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 Záznam z rokovania Komisie na ochranu verejného poriadku, životného 

prostredia a výstavby pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-

Dargovských hrdinov zo dňa 07.12.2022 
 

Prítomní: - poslanci MiZ a členovia komisie:  Mgr. Marek Štefanisko (predseda) 

MUDr. Ján Sekáč, MBA                                                                            

Ing. Matúš Novák, PhD. 

                                                                                         

 

- za MÚ:  PhDr. Peter Derevjaník, PhD. (prednosta) 

                                        Ľubomír Senčák (OŽPVaPČ)  

                                        PhDr. Erik Stiborek (OŽPVaPČ) 

 

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

  mjr. JUDr. Stanislav Závodník (riaditeľ OO PZ SR Košice-DH) 

                                     mjr. Mgr. Jozef Smoliga (1. zástupca riad. OO PZ SR Košice-DH) 

  kpt. Mgr. Peter Andrejkovič (2. zástupca riad. OO PZ SR Košice-DH) 

 

- ďalší: Ing. Roman Križalkovič 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Dopravno-bezpečnostná situácia / Mestská polícia Košice - stanica Východ;   

    Obvodné oddelenie PZ SR Košice – Dargovských hrdinov / 

3. Informácia o plánovaných investičných aktivitách v MČ Košice-Dargovských  

    hrdinov na rok 2023 

4. Diskusia   

5. Záver 

 

 

K bodu 1/  

 

Rokovanie komisie  ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby otvoril 

predseda komisie, Mgr. Marek Štefanisko, ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil 

ich s programom rokovania. 

Z rokovania  komisie sa vopred mailom ospravedlnili členovia Mgr. Ľubor Kalafus a Roland 

Georgiev. Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M. ospravedlnenie neúčasti nedoručil. 

Vzhľadom na nedostatočný počet členov komisie bola komisia neuznášaniaschopná.   

 

 

K bodu 2/ 

 

Ing. Roman Križalkovič – informoval sa vo veci riešenia prípadu ukradnutých solárnych 

svietidiel. 

 

mjr. JUDr. Stanislav Závodník – vysvetlil, že prípad krádeže solárnych svietidiel rieši 

príslušný odbor kriminálnej polície (OKP) PZ SR prostredníctvom príslušníkov PZ v civile. 

OKP následne neposkytuje spätnú väzbu o riešení prípadu obvodnému oddeleniu PZ SR. 
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Dodal tiež, že polícia v súčasnosti eviduje niekoľkonásobný nárast krádeží a výtržností 

v celom meste. 

 

Ing. Roman Križalkovič – opýtal sa na možnosť premiestnenia dopravnej značky „zákaz 

zastavenia“ umiestnenej pod OC Hnilec, smerom bližšie ku križovatke Krosnianskej so 

Zupkovou ulicou. 

 

mjr. JUDr. Stanislav Závodník – odpovedal, že podnety týkajúce sa dopravného značenia je 

potrebné podávať na dispečing dopravného značenia, ktorého zasadnutie je verejné a koná sa 

každý štvrtok na Magistráte mesta Košice. 

 

MUDr. Ján Sekáč, MBA – poprosil veliteľa mestskej polície o ústretovosť v rámci 

porušovania zákazu parkovania na Bielocerkevskej ulici v blízkosti uzamkýnateľného stojiska 

kontajnerov. V dôsledku nedostatku parkovacích miest v lokalite sa stáva, že v priestore 

zákazu dočasne parkujú vozidlá. Navrhol doplniť dodatkovú tabuľu „povolené státie v určitý 

čas„.    

                - Upozornil na údajnú drogovú trestnú činnosť na úseku 

v blízkosti cesty z Košickej Novej Vsi do Košických Olšan.                                        

 

Ing. Kristián Jerga - informoval o odstránení celkovo 11 kusov vrakov z verejných 

priestranstiev na území mestskej časti v roku 2022. 

 

 

K bodu 3/ 

 

PhDr. Peter Derevjaník, PhD. – uviedol materiál a doplnil, že v predloženom súhrne dôjde 

ešte k zmenám, ktoré budú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2023, o ktorom bude 

zastupiteľstvo rozhodovať na poslednom tohtoročnom zasadnutí. 

 

Ing. Matúš Novák, PhD. – navrhol spustiť proces vedúci k vybudovaniu nového 

prepojovacieho chodníka v lokalite pod objektom na Krosnianskej ulici č. 6 (smerom od 

parkoviska pri trafostanici). 

 

K bodu 4/ 

 

MUDr. Ján Sekáč, MBA – upozornil na neporiadok v zeleni v okolí Krosnianskej ulice č. 1, 

ktorý pravdepodobne pochádza z činností súvisiacich s rekonštrukciou asfaltového krytu cesty 

na celej Krosnianskej ulici. 

 

Ľubomír Senčák – vysvetlil, že záležitosti tohto typu budú riešené zhotoviteľom prác po 

definitívnom ukončení rekonštrukcie, ktoré ešte nenastalo. 

 

MUDr. Ján Sekáč, MBA – navrhol posunutie uzamkýnateľného stojiska kontajnerov na 

Bielocerkevskej ulici za účelom vytvorenia rozšírenia tamojšieho priestoru na parkovanie 

vozidiel.  

 

Ľubomír Senčák – vysvetlil, že riešenia tohto typu musí odsúhlasiť UHA a musia vzniknúť na 

základe relevantného projektu. 
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Mgr. Marek Štefanisko – navrhol rekonštrukciu chodníka medzi bytovými domami na 

Exnárovej ulici č. 2 a 4, ktorý je v havarijnom stave a počas zrážok sa na tomto úseku drží 

voda. 

          - Upozornil na nedokončenú prekopávku na Postupimskej ulici č. 

29. 

                     - Navrhol umiestnenie 1 ks odpadkového koša v priestore nedávno 

osadených lavičiek na ulici Maršala Koneva. 

 

MUDr. Ján Sekáč, MBA – požiadal o preverenie stavu statiky oporného múru na 

Bielocerkevskej ulici. 

 

 

K bodu 5/ 

 

Na záver Mgr. Marek Štefanisko poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť.  

 

 

 

 

 

Záznam zapísal:  PhDr. Erik Stiborek          

         Mgr. Marek Štefanisko, v.r. 

         predseda komisie 

 

 

 

Košice 09.12.2022 


