
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice - 
Sídlisko KVP 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice – 

Sídlisko KVP, konaného dňa 12.02.2019 o 16:30 hodine v zasadacej miestnosti 

Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

Marián Koszoru - predseda 

Ing. Milan Pach –  podpredseda 

Iveta Adamčíková 

Bc. Zdeno Bartók 

PaeDr. Marián Mikulišin 

Mgr. Marián Horenský, PhD. 

Bc. Marián Podolinský 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

 

Prítomní občania: 

Mgr. Ladislav Lörinc – starosta, Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu,  

Ing. Lucia Klučárová, Ing. Pavel Titl, Igor Kozel, Marián Hudák, Jozef Kozel, Vincent Kelbel 

 

Tajomník komisie: 

Ing. Juraj Hankovský 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2019 

(http://www.mckvp.sk/samosprava/rozpocet/1000088) 

4. Rôzne 

Predaj mobilnej ľadovej plochy 

Rezerve parkovanie 

Informatívna správa o DI postavených v 4Q 2018 

http://www.mckvp.sk/samosprava/rozpocet/1000088
http://www.mckvp.sk/samosprava/rozpocet/1000088


Informatívna správa o zimnej údržbe 

Informatívna správa o plánovaných prekopávkach TEHO a SPP 

Informatívna správa o Senior dome 

Informatívna správa o úprave dopravného značenia v blízkosti Arény Sršňov 

Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska na Janigovej 

Informatívna správa o športovisku pod Starozagorskou 

Informatívna správa o nadstavbe polyfunkčného objektu Euphoria 

Informatívna správa o projekte Paseo Park 

Informatívna správa o športovisku pod ZŠ Starozagorská 

Informatívna sprava o obnove tenisového kurtu v Droc. Parku 

Informatívna správa o nových bezpečnostných kamerách na sídlisku 

Informatívna správa k návrhu na zmenu UP HSA KE, resp. UPZ KVP 

Informatívna správa k nevysporiadaným pozemkom pod ZŠ Lechkého 

Informatívna správa o úpravách zastávok MHD na KVP 

Informatívna správa o pripravovaných VOS 

Termíny stretnutí komisie na 1. polrok 

5. Záver 

 

Priebeh komisie: 

Bod programu 1. 

Predseda komisie pri otvorení privítal na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia pri MieZ Košice – Sídlisko KVP v zasadacej miestnosti Miestneho úradu členov 

komisie, starostu MČ, zástupcu starostu MČ a prítomných občanov. 

Bod programu 2.  

Po otvorení komisie sa pristúpilo k schváleniu programu komisie. Za schválenie programu 

hlasovali za všetci prítomní členovia komisie. 

Hlasovanie  

Za : 7  proti : 0 zdržal sa : 0  prítomní : 7 

Bod programu 3.  

Predseda komisie požiadal pána starostu o informácie k jednotlivým projektom, ktoré sú 

navrhnuté v návrhu rozpočtu pre MČ na rok 2019. Predstavené boli projekty revitalizácie 

detských ihrísk, bezbarierový prístup pre OC IV, vybudovanie kamerového systému na území 

MČ, rekonštrukcia parkoviska pred kostolom, zmena organizácie statickej dopravy, ktorá 

vytlačí dodávky nad 5m od bytových domov, výber lokalít a realizácia polo-podzemných 

kontajnerovísk na území MČ.  

Predseda komisie upozornil na položky bežného rozpočtu týkajúce sa údržby ciest, schodísk 

a chodníkov ako aj čistenia vpustí s osadením nových kalových košov, kde sú rozpočtované 

nižšie sumy voči minulým rokom či voči návrhu oddlenia VdaŽP. 

Po prezentácii projektov a diskusii k rozpočtu predseda komisie dal hlasovať o uznesení 

komisie VdaŽP, v ktorom odporúča prerokovať rozpočet v predloženej podobe.  



Hlasovanie  

Za : 7  proti : 0 zdržal sa : 0  prítomní : 7 

Bod programu 4. 

V bode rôzne boli členovia komisie informovaný: 

- prítomní boli informovaní o vypracovaní znaleckého posudku na mobilnú ľadovú plochu pre 

MČ oddelením správy majetku. V diskusii bolo konštatované, že kvôli každoročnej klesajúcej 

cene je pre MČ potrebné sa tohto majetku zbaviť a peniaze investovať do športovísk 

Drocárovho parku. Uznesenie komisie VDaŽP odporúča MieZ odpredaj mobilnej ľadovej 

plochy. 

