
Záznam 

z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia       

a výstavby pri Miestnom zastupiteľstve zo dňa 29.4.2019 
 

Prítomní - poslanci MiZ a členovia komisie:  Ing. Roman Križalkovič (predseda)                                                                             

                                                                         MUDr. Ján Sekáč, Ing. Dušana Sobodová,  

                                                                         Mgr. Ľubor Kalafus, Ing. Matúš Novák PhD.,   

                                                                         Ing. Ján Bendžala, Matilda Soltészová,  

                                                                         Ing. Georgi Svetozarov, MUDr. Peter Polačko 

               - za MÚ:, Ing. Vlasta Hausová, Ing. Mgr. Martin Farkašovský.,  Ing. Marek Kandrač 

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

 

Spoločné zasadnutie 

 

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet  za rok 2018 a rozbor rozpočtového hospodárenia  Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov za rok  2018  

3. Individuálna výročná správa Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

za rok  2018  

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 sociálnej kultúry a športu  otvoril kontrolór mestskej časti  Ing. Mgr. Martin Farkašovský,  

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 2018 a rozbor rozpočtového hospodárenia  

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok  2018  

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3/ 

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

hrdinov za rok  2018  

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

Samostatné  rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 

otvoril predseda komisie Ing. Roman Križalkovič, ktorý prítomných privítal, oboznámil 

s predmetom rokovania a predstavil nových členov komisie – neposlancov. Následne 

odovzdal slovo Ing. Janičkánovej  (veliteľke MsP Košice -Východ ), aby podala informáciu 

o dopravno-bezpečnostnej situácii v mestskej časti. 

 

 



 K bodu 4/ 

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

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

členov komisie o rozsahu kompetencií MsP v zmysle zákona. Informovala o zrealizovaných 

kontrolách  na požívanie alkoholických nápojov, najmä mladistvými, kontrole fajčenia na 

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

o riešení vrakov v mestskej časti a asistencii pri kontrolách vykonávaných v súčinnosti 

s ÚPSVaR v lokalite Moňok Potok. Informovala o príprave preventívnych akcií MsP . 

Ing. Marek Kandráč -  požiadal o kontroly v podchode Fábryho, kde bolo realizovaná oprava 

osvetlenia, ktoré bolo následne poškodené vandalizmom. 

Komisia zobrala  informáciu na vedomie 

 

K bodu 5/ 

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

v mestskej časti a to hlavne o realizácii detských ihrísk v lokalitách Adlerova a výmene 

herných prvkov na detských ihriskách, doplnení oplotenia na Ovručskej, realizácii doplnenia 

verejného osvetlenia na Sv. Rodiny a Buzuluckej, doplnení parkovacích miest Kurská 

a Zupkova, obnove dopravného ihriska, doplnení kamerového systému . Taktiež bola podaná 

informácia o realizácii - príprave uzamykateľných kontajnerových stanovíšť.   

Komisia berie informáciu o investičnej výstavbe na vedomie. 

 

K bodu 6 

Ing. Roman Križalkovič požiadal členov komisie o predloženie aktivít do plánu investícii na 

roky 2019-2021 

Komisia odporúča zaradiť nasledovné investičné akcie do programového rozpočtu mestskej 

časti: 

1, kamerový systém do podchodu Fábryho 

2, doplnenie svetelného bodu Krosnianska 75-77 

3, oprava športového ihriska Bielocerkevská 27 

4, realizácia nového prístrešku MHD pri gréckokatolíckom kostole a na konečnej linky č.15 

5, realizácia uzamykateľných kontajnerovísk Fábryho1, Krosnianska 69, Fábryho 9, 10 

6, oprava schodiska Fábryho- Exnárova 

7, riešenie zjednosmernenia Exnárovej ulice – dopravný projekt  

8, zjednosmernenie časti Bielocerkevskej  

9, oprava schodiska na Jaltskej – Postupimskej ulici (3 stupne) 

Za:10                  proti:0                  zdržal sa:0 

 

K bodu 7 

Ing. Matúš Novák PhD. - požiadal o opravu chodníka kpt. Jaroša a Bielocerkevská 1  po 

prekopávke a vyčistenie vpuste na Bielocerkevskej 5 

Ing. Sobodová Dušana- požiadala o osadenie zrkadla v križovatke Zupkova – Krosnianska 

Mgr. Ľubor Kalafus – požiadal o osadenie kontajneru k ZUŠ Krosnianska (konečná linky       

č. 15 pod lesom), vyčistenie vpuste pri krosnianskej ulici smerom ku kostolu a odrezanie 

armatúry trčiacej z betónu na Krosnianskej ulici 

Ing. Roman Križalkovič – požiadal o opravu oplotenia nad Poštou 22 

MUDr. Ján Sekáč – požiadal o výmenu kontajneru komunálneho odpadu za plast v oplotenom 

kontajnerovisku na Bielocerkevskej 27  

Na záver Ing. Roman Križalkovič  poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť 

 

Záznam zapísal Ing. Marek Kandráč                                                      Košice 29.4.2019 


