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

12.09.2016 v priestoroch MÚ. 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program : 
1. Otvorenie 
2. Informácie zo zasadnutia MiR 
3. Poslanecký prieskum spojený s komisiou Verejného poriadku do firmy p. Burdigu 
4. Aktuálne problémy MČ košice – Sídlisko KVP : - kamerový systém 
5. Naplánovanie kontrolného dňa 
6. Záver 
Priebeh rokovania komisie : 
Bod 1.  Rokovanie  komisie zahájil predseda. Na úvod privítal členov a nečlenov komisie. 
Bod 2. 
p. Adamčíkovala podala informácie zo zasadnutia MiR:  

-  na otázku pre p. starostu ohľadne odstránenia krížov popri ceste dostala odpoveď, že mu to 
kázal zdravý rozum 

 - navrhuje dať uznesenie aby tieto kríže ostali na mieste ako výstraha pre ostatných vodičov 

-  bola schválená žiadosť na pomoc v hmotnej núdzi v sume 600,-eur 

Predseda: informoval, že pred 3 mesiacmi bol predložený návrh na VZN o otváracích 
hodinách mesta Košice – všetci poslanci ostatných MČ mali možnosť k nahliadnutiu iba 
poslanci MČ KVP nemohli 

p. Hóková:  

- p. starosta nepovažoval za podstatné aby daný návrh videli poslanci 

- nemá naše stanoviska k návrhu VZN mesta Košice 

- na MiR boli predložené dva návrhy otváracích hodín a to sa ešte ani nevedelo čo je v návrhu 
VZN mesta Košice 

Predseda:  - bude informovať ak bude vedieť stanovisko p. starostu 

Bod 3. 

p. Burdiga – p. starosta napadol jeho firmu a preto požiadal o návštevu pekárne vo večerných 
hodinách aby bola preverená sťažnosť na rušenie nočného kľudu 

p. Takáč – chce vedieť bližšie informácie ohľadne sťažnosti 

p. Burdiga – sťažnosť sa týkala pokazeného ventilátora na streche pekárne 

- po odstránení poruchy na ventilátore prišla na kontrolu p. Čechová –Pivovarčíková ( vedúca 
odd. správy majetku), uznala, že problém je vyriešený a nie je žiaden hluk 



p. Hóková – p. Lörinc požadoval informácie či boli podané sťažnosti na prevádzku p. 
Burdigu? 

p. Burdiga – najlepšie je vykonať poslanecký prieskum na hlučnosť prevádzky – pekáreň UNI 

p. Hóková  - nie každá sťažnosť sa rieši podľa zákona sťažností ale je aj zákon o riešení 
priestupkov 

p. Bukata  - na poslanecký prieskum je potrebné zavolať aj p. starostu 

predseda – máme v pláne poslanecký deň na kritické podniky 

Bod 4. 

p. Takáč  - hluk nie je rušenie nočného kľudu 

  - nie je k dispozícií certifikovaná osoba, ktorá nameria hlučnosť 

p. Krajňak – pri OC Fresh – je hlučnosť, ktorú spôsobujú bezdomovci, neustále sa vracajú 
a robia bodrel a hlučnosť 

predseda – robí sa postupná likvidácia lavičiek aby nemali kde sadať a zdržiavať sa  

p. Krajňák – je potrebné vysekať zeleň pri OC Fresh 

p. Koszoru – v MČ Sever odstránili lavičky pred krajským úradom a začali sa tam 
bezdomovci združovať na kartónoch a robia bodrel 

- nie je podstatné odstrániť lavičky ale bezdomovcov odohnať preč 

p. Takáč – sa pýtal či ležanie bezdomovcov na lavičkách je znečisťovanie verejného 
priestranstva? 

p. Kopčo – ak nie je obnažený tak ho polícia nevie pokutovať 

predseda – v parkoch sedia nezamestnaný a mládež a aj oni robia hluk a bodrel 

p. Takáč – navrhuje dať uznesenie na zastupiteľstve ohľadne umiestnenia kamier na sídlisku 

p. Papp – rieši sa doplnenie kamerového systému a navrhuje dať miesta na nové umiestnenie 
kamier 

p. Krajňak – prehodnotiť umiestnenie kamier na verejné stĺpy  

predseda – ak sú vyčlenené peniaze na kameru je potrebné ju zakúpiť a umiestniť 

p. Papp – celkovo je 78 kamier ale na sídlisku KVP je ich len 2 ks 

- kde sú umiestnené kamery tak tam sa nezhromažďujú bezdomovci 

p. Kopčo – kamerový systém je prepojený na MP – nahráva a robí záznam 



               -  pre MP bol aj zakúpený monitor 

               - najlepšie by bolo prepojenie cez MČ aby bola rýchlejšia komunikácia 

               - rozvrhnúť viac kamier a prepojiť ich na centrálu MP  

p. Papp – MČ platí za prenos operatívnej MP 

p. Koszoru – ak sa nebude kontrolovať pomocou kamier online – tak to nie je adekvátne, 
pretože sa všetky veci – bodrel, hluk, robí vo večerných hodinách a je potrebné potom volať 
ŠP 

- v Prešove kontrolu monitorov na MP riešia formou ľudí ŤZP 

- má možnosť MČ ovplyvniť činnosť MP, ktorá je platená mestom? 

p. Papp – 3*týždenne sú 24 hodinové služby a sú aj nočné 

p. Takáč – bolo by dobré keby aspoň v noci niekto sedel za monitorom a sledoval nočnú 
situáciu 

p. Fejedelem – stále pri každom probléme ohľadne hlučnosti,  po zavolaní na políciu bez 
problémov prišli  

- prečo sa schválilo toľko prevádzok, otvorenie letných prevádzok – šíri sa z nich strašný 
hluk, vreskot, spev? 

p. Takáč – nie sme obec, musíme rešpektovať VZN mesta Košice, v Starom meste sú 
otvorené prevádzky rovnako 

p. Juríček – Bratislava navrhuje nové VZN na otváracie hodiny v Starom meste do 22hod. 

p. Takáč – čerpacie stanice sú otvorené 24 hodín denne, takže aj tam je možnosť nakúpiť si 
liehoviny 

p. Koszoru – v Starom meste majú byť otvorené prevádzky do 22hod. 

 - ale keď sa začnú obmedzovať niektoré prevádzky, tak slušný ľudia  si potom nebudú môcť 
nikde sadnúť 

Bod 5.  

Predseda – kontrolný poslanecký deň na prieskum kritických podnikov bude 07.10.2016 o 21 
00hod. aj so súčinnosťou MP alebo ŠP 

pozvánku dostane celá komisia VP a aj poslanci 

 

V Košiciach 19.9.2016                                                    Vojtech Tóth v.r 

                                                                                              predseda KVP 



 

 

 