Hlasovanie  

Za : 7  proti : 0 zdržal sa : 0  prítomní : 7 

 

- prítomní boli informovaní, že MČ eviduje žiadosti o vyhradené parkovacie miesta za úhradu. 

p.poslanec Bartók zdôraznil problémy s parkovaním na sídlisku a upozornil konkrétne na stav 

na Klikmovičovej ulici, kde je problém a parkovaním na chodníkoch a ďalších miestach. 

V diskusii padol návrh o rokovaní s mestom o poplatku za vyhradené parkovacie miesta za 

úhradu, ktorý dnes končí v mestskom rozpočte a nie v rozpočte Mestskej časti. p.Koszoru 

zdoraznil rovnako stav parkovania na sídlisku, v ktorom si nemôžene dovoliť deliť obyvateľov 

v parkovaní na privilegovaných a neprivilegovaných na základe úhrady vyhradeného miesta. 

Podotkol tiež obsadenosť vyhradeného parkovacieho miesta voči miestu nevyhradenému. Po 

diskusii navrhol predseda komisie uznesenie, v ktorom odporúča MČ KVP neprideľovať 

vyhradené parkovacie miesta za úhradu. 

Hlasovanie  

Za : 7  proti : 0 zdržal sa : 0  prítomní : 7 

-  prítomní v diskusii o DI postavených 4Q 2018 diskutovali o stave týchto ihrísk, vhodnosti 

miest, na ktorých boli postavené, či absentujúcich komunikáciách k ihriskám. Predseda 

komisie zdôraznil, že ihriská boli zamestnancom MiÚ prebrané bez výhrad. MČ komunikovala 

so zhovoteľom potreby úprav, opráv a doplňujúcich prác. Zhotoviteľ prisľúbil nápravu, no po 

uhradení väčšej časti faktúry nevykonal dohodnuté kroky. MČ zadržiava preto zvyšnú sumu 

a je pripravená ísť aj do súdneho sporu. Po diskusii predseda komisie navrhol uznesenie, v 

ktorom komisia odporúča starostovi a MČ neísť do súdneho sporu za ihriská vybudované v 4Q 

2018, vyplatiť dĺžnú sumu a prehodnotiť opravy, úpravy prípadne presun ihrísk. 

Hlasovanie  

Za : 6  proti : 0 zdržal sa : 0  prítomní : 6 

- tajomník komisie krátko informoval o zimnej údržbe, ktorú vykonávajú pre MČ dve firmy. 

Firma geozem, s.r.o., ktorá vykonáva strojný posyp a firma MERIMEX s.r.o, ktorá vykonáva 

ručne čistenie priechodov pre chodcov, schodov a chodníkov k bytovým domom. 

- prítomní boli tajomníkom komisie krátko informovaní o projektoch rekonštrukcii rozvodov 

SPP v okrsku III., rekonštrukcií rozvodov TEHO v okrsku IV a výkopových prácach VVS na 



Jasuschovej ulici z dôvodu zokruhovania vodovodného potrubia. Komisia sa k projektom vráti 

na ďalších zasadnutiach.  

- prítomní boli tajomníkom komisie informovaní o obhliadke objektu Senior domu, ktorej sa 

zúčastnili: starosta MČ, zástupca starostu MČ, prednosta MÚ, referenti oddelenia správy 

majetku a VDaŽP, poslanci MieZ p. Koszoru a p. Takáč a p. Vancák, ktorý uvedený objekt má 

v prenájme a realizuje jeho rekonštrukciu.  

- prítomní boli informovaní o žiadosti MČ na referát dopravy Mesta Košice o návrhu osadenia 

značky IP4, pre účelovú komunikáciu medzi garážami a Arénou sršňou. p.Titl poznamenal 

doplniť značenie návesť pred slepou ulicou.  

- prítomní boli informovaní o stanoviskách MČ, ktoré vydala v súvislosti s výstavbou 

futbalového ihriska na Janigovej 

- prítomní boli informovaní o polyfunkčnom objekte Euphoria na Wuppertálskej ulici. MČ sa 

zúčastnila stavebného konania ohľadom úpravy projektu polyfunkčného objektu, ktorý bol 

zvýšený o dve nadzemné podlažia, ďalej o zvýšení parkovacích miest v podzemných 

podlažiach a mimo objektu. MČ odporúčala nenavyšovať podlažia najmä z dôvodu navýšenia 

dopravy v kontexte lokality a ďalšej plánovanej výstavby na ulici Wuppertálska. 

