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

11.5. 2015 v priestoroch MÚ. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 
1. Otvorenie 
2. Informácie zo zasadnutia MiZ 
3. Aktuálne problémy MČ Košice-Sídlisko KVP  
4. Záver 
 
Priebeh rokovania komisie : 
Bod 1.  Rokovanie  komisie zahájil predseda. Na úvod privítal členov a nečlenov  komisie a predniesol 
program rokovania, ktorí  komisia jednohlasne schválila. Komisiu informoval, že zo zasadnutia sa 
ospravdlnili /Ing. Adamčíková, Ing. Boritáš/. Zároveň privítal v komisii pána Bartóka.  
 
Bod 2.- Predseda komisiu informoval o stiahnutom VZN a zároveň udelil slovo  Ing. Takáčovi, aby 
komisii podal presnejšie informácie prečo bolo VZN stiahnuté . 
- Ing. Takáč informoval, že na MiZ sa preberalo  pripravované VZN ohľadne otváracích hodín, ktoré 
bolo stiahnuté na prepracovanie, aby sa do neho zapracovali pripomienky poslancov a návrhy od 
podnikateľov prípadne komisie VP. Problémom bola tiež 50 m vzdialenosť od prevádzky, ako sa 
merá. Starosta bol požiadaný o stanovisko.  
- predseda komisie poznamenal, aby VZN bolo prejednané aj so zástupca ŠP a MP. 
- Ing. Bujňák –sa informoval či MP kontroluje dodržiavanie otváracích hodín. 
- veliteľ MP –kontroly boli v prevádzkach Rodeo club, Humno, Pinex - nadmerná hudba. Humno- 
záverečné hodiny.  
- predseda komisie poznamenal, že na MiZ nebolo preberané dodržiavanie záverečných hodín. 
- Ing. Takáč -požiadal členov komisie, aby v prípade ak si také niečo všimnú nech to odfotia 
-predseda komisie informoval komisiu, že s poslancom Matoušekom boli na takej kontrole v Pinexe. 
 
Bod 3.- Predseda komisie udelil slovo členom komisie: 
- Ing. Juríček- poukázal na neupravený terén po prekopávke TEHO na Čordákovej 1. Tajomníčka 
komisie informovala, že termín zatrávnenia je stanovený do 30.5.2015. Taktiež poukázal na 
naplaveniny na stanovišti kontajnerov na Čordákovej 3. Tajomníčka komisie informovala, že 
vyčistenie zabezpečia aktivačný pracovníci do 15.5.2015. Upozornil na výtlky na medziblokových  
komunikáciach a poškodené značky. 
-Predseda komisie poukázal na výtlky na Moskovskej triede pri Šuhajovi. 
- Ing. Takáč upozornil na metúce vodorovné dopravné značenie  na parkovanie na Bauerovej ul. -
spodné parkovisko. 
- Ing.Krajňák poukázal v danej lokalite na parkovanie dodávky v zákrute. 
- predseda komisie spomenul prípad na Dénešovej ul., kde vodička zablokovala výjazd aj vjazd na 
parkovisko.  
- pán Bukata navrhol, aby boli vyznačené parkovacie miesta plnými čiarami nie T. 
- veliteľ MP – takéto prípady je potrebné nahlásiť 
- pán Bukata chcel vedieť, kto povoľuje sadenie stromov pri parkoviskách, konkrétne pri Poliklinike. 
Tajomníčka informovala, že uvedené dreviny boli vysadené v 90 rokoch. 
– Ing. Juríček taktiež poukázal na parkovanie na chodníku pri prechode smer vjazd na Čordákovu ul. 
- veliteľ MP-  takéto prípady je potrebné nahlásiť  
- Ing. Krajňák – poukázal na pitie na lavičkách pre Bauerovou 40-42. Keď jední dopijú prídu ďalší. 
Pitie si kupujú vo Freshi. 



 
- predseda komisie navrhol porozprávať sa s pánom Labašom.  
- Ing. Bujňák- treba si posvietiť na Iskru otvorené má byť do 20.00 hod. Pred prevádzkou je stále 
krabica na  špaky, do ktorej chodia neprispôsobivý občania a robia neporiadok. V minulom roku bola 
otázka neporiadku pri Iskre namietaná na komisii verejného poriadku súčasným starostom. Keď týto 
občania budú mať zámienku, tak tam budú stále. 
-predseda komisie poukázal, že pri OC I takýchto občanov vytlačili mamičky, ktoré tam začali schodiť 
s deťmi. Vyzval členov komisie, aby navrhli riešenie. 
-Mgr.Lörinc - poukázal, že bol zrušený zákaz pitia na verejnom priestranstve. Polícia môže zasiahnuť 
len pri budení pohoršenia. 
-riaditeľ ŠP- občania môžu volať na 158 alebo 159. Každá hliadka podáva správu. Ak máte mobil, 
nahrať ako dôkaz. V prípade nahlásenia pri spísaní záznamu kde musí byť oznamovateľ, poškodený 
a svedok. 
-predseda komisie – pani riaditeľka MŠ Dénešova má požiadala, aby som sa opýtal či ste riešili rozbité 
okno. Vraj sa k Vám chcel niekto vlámať. Riaditeľ ŠP- pozriem sa nato. 
-Mgr.Lörinc- požiadavka na odstránenie nefunkčného PNS stánku na Cottbuskej ul.   
 Tajomníčka informovala, že požiadavku postúpi na odd.PČ . 
-Ing. Juríček - pripomenul požiadavku na zatrávnenie plochy po odstránenom PNS stánku pri Iskre. 
 Tajomníčka informovala, že práce prebiehajú.  
-Ing.Takáč  -poukázal, že na Stierovej ul. v okne je súkromná kamera, ktorá je nasmerovaná na 
parkovisko a časť potravín. Riaditeľ ŠP- nevedia o tom. 
-Ing. Krajňák – upozornil, že na web. stránke je presné usmernenie ohľadne používania kamier 
-riaditeľ ŠP- kvalitné kamery sú drahé, zároveň pri súde záznam by neobstál, lebo je protizákonne 
natočený 
-pán Bukata - dal požiadavku na rozšírenie kamier 
-Mgr.Lörinc- informoval, že bude aktuálna výzva na MF v druhej polovici roka na kamerový systém.            
  
 
Bod 4. - Predseda komisie na záver poďakoval všetkým  prítomným za účasť a oznámil, že ďalšie 
zasadnutie komisie sa uskutoční 20.5.2015. 
 
 
 
  

                Vojtech Tóth v..r. 
                                             predseda KVP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach  11.5.2015    
                            


