
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri miestnom zastupiteľstve zo dňa 5.6.2018 
 

Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie:     Eduard Valkovský ,                                                                             

                                                                               Ing.Marián Sidor, Ing.Matúš Sedlák, Adrián  

                                                                               Pakan, MUDr.Ján  Sekáč 

               - za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník,PhD, Ing.Vlasta Hausová, Ing.Mgr.Martin  

                                   Farkašovský.,Ľubomír Senčák Ing.Marek Kandrač 

- Hostia : Ing. Janičkanová – veliteľka stanice MsP Košice - Východ       

 

Spoločné zasadnutie 

 

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet  za rok 2017 a rozbor rozpočtového hospodárenia  Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov za rok  2017  

3. Individuálna výročná správa Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

za rok  2017  

Samostatné zasadnutie 

 

4. Dopravno-bezpečnostná situácia 

        5.    Informácia o investičnej výstavbe 

        6.    Rôzne 

                    7.    Diskusia  

                    8.    Záver 

 

K bodu 1/ 

Spoločné rokovanie komisii  ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby 

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

privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Následne odovzdal slovo 

vedúcej finančného oddelenia Ing.Vlaste Hausovej. 

 

K bodu 2/ 

Ing.Hausová – predstavila Záverečný účet  za rok 2017 a rozbor rozpočtového hospodárenia  

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok  2017  

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

Ing.Hausová – predstavila Individuálnu výročnú správu Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov za rok  2017  

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

Samostatné  rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 

otvoril predseda komisie Eduarda Valkovský , následne odovzdal slovo Ing.Janičkanovej – 

veliteľke MsP – Košice Východ a požiadal ju o prednesenie správy. 

 

K bodu 4/ 

Ing. Janičkánová - informovala komisiu o súčasnom  stave v mestskej časti  čo sa týka výkonu 

funkcie povolania mestských policajtov, o počte a druhu priestupkov. Zároveň informovala 

členov komisie o rozsahu pôsobnosti MsP v zmysle zákona. Informovala o zrealizovaných  
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kontrolách  na požívanie alkoholických nápojov, najmä mladistvými, kontrole fajčenia na 

zastávkach MHD , o akciách  na kontrolu majiteľov psov. Taktiež podala informáciu o riešení 

vrakov v mestskej časti a asistencii pri kontrolách s ÚPSVaR v Moňok Potoku. Informovala 

o príprave preventívnych akcií  MsP vzhľadom k dovolenkovej sezóne. 

Komisia zobrala  informáciu na vedomie 

 

Eduarda Valkovský , odovzdal slovo Ing. Marekovi Kandračovi,  aby predniesol informácie 

o plánovanej investičnej výstavbe v mestskej časti v roku 2018. 

 

K bodu 5/ 

Ing.Marek Kandrač – informoval o pripravovaných  a realizovaných investičných akciách 

v mestskej časti a to hlavne o realizácii detských ihrísk v lokalitách Ovručská, Charkovská 

a Benadova ulica, Adlerova 6 (dotácia Úrad vlády SR), doplnenie oplotenia na Fábryho ulici.   

Realizácii doplnenia verejného osvetlenia na Fábryho, Kurskej a Bielocerkevskej ulici , pri 

kostole sv.Rodiny,  osvetlenia priechodu  pre chodcov na Fábryho ulici. Taktiež bola podaná 

informácia o realizácii - príprave uzamykateľných kontajnerových stanovíšť.   

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

 

K bodu 6 

Eduard Valkovský – zaujímal sa o riešenie výberového konania na správcu verejného 

osvetlenia v Meste Košice. 

Ing.Marek Kandrač- požiadal členov komisie  o určenie miest na WC-dog. 

 

Na záver Eduard Valkovský poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Záznam zapísal Ing.Marek Kandrač 

 

 Košice 6.6.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