- prítomní boli informovaní o žiadosti MČ na referát ÚHA ohľadom zadefinovania verejnej 

zelene a parkov v územnom pláne, prípadne územnom pláne zóny, ktorý je potrebné vytvoriť, 

minimálne na dobu 15-20 rokov. Predseda komisie zdôraznil potrebu ochrany zelene, okrem 

iného aj v kontexte prebiehajúceho vysporiadania pozemkov z dôvodu rozšírenia komunikácie 

na Slaneckej. Napriek snahe o nezasahovanie do územnéh plánu pri tvorbe návrhu nového 

územného plánu mesta Košice predstavil potrebu prehodnotiť tento prístup a ochrániť zeleň. 

- prítomní boli informovaní o žiadosti MČ na Mesto Košice o vysporiadanie pozemkov pod 

športoviskom na ZŠ Lechkého 

- prítomní boli informovaný o verejných obchodných súťažiach pripravovaných MČ 

- prítomní boli predsedom komisie informovaní o možnosti obnovy tenisového kurtu 

v Drocárovom parku, kde náklady na obnovu by nemuseli predstavovať viac ako 2000€ no je 

nutné investovať do zázemia pre tenistov. Tiež je potrebné sa rozhodnúť, či následne bude 

MČ kurt spravovať sama, alebo ho prenajme za stanovených podmienok správcovi 

-prítomní boli predsedom komisie informovaní o rokovaniach MČ s DPMK o úpravách 

zastávok pri poliklinike, na Húskovej, pri kláštore a na Janigovej. V diskusii bola zdôraznená 

potreba osvetlenia priechodov a kontrola osvetlenia na sídlisku vôbec.  

-prítomní boli informovaní o nových bezpečnostných kamerách na sídlisku cez spoluprácu 

s firmou Antik. Vytipovaných bolo 20 lokalít, výber bude robiť MsP.  

- predseda komisie prítomným navrhol termíny stretnutí komisie na 1.polrok. Po diskusii bolo 

navrhnuté Uznesenie komisie VDaŽP ohľadom plánovaných termínov komisií 9.4.2019 a 

18.6.2019 

Hlasovanie  

Za : 5  proti : 0 zdržal sa : 0  prítomní : 5 



- v závere bodu rôzne vystúpil občan Kelbel, ktorý prítomným členom komisie – poslancom 

pripomenul svoj email k problematike psích exkrementov v kontexte čistoty sídliska a možné 

riešenia. Prebehla krátka diskusia, v ktorej predseda komisie odporučil túto tému 

prediskutovať na komisii verejného poriadku. p.Mikulišin ako člen komisie verejného poriadku 

sa ponúkol, že tému navrhne predsedovi komisii zaradiť do rokovania komisie VdaŽP.  

 

Bod programu 5. 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným členom za účasť a diskusiu k bodom programu. 

 

V Košiciach 18.02.2019 

 

Zapísal: Juraj Hankovský                                                 Schválil: Marián Koszoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha : 

Uznesenia komisie VDaŽP z 12.02.2019 

 

Uznesenie 20190212/1 
Komisia VDaŽP odporúča MieZ prerokovať rozpočet v predloženej podobe. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 7-0-0 
Prítomní členovia komisie : 7 

 

Uznesenie 20190212/2 
Komisia VDaŽP odporúča MieZ schváliť vypísanie OVS na predaj mobilnej ľadovej plochy 
s príslušenstvom. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 7-0-0 
Prítomní členovia komisie : 7 

 

Uznesenie 20190212/3 
Komisia VDaŽP odporúča MČ Košice – Sídlisko KVP neprideľovať vyhradené parkovacie 
miesta za úhradu. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 7-0-0 
Prítomní členovia komisie : 7 

 

Uznesenie 20190212/4 
Komisia VDaŽP odporúča starostovi neisť do súdneho sporu vo veci ihrísk vybudovaných 
v štvrtom kvartáli roku 2018, vyplatiť dĺžnu sumu a prehodnotiť opravy, úpravy prípadne 
presun ihrísk. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 6-0-0 
Prítomní členovia komisie : 6 

 

Uznesenie 20190212/5 
Komisia VDaŽP schvaľuje plán zasadnutí pre prvý polrok 2019 na dni 9.4.2019 a 18.6.2019 
o 16:30 v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP.  

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 5-0-0 
Prítomní členovia komisie : 5 

 

 


