Záznam
z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a
výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 8.9.2021
Prítomní

- poslanci MiZ a členovia komisie: Ing.Roman Križalkovič (predseda)
Mgr.Ľubor Kalafus, Ing.Matúš Novák PhD.,
Ing. Dušana Sobodová, Matilda Soltészová
- za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník,PhD, Ing.Mgr.Martin Farkašovský., Ľubomír
Senčák
- hostia: Ing. Kristián Jerga (veliteľ stanice MsP Východ)

Spoločné zasadnutie
1. Otvorenie
2. Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE-DH
za I. polrok 2021
Samostatné zasadnutie
3.
4.
5.
6.

Dopravno-bezpečnostná situácia / Mestská polícia, stanica Východ /
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1/
Spoločné rokovanie komisii ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby,
sociálnej kultúry a športu a taktiež finančnej komisie otvoril prednosta MÚ – PhDr. Peter
Derevjaník, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2/
PhDr. Peter Derevjaník,PhD – Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia
rozpočtu MČ KE-DH za I. polrok 2021, boli vysvetlené stavy a dôvody čerpania
na jednotlivých položkách. Členovia komisií boli informovaní o pripravovaných a
realizovaných investičných akciách v mestskej časti.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Samostatné rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
otvoril predseda komisie Ing. Roman Križalkovič , následne odovzdal slovo veliteľovi stanice
MsP Východ Ing, Kristiánovi Jergovi, aby informoval členov komisie ochrany verejného
poriadku, životného prostredia a výstavby o dopravno – bezpečnostnej situácii v mestskej
časti Košice – DH.

K bodu 3/
Ing. Kristián Jerga - informoval členov komisie o rozsahu pôsobnosti MsP v zmysle zákona.
Podal informácie o súčasnom stave v mestskej časti, čo sa týka výkonu funkcie povolania
mestských policajtov, o počte a druhu priestupkov. Informoval členov komisie o počte a
procese riešenia dlhodobo odstavených vozidiel - vrakov a stave ich riešenia. Zodpovedal
otázky členov komisie ohľadom riešenia priestupkov pri nesprávnom parkovaní v lokalite
Na hore, zákazu parkovania vozidiel nad 5m vo vyhradenom čase a pri porušení podmienok
držania psov. Bol požiadaný členmi komisie o preverenie rušenia nočného kľudu v lokalite
OC Bodva.
Komisia zobrala informáciu na vedomie
K bodu 4/
Ľubomír Senčák – informoval o pripravovaných a realizovaných investičných akciách
v mestskej časti a to hlavne o realizácii revitalizácie priestoru pred gréckokatolíckym
kostolom, o oprave chodníkov v mestskej časti, revitalizácii zelene v lokalite Kurská –
Lidické námestie – Tokajícka, rekonštrukcií detských ihrísk na uliciach Postupimská,
Buzulucká, Kurská a Ovručská.
Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie.
K bodu 5/
Ing. Roman Križalkovič – požiadal o realizáciu zábradlia na ulici Krosnianska v podchode
vedľa predajne Víno
Ing. Dušana Sobodová – požiadala o zváženie možnosti osadenia lavičiek popri hlavnom
ťahu na Triede L. Svobodu a taktiež o možnosť osadenia vonkajších pingpongových stolov
v mestskej časti
Matilda Soltészová - upozornila na neudržiavanú zeleň pri stĺpoch verejného osvetlenia
v blízkosti zastávky MHD Fábryho a Adlerova
Mgr. Kalafus Ľubor – požiadal o výmenu poškodeného a nevyužívaného prvku na Fit ihrisku
v lokalite DH VIII, o vyčistenie muldy pod mostom pri pošte 22, požiadal o zváženie výsadby
zelenej ako protihlukovej bariéry v spodnej časti lokality DH VIII a žiadal o realizáciu
napojenia chodníka pri pošte 22 v smere na ulicu Sv.rodiny
K bodu 6/
Na záver Ing. Roman Križalkovič poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť.

Záznam zapísal : Ľubomír Senčák
Košice 9.8.2021

