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

17.05. 2016 v priestoroch MÚ. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 
1. Otvorenie 
2. Informácie zo zasadnutia MiR 
3. Informácie o postupe pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí 
4. Záver 
Priebeh rokovania komisie : 
Bod 1. Rokovanie  komisie zahájil predseda. Na úvod privítal členov a nečlenov komisie. 
Bod. 3.  
Predseda dal slovo p. Bucskovi  ohľadne hlučnosti pri organizovaní koncertov na kolibe ,, 
Zlatá podkova“ 
p. Bucsko – nočný  pokoj je až po 22 00 h. a koncert sa skončil po 21 30h. 
p. Tóth  - na hlučnosť sa sťažovali občania z Húskovej ul. 
p. Adamčíková – meranie hlučnosti prevýšilo normu 100 násobne 
                         - znemožnený prístup na koncert – prelepenou značkou 
                         - prístup z inej strany 
p. Bucsko – na prístup dalo mesto súhlas 
p. Adamčíková – sú 2 prístupové cesty 
                         - na aký zámer aktivít pre kolibu dala MČ súhlas? 
Bucsko – mal tam byť pôvodne jazdecký areál, kde sa mali robiť športové aktivity- min. každé 
dva týždne 
p.Adamčíková – ale robia sa tam koncerty – vysoká hlučnosť čo narušuje súkromie  
karmelitaniek 
                         - či bol pôvodný zámer urobiť amfiteáter  
                         - prosím predložiť zámer na aké aktivity mala slúžiť koliba 
p.Bucsko – je v kontakte s matkou predstavenou a nemá žiaden podnet od nej 
predseda – sťažnosť prišla od občanov z Húskovej ul. 
Bucsko – bola to rocková kapela a preto bola hlučnosť 
p.Boritáš – bol prítomný keď sa odporúčal zámer – bolo potrebné dať do povedomia, že 
v susedstve je kláštor 
                - nepísané pravidlo: napr. na Moskovskej triede je kolotoč a keď bolo potrebné aby 
neboli hlučný tak bol informovaný jeho majiteľ a dala sa stlmiť hlučnosť 
                - je potrebné vychádzať v ústrety občanom aby sa to utlmilo  
p.Bucsko – minulého roku sa tiež robil koncert a nebola žiadna odozva 
                - rockové koncerty sa zrušia 
predseda – nechceme nič rušiť,  iba urobiť opatrenia aby sa zabránilo šíreniu hlučnosti 
               - žiadam nahliadnuť do materiálov ohľadne zámeru výstavby koliby ,,Zlatá podkova“ 
p. Bucsko – urobia sa do budúcna potrebné opatrenia aby sa hluk nešíril smerom do sídliska 
p. Bukata – najviac a to šíri na Húskovu a Starozágorsku ulicu 
                 - navrhuje otočiť pódium smerom k lesu 
p. Bucsko – tvrdí, že je takto otočené 
p. Boritáš – bolo by vhodné potrebné opatrenia  predložiť aj MÚ, aby sme o nich vedeli 
predseda – prednesieme tento návrh aj na MieZ 
p. Bucsko – bufet v lese vedľa koliby nemá vlastnú vodu, ani toalety, robia hluk a žiadne 
dôsledky sa nevyvodzujú 
p. Adamčíková – tento problém sa riešil na MieZ ako aj čistota, neporiadok 
p. Bucsko – ako je možné, že je tento bufet v prevádzke aj bez toaliet 



 
predseda – územie, na ktorom stojí bufet spadá pod správu Myslavského urbariátu 
p. Papp –robia sa tam pravidelné kontroly – majiteľ už nemá platné povolenie – nemá mať už 
otvorenú túto prevádzku 
p. Boritaš – preniesť na MieZ zrušenie prevádzky daného bufetu ak už nemá aktuálne 
povolenie 
                - doriešenie tohto problému dať na vedomie aj p. Bucskovi 
Bod 3. 
1/p. Juríček - jazdenie po chodníkoch – nikto nemá povolenie 
               - navrhuje aby majiteľ budovy zabezpečil všetkým prístup na zásobovanie cez rampu 
Predseda – navrhuje častejšie kontroly polície, pretože prístup je iba z prednej strany aby sa                        
predchádzalo nehodám 
p. Kubaček – nie je možné pristaviť hliadku na jedno miesto aby kontrolovali kto prechádza       
po chodníku 
- hliadku je potrebné volať hneď keď sa niečo deje – volať číslo 158 
- navrhuje aby na prenesenie tovaru na zásobovanie mali podnikatelia k dispozícií vozík 
 
