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 Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 06.09.2022  
 

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 

        Mgr. Alena Hermanová 

                                        Ľubomír Senčák 

                                        PhDr. Erik Stiborek 

 

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

 

Program: 

 

Spoločné zasadnutie 

 
1.      Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE-

DH za I. polrok 2022 

2.      Rozpočet MČ Košice–Dargovských hrdinov na rok 2022 – V. zmena – návrh        

3.      Participatívny rozpočet – ústna informácia         
 

Samostatné zasadnutie 

 

4.   Otvorenie 

5. Zámena pozemkov v k.ú. Furča – stanovisko MČ KE-Dargovských hrdinov 

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 finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE-DH za I. polrok 

2022 v zmysle materiálu. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 
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K bodu 2/ 

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

návrhy na zmeny v rozpočte. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

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

kľúčové atribúty. 

 

Ing. Roman Križalkovič – informoval sa o spôsobe kontroly v materiáli definovaných 

parametrov predložených projektov zo strany miestneho úradu. 

 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 4/ 

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 Ing. Georgiho Svetozarova z rokovania komisie. 

 

K bodu 6/  

Ing. Roman Križalkovič – požiadal o výmenu bodu č. 5. a 6 programu. a poprosil pána 

veliteľa MSP Košice – Stanica Východ, Ing. Kristiána Jergu o prednesenie informácie 

o dopravno-bezpečnostnej situácii v mestskej časti.  

 

Ing. Kristián Jerga – Okrem iného informoval najmä o štyroch kusoch odstránených vrakov 

automobilov na území mestskej časti, ako aj o hliadkovej činnosti v lesoparku v súvislosti so 

zákazom zakladania ohňa v lesoch. Vyjadril sa tiež ku kontrolám zameraným na požívanie 

alkoholu mladistvými na verejných priestranstvách.   

 

Ing. Roman Križalkovič – informoval sa v súvislosti s prípadom krádeže solárnych lámp 

verejného osvetlenia. Zaujímal sa aj o spôsoby riešenia priestupkov páchaných osobami 

prehľadávajúcimi kontajnery dochádzajúcich za týmto účelom do mesta Košice z iných miest. 

 

Ing. Sobodová – apelovala na riešenie problému rozmáhajúcich sa aktivít vandalov 

poškodzujúcich objekty a budovy sprejovaním. 

 

K bodu 5/  

Ľubomír Senčák, OŽPVaPČ – oboznámil členov komisie s požiadavkou predmetnej 

súkromnej spoločnosti na zámenu pozemkov na území MČ Košice-Dargovských hrdinov, ako 

aj so žiadosťou mesta Košice o stanovisko k tejto zámene. Informoval o zaradení tohto bodu 

tiež do rokovania najbližšieho Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Dargovských hrdinov. 

 

Podklady a informácie potrebné k rozhodnutiu o stanovisku k tejto zámene boli zaslané 

všetkým členom komisie emailom. Odpoveď prišla obratom emailom od piatich členov. 

Prítomní členovia komisie sa k zámeru vyjadrili hlasovaním osobne na zasadnutí komisie. 

Sumarizácia vyjadrení všetkých členov komisie je nasledovná: 
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Hlasovanie: za: 2   proti: 5    zdržal sa: 2 

 

Komisia teda neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice-Dargovských hrdinov 

súhlasiť so zámerom na zámenu pozemkov, ktoré sú predmetom žiadosti.  

 

K bodu 7/  

Ľubomír Senčák, OŽPVaPČ – informoval členov komisie o investičných aktivitách mestskej 

časti za ostatné obdobie – projekt revitalizácie parku pri Gréckokatolíckom kostole aktuálne 

čaká na vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom v Košiciach, pričom 

realizačné práce na ďalšej etape by sa mali začať na konci mesiaca september aktuálneho 

roka. Oprava schodov v podchode Fábryho bude realizovaná mestom Košice ihneď po 

zazmluvnení subdodávateľskej spoločnosti víťazom verejného obstarávania organizovaného 

mestom Košice na realizáciu rekonštrukcií ciest, chodníkov a podchodov v meste Košice. 

Prednosť v tomto prípade dostal projekt komplexnej rekonštrukcie podchodu na Adlerovej 

ulici, z dôvodu významných poškodení a pokročilého havarijného stavu práve tohto 

podchodu.  

 

K bodu 8/  

 

Ing. Roman Križalkovič – informoval sa o stave prekopávok na území MČ Košice-

Dargovských hrdinov. Požiadal tiež o revitalizáciu okolia a vyčistenie uzavretých podchodov 

na Zupkovej ulici. 

 

 

K bodu 9/  

 

Bez otázok a pripomienok členov komisie.  

 

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 07.09.2022 


