Záznam
z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a
výstavby pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice – DH zo dňa 20.2.2018
Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie : Eduard Valkovský , Mudr.Ján Sekáč
Ing.Marián Sidor,Ing.Matúš Sedlák, Adrián
Pakan
- za MÚ : Ing.Marek Kandráč

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Dopravno-bezpečnostná situácia
Informácia o investičnej výstavbe
Odpredaj Fit Ihriska – FIT ZÓNA DH VIII
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1/
Rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby otvoril
predseda komisie Eduard Valkovský, následne odovzdal slovo Ing. Marekovi Kandráčovi,
ktorý predniesol informácie o plánovanej investičnej výstavbe v mestskej časti v roku 2018.
K bodu 2/,3/
Ing. Marek Kandráč – ospravedlnil neúčasti veliteľky stanice Východ MsP na zasadnutí
komisie zo zdravotných dôvodov.
Zároveň členov komisie informoval o pripravovaných investičných akciách v mestskej
časti a to hlavne o realizácii opráv detských ihrísk na Charkovskej ulici, oplotení detského
ihriska na Fábryho 1-3, doplnení svetelných bodov, realizácii parkovacích miest, oprave
oplotenia športového ihriska na Bielocerkevskej a Kurskej ulici, realizácii odvodnenia BMX
dráhy, realizácii kontajnerových stanovíšť.
Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie.
K bodu 4/
Ing. Marek Kandráč – informoval o dôvode odpredaja majetku mestskej časti Mestu
Košice za 1€. Jedná sa o investíciu – Fit ihrisko – FIT ZÓNA DH VIII. Detské ihriská
a športové ihriská v mestskej časti spravuje v zmysle Štatútu mesta Košice Správa mestskej
zelene Košice. Predmetné ihrisko bolo vybudované z vlastných prostriedkov mestskej časti, z
dotácie poskytnutej nadáciou SPP a z dotácie Mesta Košice. FIT ihrisko je v majetku mestskej
časti. V zmysle Zákona o majetku obcí - Zákon č. 138/1991 Zb. je potrebné zverejniť zámer
prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a následne schváliť
miestnym zastupiteľstvom prevod vlastníctva. Po odpredaji Fit ihriska Mestu Košice za kúpnu
cenu 1€ prevedie Mesto Košice túto stavbu do správy spoločnosti Správa mestskej zelene
Košice , ktorá bude vykonávať správu a údržbu.
Komisia súhlasí s odpredajom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
majetkovoprávny prevod schváliť.
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Za : 5

proti: 0 zdržal sa : 0

K bodu 5/
Eduard Valkovský požiadal o osadenie značky 50 km pred odbočkou na Kurskú ulicu z Tr.
L. Svobodu.
MUDr. Ján Sekáč požiadal o zvýraznenie horizontálneho dopravného značenia - zákaz státia
na Bielocerkevskej ulici
Na záver Eduard Valkovský poďakoval zúčastneným za účasť a rokovanie komisie
ukončil.
Záznam zapísal Ing.Marek Kandráč
Košice 20.02.2018

