
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 28.11.2016 
 

Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie :  Eduard Valkovský, MUDr. Ján Sekáč,  

                                                                             Ing.Marián Sidor, Ing.Matúš Sedlák,  

                                                                             Adrián Pakan,  

               - za MÚ: PhDr. Derevjaník, PhD. (prednosta),   Ing.Hausová, Ing. Kandráč,  

                                 Ing.Mgr. Farkašovský (kontrolór) 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na  roky 

 2017-2019 (návrh) 

3. Dopravno-bezpečnostná situácia 

4. Informácia o investičnej výstavbe 

5. Odpredaj investície Mestu  Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1/ 

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

sociálnej, kultúry a športu  otvoril prednosta MÚ – PhDr.Peter Derevjaník, PhD.,  ktorý privítal 

prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Následne odovzdal slovo vedúcej finančného 

oddelenia Ing.Vlaste Hausovej. 

 

K bodu 2/ 

Ing.Hausová – predstavila Finančný a programový rozpočet Mestskej časti Košice-Dargovských 

hrdinov na  roky  2017-2019 (návrh). 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

Samostatné rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby otvoril 

predseda komisie Eduard Valkovský.  

Následne  odovzdal slovo veliteľke  stanice mestskej polície Východ a požiadal ju o prednesenie 

správy. 

 

K bodu 3/ 

Mgr.Janičkánová - informovala komisiu o súčasnom stave v mestskej časti, čo sa týka výkonu funkcie 

povolania mestských policajtov, počte a druhu priestupkov. Zároveň informovala členov komisie 

o rozsahu pôsobnosti MP v zmysle zákona. Informovala o zrealizovaných kontrolách na požívanie 

alkoholických nápojov najmä mladistvými, kontrole fajčenia na zastávkach MHD , akciách na 

majiteľov psov. Taktiež podala informáciu o riešení vrakov v mestskej časti. 

Komisia zobrala  informáciu na vedomie.  

 

K bodu 4/ 

Eduard Valkovský požiadal Ing.Kandráča o informácie o investičnej výstavbe v mestskej časti. 

Ing.Marek Kandráč – informoval o pripravovaných  a realizovaných investičných akciách v mestskej 

časti, a to hlavne o realizácii výsadby pod FIT ZÓNOU DH VIII, oprave detského ihriska na 

Clementisovej ulici, osvetlení prechodu pre chodcov OC Torysa, doplnení svetelných bodov, realizácii 

parkovacích miest, oprave športového ihriska na Tokajíckej ulici. Taktiež podal informáciu 

o pripravovaných investičných akciách na rok 2017.  

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

 



 

 

K bodu 5/ 

Ing.Marek Kandráč – informoval o dôvode odpredaja majetku mestskej časti Mestu Košice za  1 €. 

Jedná sa o investíciu – „ Rekonštrukciu križovatky Ovručská –Zupkova – Krosnianska“. Komunikácie 

v mestskej časti spravuje v zmysle Štatútu mesta Košice Referát dopravy Magistrátu mesta Košice.  

Predmetná inžinierska stavba bola vybudovaná z vlastných prostriedkov a dotácie Mesta Košice pre 

mestskú časť,  stavba  je v majetku mestskej časti. V zmysle Zákona o majetku obcí - zákon č. 

138/1991 Zb. je nutné postupovať  určením spôsobu prevodu  a následne schváliť prevod vlastníctva .   

Po odpredaji stavby Mestu Košice, túto stavbu prevedie Mesto Košice do správy Referátu dopravy 

Magistrátu mesta Košice , ktorý bude vykonávať správu a údržbu .  

Komisia súhlasí s predajom  stavby „ Rekonštrukcia križovatky Ovručská – Krosnianska- Zupkova“   

za kúpnu cenu 1 € pre Mesto Košice 

Za :5        Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 

 

K bodu 6/ 

Eduard Valkovský požiadal o riešenie dopravnej značky – obmedzenie rýchlosti v mieste pred 

križovatkou Kurská –Tr.L.Svobodu. 

MUDr.Ján Sekáč – požiadal o osadenie svetelného bodu na Bielocerkevskej ulici pri parkovisku. 

 

K bodu 7/ 

Na záver predseda komisie Eduard Valkovský  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

Záznam zapísal : Ing.Marek Kandráč 

 

 Košice 29.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


