. Marek Antoš –  predstavil Rozpočet MČ Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 – 

III. zmena – návrh. 



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 činnosti oddelenia ŽPV a PČ a činnosti komisie ochrany 

verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri miestnom zastupiteľstve.  

 

 K bodu 5/ 

Ing. Marek Kandráč – na komisii informoval o neúčasti nového veliteľa MsP Košice Východ 

z rodinných dôvodov. Zároveň požiadal o predloženie podnetov, ktoré veliteľ zodpovie. 

Ing. Roman Križalkovič – požiadal o informáciu ohľadom  počtu prípadov rušenia nočného 

kľudu a lokalizáciu miest rušenia nočného kľudu. Taktiež sa zaujímal o riešenie situácie 

s poškodenými a vykradnutými automobilmi na Bielocerkevskej ulici. 

 

K bodu 6/ 

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

v mestskej časti a to najmä o realizácii svetelného bodu na Adlerovej ulici, osadení svetelných 

bodov so solárnym  nabíjaním , oprave detských ihrísk  a tiež o oprave schodísk a asfaltových 

krytov. Požiadal poslancov a vytypovanie lokalít na opravy asfaltových krytov. 

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 7 

Ing. Marek Kandráč - predložil zámer prenájmu pozemkov v k. ú. Furča pre TODOS s.r.o 

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri miestnom 

zastupiteľstve odporúča prenájom pozemkov  312/2, 1604/301, 1604/377 podľa predloženého 

návrhu pre TODOS s.r.o 

 

Za:6                  proti:0                  zdržal sa:0 

 

K bodu 8 

Ing. Roman Križalkovič – požiadal  o riešenie asfaltového krytu pri Pošte 22 

Ing. Matúš Novák – požiadal o majetkovo – právne vysporiadanie chodníka pri kostole 

Matilda Soltészová  - upozornila na stav chodníka po asfaltovaní na Fábryho 9,  požiadala 

o riešenie maľovania zábradlia na Fábryho 9, rovnako tak  upozornila na pozostatky trávy po 

kosení na Fábryho ulici. 

Mgr. Kalafus Ľubor – požiadal o riešenie rigolu na ulici Sv. rodiny 

 

Na záver Ing. Roman Križalkovič  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť. 

 

Záznam zapísal Ing. Marek Kandráč 

 

 Košice 8.6.2021 

 


