
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri MiZ MČ KE-DH konaného  dňa 22.02.2017 
 

Prítomní: 

- poslanci MiZ a členovia komisie : Eduard Valkovský – predseda, Ing. Marián Sidor, 

                                                       Ing. Matúš Sedlák, Adrián Pakan                                                                                    

       -   za MÚ:  PhDr.Peter Derevjaník PhD.  (prednosta),   Ing. Mgr. Martin   Farkašovský     

                         (kontrolór) , Ing. Kandráč,  

                 
Program:  

 1.    Dopravno-bezpečnostná situácia 

 2.    Informácia o investičnej výstavbe 

 3.    Zrušenie VZN mestskej časti o čistote 4/2007 

 4.    Zrušenie VZN o prevádzkových hodinách 2/2004 

 5.    Rôzne 

 6.    Diskusia  

 7.    Záver 

 

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 1/ 

Ing. Janičkanová - informovala komisiu o : 

- súčasnom stave v mestskej časti, 

- výkone funkcie povolania mestských policajtov, 

- počte a druhov priestupkov, 

- rozsahu pôsobnosti MP v zmysle zákona, 

- zrealizovaných kontrolách na požívanie alkoholických nápojov najmä mladistvými, 

- kontrole fajčenia na zastávkach MHD, 

- kontrole majiteľov psov, 

-  riešení vrakov v mestskej časti. 

Komisia zobrala  informáciu na vedomie.  

 

K bodu 2/ 

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 opravy detského ihriska na Fábryho ul. a Lidickom námestí, výstavbe 

nových svetelných bodov, realizácii parkovacích miest, oprave športového ihriska na ZŠ Fábryho 

a Krosnianskej ul..  

Komisia zobrala informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

PhDr. Peter Derevjanik, PhD. informoval o dôvode zrušenia VZN č. 4/2007 o čistote.  

Komisia zobrala informáciu o zrušení VZN na vedomie. 

 

K bodu 4/ 

PhDr. Peter Derevjanik, PhD. informoval o dôvode zrušenia VZN č. 2/2004 o prevádzkových 

hodinách.  

Komisia zobrala informáciu o zrušení VZN na vedomie 

 



K bodu 5/ 

Eduard Valkovský  požiadal o riešenie križovatky na Kurskej ul. smerom k parkovisku a športovému 

ihrisku. Zaujímal sa v akom stave riešenia je jeho podnet ohľadom rýchlosti 50 km/hod. od OC Tesco 

smerom na sídlisko Dargovských hrdinov. 

Adrián Pakan  upozornil na odstránené zrkadlo  na križovatke od Prešovskej cesty na sídlisko 

Dargovských hrdinov. 

 

 

 

Na záver predseda komisie Eduard Valkovský  poďakoval prítomným  za účasť. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Marek Kandráč 

 

 Košice 22.2.2017 

 

 

                                                                                             Eduard   V a l k o v s k ý , v.r. 

 

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


