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

15.4. 2015 v priestoroch MÚ. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 
1. Otvorenie 
2. Informácie zo zasadnutia MR 
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. Zároveň predseda požiadal všetkých 
prítomných, aby sa predstavili a povedali  niečo o sebe, nakoľko sa jedná o prvé zasadnutie komisie 
v tomto volebnom období.  
 
Bod 2.- Predseda komisie udelil slovo  Ing. Adamčíkovej, aby komisii podala   informácie zo 
zasadnutia MiR . 
- Ing. Adamčíkova informovala, že na MiR sa preberalo  pripravované VZN ohľadne otváracích 
hodín, trhoviska na Cottbuskej ul., podanej petícii ohľadne senior domu – MiR rada  vzala len na 
vedomie, bod 3 z programu MiR nebol daný na prerokovanie do MiZ, ohľadne platu starostu a dotácie 
pre železničku. 
- predseda komisie poznamenal, že sa jedná o prevádzky, ktoré majú otváracie hodiny dlhšie než do 
20.00 hod. Taktiež, že sa uskutočnilo na MÚ stretnutie s podnikateľmi, kde sa prejednávala doba 
otváracích hodín. 
- Ing. Takáč poznamenal, že pripravované VZN nemôže byť nad rámec zákona. K jeho názoru sa 
pripojila aj Ing. Adamčíková, ktorá povedala, že VZN mestskej časti nemôže byť nad rámec VZN 
mesta Košice, ale má byť prispôsobené potrebám mestskej časti.  
- pán Bujňák upozornil, že u herni sú iné otváracie hodiny, čo môžu viesť k tomu, že sa ich počet 
môže zväčšiť pri obmedzení otváracích hodín u iných prevádzok. Predseda komisie potvrdil, že takýto 
názor bol prezentovaný aj na stretnutí s podnikateľmi. 
- Ing. Takáč poznamenal, že takéto prevádzky by sa nemali nachádzať do 200 m od ŽS a 50 m od 
budovy a poukázal na RS Centrum, kde sú prevádzky ako  bowling, herňa a bar. Ing. Adamčíkova zas 
poukázala na prevádzku pod Podkovou. 
 
Bod 3.- Predseda komisie udelil slovo Ing. Juríčkovi, ktorý prezentoval svoje podnety a návrhy pred 
komisiou: 

- Riešenie priestupky psíčkarov . Veliteľ MP Ing. Papp upozornil, že psičkára musia 
chytiť priamo pri čine.  Ing. Adamčíkova navrhla dobrovoľné hliadky. 

-    Návrh na zriadenie venčoviska na každom okrsku.  
/Je vypracovaná PD na cvičisko v lokalite na Wuppertálskej ul./ 

- požiadavku, na dočisťovanie okolia pri umiestení VKK aktivačnými pracovníkmi.  
/ Pri nahlásení vieme operatívne zabezpečiť dočistenie  aktivačnými pracovníkmi/ 

- odstránenie náplavy na stanovišti kontajnerov na Čordákovej 3. 
/ odstránenie od náplav sa zabezpečí do konca apríla  2015/ 

- poukázal na vykonávanie potreby pri stanovišti kontajnerov  
- poukázal na zametanie Kositu. Ing. Krajňák poznamenal, že pracovníci Kositu v čase vývozu 

zametajú stanovištia kontajnerov. 
- Poukázal na zvlnenú vozovku a neupravený terén po prekopávke TEHO na Čordákovej 1 



- /MČ bolo vydané rozhodnutie v ktorom sú uvedené termíny, do kedy majú byť všetky práce 
zrealizované. Váš podnet bude postúpený na odd.VDaŽP na prešetrenie/  

  
- Ing. Adamčíková upozornila, na parkovanie na uzloch. Veliteľ MP Ing. Papp poznamenal, že sa 
jedná o celomestský problém. Ing. Krajňák upozornil na nedostatočné značenie parkovacích miest. 
Ing. Papp poznamenal, že sa jedná o obytné zóny kde od roku 2009 je možné parkovať len na 
vyznačených miestach. Zároveň Ing. Krajňák poukázal aj na parkovanie na chodníkoch. Zástupca MP 
povedal, že každý takýto nahlásený podnet musia preveriť.  
- pán Bukata poukázal, že pri veľkých autách je potrebné vyznačiť väčšie parkovacie miesto  a dal 
požiadavku na vyznačenie parkovacích  miest na parkovisku pri poliklinike. 
-Ing. Takáč navrhol, aby všetky autá (dodávky) nad 3,5 t parkovali mimo vnútro-sídliskových 
parkovísk. Veliteľ MP Ing. Papp upozornil, že žiadna dodávka nie je nad 3,5 t.   
- predseda komisie požiadal veliteľa MP o preverenie udelenej pokuty. Veliteľ MP Ing. Papp povedal, 
že sa nato pozrie a bude predsedu komisie informovať. 
- pán Bukata poukázal, nato že vyzbieraná daň za psa nejde pre psíčkarov. 
-tajomníčka komisie požiadala Ing. Juríčka , aby do konca týždňa zabezpečil presadenie drevín, ktoré 
vysadil pozdĺž chodníka pri prechode pre chodcov na Čordákovej ulici, nakoľko uvedené dreviny sú 
vysadené v ochrannom pásme. 
 
Bod 4. - predseda komisie dal odhlasovať členom komisie ďalšie termíny zasadnutí komisie a to 
11.5.2015, 20.5.2015 a 22.6.2015 o 16.00 hod.Navrhnuté termíny boli komisiou jednohlasne 
schválené. Predseda komisie na záver poďakoval všetkým  prítomným za účasť a oznámil, že ďalšie 
zasadnutie komisie sa uskutoční . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Vojtech Tóth v..r. 
                                             predseda KVP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach  15.4.2015 
Zapísala : Ing. Monika Cesnaková     


