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 Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 15.02.2022  
 

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

Ing. Matúš Novák PhD. 

                                                                         Ing. Dušana Sobodová 

Ing. Vladislav Stanko, MBA.,LL.M. 

Matilda Soltészová 

Ing. Georgi Svetozarov 

MUDr. Peter Polačko 

                                                                          

 

- 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. Rozpočet MČ Košice – Dargovských hrdinov na rok 2022 – I. zmena - 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 dôvodoch zmien v príjmoch a výdavkoch rozpočtu. 

 

Hlasovanie: za: 5   proti: 0    zdržal sa: 1 

 

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. 
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Ing. Kristián Jerga - informoval členov komisie o riešených priestupkoch spáchaných na 

území mestskej časti, pričom prevažne išlo o priestupky týkajúce sa pitia alkoholu na 

verejnosti a v areáloch škôl, ako aj parkovania vozidiel s dĺžkou presahujúcou 5 m v zónach, 

kde je to zakázané. Problém sú tiež vozidlá parkujúce v križovatkách, ktoré takýmto 

spôsobom porušujú platné pravidlá cestnej premávky a komplikujú prejazd vozidiel 

spoločnosti KOSIT, a.s. a záchranných zložiek. 

   - informoval o prvých opatreniach vedúcich k aplikácii objektívnej 

zodpovednosti na území mestskej časti 

   - informoval o odstránení 3 kusov vrakov z verejných parkovísk na 

území mestskej časti. 

 

K bodu 4/ 

Ľubomír Senčák – informoval o plánovaných súvislých opravách chodníkov na území 

mestskej časti – lokality na Charkovskej, časť nedokončeného chodníka pod 

novozrekonštruovaným mostom, úseky na Dvorkinovej a Maurerovej ulici v okolí areálu 

základnej školy, nedokončená časť prechodového chodníka na ulici PČĽ a tiež úseky na 

Adlerovej ulici, Ovručskej ulici a Jegorovovom námestí. 

         - Tiež informoval členov komisie o plánovaných opravách schodov, ktoré 

sa budú realizovať z rozpočtu mestskej časti, ide o schody na Zupkovej ulici pri Pošte 22, 

Benadovej ulici 6 a 8, Fábryho 1, pri ZŠ Krosnianska 2, pred OC Torysa a na Jegorovovom 

námestí. Mestská časť opakovane vyzýva mesto Košice o opravu schodov v havarijnom stave 

v podchodoch na Zupkovej ulici a Fábryho ulici. 

          - Uviedol lokality umiestnenia nových solárnych svetelných bodov.  

 

K bodu 5/ 

- Ing. Dušana Sobodová – opýtala sa na obnovu odstráneného schodiska pri Poliklinike 

Východ smerom od Fábryho ulice, požiadala o kontaktovanie KSK, ktorý je vlastníkom 

objektu polikliniky. 

           - Požiadala o realizáciu nového svetelného bodu pri schodisku od 

zastávky MHD Exnárova smerom na Krosniansku ulicu. 

 

- Ing. Roman Križalkovič – požiadal kontaktovanie mesta Košice s požiadavkou na 

rekonštrukciu schodov v podchodoch na Zupkovej ulici a na Fábryho ulici. 

      - Informoval sa o periodicite upratovania uzatvorených 

podchodov v mestskej časti. 

 

- Matilda Soltészová – požiadala o preverenie možnosti orezov stromov na Fábryho ulici č. 9. 

 

 

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 16.02.2022 


