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 Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 24.11.2021 
 

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

Ing. Matúš Novák PhD.,     

                                                                         Ing. Dušana Sobodová,  

Matilda Soltészová 

                                                                          

 

- za MÚ:  PhDr. Peter Derevjaník, PhD.,  

                                        Ing. Mgr. Martin Farkašovský.,  

                                        Ing. Marek Antoš,  

                                        Ľubomír Senčák,  

                                        PhDr. Erik Stiborek 

 

- hostia: Ing. Kristián Jerga (veliteľ stanice MsP Východ) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Finančný a programový rozpočet MČ Košice – Dargovských hrdinov na roky 

2022 – 2024 - návrh 

3. Dopravno-bezpečnostná situácia / Mestská polícia, stanica Východ / 

4. Rôzne 

5. Diskusia  

6. Záver 

 

K bodu 1/ 

Rokovanie komisie  ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby otvoril Ing. 

Roman Križalkovič, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.    

 

K bodu 2/ 

Prednosta MÚ, PhDr. Peter Derevjaník, PhD., uviedol materiál a odovzdal slovo vedúcemu 

finančného oddelenia MÚ, Mgr. Marekovi Antošovi, ktorý prítomných informoval 

o navrhovaných bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch, ako aj ďalších kľúčových 

položkách návrhu rozpočtu. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

Predseda komisie, Ing. Roman Križalkovič, 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. 

 

Ing. Kristián Jerga  - informoval členov komisie o súčasnom  stave dopravno – bezpečnostnej 

situácie v mestskej časti a o riešených priestupkoch a trestných činoch spáchaných na území 

mestskej časti. Rovnako informoval o vývoji problému dlhodobo odstavených vozidiel - 
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vrakov a stave ich riešenia, pričom za obdobie od posledného zasadnutia komisie MsP 

odstránila z verejného priestoru 5 kusov takýchto vozidiel. Vysvetlil tiež proces odstraňovania 

dlhodobo odstavených vozidiel s EČV iného štátu. Vyjadril sa k otázke zjednosmernenia 

Exnárovej ulice a zdôraznil nevyhnutnosť doloženia súhlasu vlastníkov bytov v priľahlých 

bytových domoch s navrhovanou zmenou. Upozornil tiež na problém parkovania vozidiel 

v blízkosti kontajnerových stojísk a v križovatkách vo vnútroblokoch. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 4/ 

Komisia bola informovaná o vzdaní sa členstva Ing. Jána Bedžalu zo zdravotných dôvodov, 

ktorý svoje vzdanie sa členstva v komisii oznámil mailom.  

Ľubomír Senčák – informoval o pripravovaných  a realizovaných investičných akciách 

v mestskej časti. Vysvetlil priebeh a plán stavebných prác v rámci prvej fázy projektu 

revitalizácie priestoru pred gréckokatolíckym kostolom. Pripomenul plán realizácie 

kľúčových investičných akcií na budúci rok - chodník pozdĺž dopravného ihriska na Zupkovej 

ulici, dokončenie výmeny stredového zábradlia na vybraných úsekoch na Triede arm. gen L. 

Svobodu a výstavba petangového ihriska v lokalite pri dennom stacionári na Exnárovej ulici. 

Mestská časť rovnako plánuje rekonštrukciu vybraných schodísk v havarijnom stave – najmä 

na Fábryho ulici č. 1 a na Zupkovej ulici smerom k Pošte 22. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 5/ 

Ing. Dušana Sobodová – požiadala zaradenie realizácie opravy schodov na Exnárovej ulici pri 

konzervatóriu Jozefa Adamoviča, rekonštrukciu obslužného chodníka k zadnému vchodu 

bytového domu Exnárova č. 6, takisto navrhla výstavbu asfaltového prepojovacieho chodníka 

medzi bytovým domom Krosnianska č. 73 a priľahlého parkoviska vozidiel. Upozornila aj na 

pozostalý odpad po rekonštrukcii chodníka na Kalinovskej ulici. 

 

Ľubomír Senčák – objasnil situáciu ohľadom výsadby nových stromov na území mestskej 

časti a systém realizácie orezov stromov. 

 

Matilda Soltészová – požiadala o orez živého plota na Fábryho ulici č. 9, ako aj opravu 

schodov medzi podchodom na Fábryho ulici a MŠ Exnárova. 

 

 

K bodu 6/ 

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

 

 

 

Záznam zapísal :  PhDr. Erik Stiborek          

         Ing. Roman Križalkovič, v.r. 

        predseda komisie 

 

 

 

Košice 25.11.2021 

 


