
Zápisnica 
z XI. zasadnutia Komisie verejného poriadku pri MZ MČ Košice-Sídl. KVP, konaného dňa   

16.06. 2016 v priestoroch MÚ. 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne problémy MČ Košice – Sídlisko KVP 
3. Plánovanie kontrolného dňa – rizikové podniky 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
Priebeh rokovania komisie : 
Bod 1.  Rokovanie  komisie zahájil predseda. Na úvod privítal členov a nečlenov komisie. 
Bod 2. 
Ing. Jana Timková komisiu informovala: 

 –  sú sťažnosti  na Bufet v lese. Mestská časť KVP tieto sťažnosti môže riešiť iba podaním 
podnetu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

-  sťažnosti na Zlatú podkovu.  Mestská časť nemá VZN na otváracie hodiny, v platnosti je 
VZN mesta Košice 

Ing. Juríček – opäť poukázal na jazdu po chodníku v okolí OC Fresh a Alko-nealko v OC 
Grunt 

Odpovedala Ing. Timková – mestská časť upozornila vlastníkov budov aby vyriešili problém 
zásobovania s nájomcami a to  iným spôsobom ako jazdou  po chodníkoch. Tento problém 
rieši aj mestská polícia upozornením. 

Ing. Juríček – je potrebné riešiť neporiadok okolo OC Fresh. 

Odpovedala Ing. Timková – p. Labaš sa dohodol s nadáciou, s ktorou rieši upratovanie za 
účelom zabezpečenia čistoty. 

Ing. Takáč – ak MČ a MMK neporušili zákon tak môžeme montovať ďalšie kamery. 
Požadujem osadiť aspoň dve. 

Odpovedala Ing. Timková – áno zákon neporušujeme, môžeme osadiť ďalšie kamery. 

Ing. Takáč – pochválil pracovníkov mestskej polície za ich činnosť, ktorou sa zlepšila 
bezpečnosť občanov. 

Informoval  komisiu o požiadavke osadiť  na Starozagorskej č. 5 pri ZŠ novú dopravnú 
značku zákaz vjazdu  ,, Okrem zásobovania“. V súčasnosti je tam DZ  ,,Okrem dopravnej 
obsluhy“ . Zároveň požiadal aj   zamedziť prejazd motorových vozidiel medzi Starozagorskou 
19-21. Touto zmenou sa zabezpečí bezpečnosť peších. 

Odpovedala Ing. Ziarková – zmena dopravného značenia bola schválená na dopravnom 
dispečingu a osadenie dodatkovej DZ ,, Okrem zásobovania“ bude osadená  v 25. týždni. 



Zároveň budú osadené kamene na chodník medzi blokmi č. 19-21, ktoré zabránia prejazdu 
motorových vozidiel. 

p. Bukata – žiada predložiť do komisie zoznam ulíc, na ktorých mestská časť plánuje značiť 
parkovacie čiary. Upozornil , že na parkovisku pred Poliklinikou KVP chýbajú. 

Ing. Tkáč - upozornil na chýbajúcu CSS na Moskovskej triede. 

Odpovedala Ing. Ziarková – mestská časť niekoľko krát písomne žiadala mesto Košice 
o zriadenie CSS na Moskovskej triede.  Táto požiadavka bola prejednána aj na osobnom 
stretnutí  s vedúcim  dopravy na MMK dňa  1.6.2016. Ich vyjadrenie nám bude zaslané 
písomne. 

Mgr. Kopčo – zo strany polície bude podporné stanovisko na zriadenie CSS. 

Ing. Juríček – kedy bude opravené zábradlie pri OC Fresh. 

Odpovedala Ing. Ziarková – v súčasnosti je urobený výber na dodávateľa prác. Zábradlie 
bude osadené v čo najkratšom možnom termíne. 

Ing. Juríček – požaduje znížiť hlučnosť na ŠI ( zamykať alebo protihlukové ploty). Je ochotný 
robiť správcu a ŠI zamykať. 

Mgr. Kopčo – v prípade hluku treba zavolať políciu na č. 158 , 159 

p. Tóth – je porušované dopravné značenie pred prevádzkou Šuhaj a Lagonda. Žiada 
vykonávať kontroly zo strany MP. 

Ing. Juríček – koncepcia na verejného inšpektora nie je dopracovaná –nedostal odpoveď. 

Tóth – nebol vymenený štrk na DI Dénešovej aj naďalej sa práši. 

Bod 3. 

p. Tóth  -  za účasti komisie VP a poslancov sa uskutoční   plánovaná kontrola v prevádzkach Ródeo, 
Marion, Pivex, Stánok na Starozagorskej ul. dňa  24.6.2016 o 20.00 hod. 

- Navrhuje 1x do mesiaca za účasti poslanca za daný okrsok uskutočniť stretnutie priamo 
v teréne. 

Bod 4.  

p. Tóth – je pripravený nový návrh rokovacieho poriadku? 

Odpovedala Ing. Timková - p. Lorinc neposlal návrh rokovacieho poriadku. Ten bude 
prejednávaný na MU dňa 17.6.2016 

 

 

V Košiciach 17.06.2016                                                    Vojtech Tóth v.r. 

                                                                                                predseda KVP 

                                                                                              