2/predseda – umiestnenie kamier a zapojenie monitora 
p.Papp – na Klimkovičovej kamera stoji nepohybujem sa, zaberá iba jedno miesto 
p. Boritáš – najvhodnejšie je umiestniť kamery na stĺp verejného osvetlenia 
p. Papp – zapojenie monitora dňa: 18.05.2016 – nefunkčný držiak 
p.Krajňák – čaká na vyjadrenie s úradu na ochranu osobných údajov ohľadne umiestnenia 
kamier 
                - sú to vysokocitlivé 6 – smerové kamery, ktoré zasahujú až do súkromia občanov 
p. Cmorík – kamery môže ovládať iba ten kto má možný prístup k diaľkovému ovládaniu 
                 - navrhuje dať na niektoré miesta iba napodobeniny kamier a tiež by sa tak predišlo 
zločinu 
p. Boritáš – preveriť funkčnosť kamier na monitore 
p. Bukata – pôvodný návrh umiestnenia kamier bol dať ich na miesta kde nechodí často polícia 
 
3/predseda – návrh na riešenie bezdomovcov 
p.Krajňák – navrhuje tlačiť ich preč 
p.Kubáček – je to celoslovenský problém – polícia nemôže nič robiť, ak neporušujú žiadenh 
priestupok 
p.Bukata – navrhuje dať na miesta kde sa zdržujú bezdomovci ostnatý drôt /vysedávanie na 
múrikoch/ 
p.Krajňák – je potrebné urobiť petíciu na odstránenie lavičiek a tak nebudú= mať kde sadať 
p. Boritáš – dočasne odmontovať lavičky a počkať aká bude reakcia občanov 
predseda – bezdomovci spávajú pod mostom pri OC Fresh 
p.Bukata – ostrihať a omladiť všetky kríky a živé ploty aby sa pri nich nemohli zdržiavať 
 
4/predseda – podnety p. Juríčku : 
                              - inšpektor ver. Poriadku – rieši p. starosta -návrh do MieZ 
                              - prekopávky TEHO – povrchové úpravy budú dokončené do 16.05.2016- 
                                TEHO plánuje celoplošnú opravu potrubia 
                              - opatrenia na zamedzenie hlučnosti na športových ihriskách – dať kamery 
                              - chýbajúce zábradlie pri OC Fresh 
p. Boritaš – overiť si či je oprava tohto zábradlia v kompetencií MČ? 
                   
5/predseda – retiazka cez chodník pri MŠ Dénešova 
                  - kto bude zodpovedný ak sa niekomu niečo stane pri prehliadnutí tejto reťaze? 



 
 
p.Papp – v areály MŠ parkujú auta MP , tento areál má k dispozícií ŠP 
            -  chodník kde sú odstavené vozidla a je z hľadiska bezpečnosti označený reťazou je     
neexistujúci chodník- z toho dôvodu by sa nemal ako chodník používať 
 - momentálne sa reťaz ako zábrana nepoužíva 
 
6/predseda – pokutuje MP na slučke pri Klimkovičovej ul. prikázaný smer jazdy?  
p.Papp – toto miesto je kontrolný bod – MP sa tam v danom čase musia zdržiavať 
- chodia tam aj na kontroly k bufetu 
 
7/ psíčkari 
p. Adamčíková – ako a či sa dá zamedziť voľne pustených psov? 
p.Papp – na vôdzke má byť iba jediný druh psov a to  nebezpečný 
p.Hóková – p. Sotoláž vydal knihu -problematika psov v obci (VZN 2015) – rôzne sudné 
pojednávania 
                 - ak by sme mali VZN tak by sa dalo pokutovať 
                 - bolo by vhodné preštudovať túto knihu aj to VZN 
                 - či je možné také VZN prijať? 
 
8/prechody pre chodcov 
p.Adamčíková – navrhuje odstrániť časť zábradlia pri Húskovej ul. smer od parkoviska Lidl 
p.Krajňák – riešiť prechod pre chodcov od Wuppertálskej na Čičky 
 
                  
 
 
 
 
 
Odpovede na otázky: 
p. Adamčíková a predseda –žiadajú nahliadnuť do materiálov ohľadne zámeru výstavby 
koliby ,,Zlatá podkova ,, 
      - do materiálov je možné nahliadnuť na všeobecnom stavebnom úrade- referát 
stavebného úradu, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A 
 
p. Boritáš – či je oprava zábradlia pri OC Fresh v kompetencií MČ? 
     - zábradlie pri OC Fresh je v majetku MČ, takže za jeho opravu je zodpovedná MČ 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach 31.05.2016                                                              
                                                                                                      Vojtech Tóth v..r. 

                                             predseda KVP 
 


