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 Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 01.06.2022  
 

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

Ing. Matúš Novák PhD. 

                                                                         Ing. Dušana Sobodová 

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: - 

 

Program: 

 

Spoločné zasadnutie 

 
1.      Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE-DH za rok 2021 
2.      Individuálna výročná správa MČ KE-DH za rok 2021 

3.      Rozpočet MČ Košice–Dargovských hrdinov na rok 2022 – III. zmena – návrh         

4.  Participatívny rozpočet – ústna informácia 

 

Samostatné zasadnutie 

 

5. Otvorenie 

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

7. Informácia o investičnej výstavbe  

8. Rôzne 

9. Diskusia  

10. Záver 
 

 

K bodu 1/  

Spoločné rokovanie komisie  ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby, 

komisie sociálnej, kultúry a športu a taktiež finančnej komisie otvoril prednosta MÚ – PhDr. 

Peter Derevjaník,  ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

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

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

o vybraných aspektoch rozpočtového hospodárenia mestskej časti v roku 2021 v zmysle 

materiálu. 
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Ing. Roman Križalkovič – informoval sa o zmenách v rozpočte realizovaných priamo 

rozhodnutím starostu mestskej časti.  

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 2/ 

Vedúci finančného oddelenia MÚ, Ing. Marek Antoš - uviedol materiál a prítomným 

predstavil jeho kľúčové atribúty. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

Prednosta MÚ, PhDr. Peter Derevjaník, PhD. - predstavil materiál a uviedol a zdôvodnil 

všetky návrhy na zmeny v rozpočte.  

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 4/ 

Prednosta MÚ, PhDr. Peter Derevjaník, PhD. – predstavil materiál a vysvetlil všetky dôležité 

aspekty zámeru participatívneho rozpočtovania v MČ Košice – Dargovských hrdinov. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 5/  

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

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

 

Ľubomír Senčák, Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti 

(OŽPVaPČ) – informoval o ospravedlnení sa pána Ing. Vladislava Stanka, MBA.,LL.M., 

pána MUDr. Jána Sekáča a pána Mgr. Ľubora Kalafusa z rokovania komisie. 

 

K bodu 6/  

Ľubomír Senčák, OŽPVaPČ – informoval o ospravedlnení sa veliteľa MSP Košice – stanica 

Východ, Ing. Kristiána Jergu z rokovania komisie. Otázky a podnety smerujúce k jeho 

pôsobnosti budú zaevidované a zaslané na zodpovedanie.  

 

Ing. Roman Križalkovič – informoval sa v súvislosti s návrhom na zrušenie zákazu zastavenia 

na križovatke Zupkova – Krosnianska pod OC Hnilec. 

 

K bodu 7/  

Ľubomír Senčák, OŽPVaPČ – informoval členov komisie o dôvodoch omeškania realizácie 

plánovaných opráv chodníkov a výtlkov na cestných komunikáciách, ako aj o procesoch 

v rámci obnovy parku pri Gréckokatolíckom kostole. Vysvetlil parametre prípravy nového fit 

ihriska plánovaného na pôvodných betónových plochách na Buzuluckej ulici, ktoré bude 

realizované v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach. 

 

Ing. Dušana Sobodová – navrhla osadenie niekoľkých ping-pongových stolov vo verejnom 

priestore.  

       - informovala sa o procese prípadného zavedenia jednosmerky na 

Exnárovej ulici 
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Ing. Roman Križalkovič – navrhol osadenie koľajníc pre detské kočíky na schody pred Poštou 

22. 

        - požiadal o informáciu o posunoch svahu po najbližšej realizácii 

meraní z horizontálnych vrtov v našej mestskej časti. 

 

Ing. Matúš Novák PhD. – informoval sa vo veci pokračovania rekonštrukcie oporného múru 

na Bielocerkevskej ulici, v rámci ktorého sa realizovalo odvodnenie, ale neopravila sa fasáda 

a zvršok múru. 

 

 

Matilda Soltészová – požiadala o zabezpečenie odvozu zbytkov po zrealizovanom orezaní 

stromu pred bytovým domom na Fábryho ulici č. 9, ako aj o kosbu tohto priestoru. 

            - požiadala tiež o vyčistenie parkoviska pred bytovým domom na 

Fábryho ulici č. 9 od buriny, vrátane realizácie nového náteru na priľahlom zábradlí. 

 

 

K bodu 10/ 

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

 

 

 

 

Záznam zapísal:  PhDr. Erik Stiborek          

         Ing. Roman Križalkovič, v.r. 

          predseda komisie 

 

 

 

 

Košice 02.06.2022 


