
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a 

výstavby pri miestnom zastupiteľstve zo dňa 5.9.2018 

 
 

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 

 

 

Spoločné zasadnutie 

 

1. Otvorenie 

2. Monitoring a hodnotenie  finančného a programového plnenia rozpočtu  

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za 1 .polrok  2018  

 

Samostatné zasadnutie 

 

3. Dopravno-bezpečnostná situácia 

        4.    Informácia o investičnej výstavbe 

        5 .    Rôzne 

                    6.    Diskusia  

                    7.    Záver 

 

K bodu 1/ 

Spoločné rokovanie komisii  ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby 

a 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 Monitoring a hodnotenie  finančného a programového plnenia 

rozpočtu  Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za 1 .polrok  2018 po jednotlivých 

kapitolách a položkách. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

 

Samostatné  rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 

otvoril predseda komisie Eduarda Valkovský. Ing. Marek Kandráč ospravedlnil neúčasť 

Ing.Janičkanovej – veliteľky MsP – Košice Východ z dôvodu jej hospitalizácie 

 

K bodu 3/ 

Komisia daný bod neprerokovala z dôvodu hospitalizácie veliteľky stanice Východ  MsP. 

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. 
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K bodu 4/ 

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

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

a Benadova, Adlerova 6 (dotácia Úrad vlády SR),  doplnenie oplotenia Fábryho, Ovručská, o 

realizácii doplnenia verejného osvetlenia na Fábryho, Kurská a Bielocerkevská, pri kostole 

sv.Rodiny,  osvetlenia priechodu pre chodcov Fábryho. Taktiež bola podaná informácia 

o realizácii- príprave uzamykateľných kontajnerových stanovíšť.   

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

 

K bodu 5 

Eduard Valkovský – zaujímal sa o riešenie  zastrešenia oplotených uzamykateľných 

kontajnerových stanovíšť, požiadal o možnosť riešenia cyklochodníka na Tr.L.Svobodu. 

MUDr. Sekáč- upozornil na stav oporného múru na Bielocerkevskej, požiadal o opätovné 

preznačenie vodorovného dopravného značenia na zákrute pri Bielocerkevskej ulici, zaujímal 

sa o osvetlenie – doplnenie svetelného bodu na Bielocerkevskej ulici na parkovisku. 

 

Na záver Eduard Valkovský poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť 

 

 

Záznam zapísal Ing.Marek Kandráč 

 

 Košice 6.9.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


