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

19.04. 2016 v priestoroch MÚ. 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
Program : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia úloh 
3. Informácie zo zasadnutia MiR 
4. Aktuálne problémy MČ Košice-Sídlisko KVP 
5. Záver 
 
Priebeh rokovania komisie : 
Bod 1. Rokovanie  komisie zahájil predseda. Na úvod privítal členov a nečlenov komisie.  
Bod 2.  stretnutie starostov MČ KVP a MČ Myslava – predseda komisie navrhuje dať toto stretnutie 
do MiZ 
Bod 3.  Informácie zo zasadnutia MiR neboli prezentované z dôvodu neprítomnosti podpredsedu. 
Bod 4.  predseda komisie otvoril diskusiu o aktuálnych problémoch MČ Košice – Sídliska KVP: 
             1. predseda komisie informuje o nedodržiavaní rýchlosti na Moskovskej ulici, ak tam stoji ŠP 
tak sa motorové vozidla pohybujú prikázanou rýchlosťou ale ak tam nie sú tak sa rýchlosť nedodržiava 
– aké by bolo možné riešenie? 
p. Kopčo  - najlepším riešením je semafor 
                 - v ranných hodinách je na týchto miestach aj  radar ale nerieši to tento problém 
   2. p. Bukata – poukazuje: - na zlé parkovanie na Cottbuskej ulici- navrhuje obnovu 
vodorovného značenia parkovísk 
                                   -  na zničenú zeleň pri obytnom dome Cottbuská ul. 20-22-24 po rekonštrukcií 
domu 
               3. p. Krajňák – navrhuje riešiť kamerový systém na Bauerovej ulici 8, pretože je tam zle 
nastavená kamera – zasahuje do súkromia ( sú nastavené do okien) a tým sa porušujú práva na ochranu 
súkromia 
p. Grega – doplnil, že nesmú byť kamery nasmerované do okien 
              - archivácia záznamu je 7 dní 
p. Juríček – 01.04.2016 – bola vypnutá kamera na Čordákovej ul. a práve v tom čase došlo k 
jeho prepadnutiu – vzniknutá škoda 600,-  
p.Kopčo – ak dôjde k podobným prípadom, je možné písomnou formou požiadať o záznam z kamier 
MP 
               - potvrdil, že sa nesmú inštalovať kamery aby zasahovali do súkromia 
Predseda komisie - po dohode s p.Koszoruom sa urobí stretnutie s MP a ŠP ohľadne kamerového 
systému aby bol v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
                            - navrhuje premiestniť  kameru na stĺp verejného osvetlenia 
p. Bukata – kamery by sa mali dať na miesta kde sa združuje mládež, rôzny asociáli a kde nechodí tak 
často na kontroly MP, pretože polícia nemôže byť všade 
                - navrhuje dať kamery na parkoviska, detské ihriská, križovatky 
Predseda komisie navrhne v utorok (26.04.2016) na MiZ premiestnenie kamery na stĺp verejného 
osvetlenia 
p. Kopčo – kamery sa už inštalujú po celom meste 
p. Bukata – príde čas keď kamery budú všade 



                4. p. Juríček – prejazdy pred OC Fesh a pri fontáne – zásobovanie – či majú povolenie? 
                                                                                                                          -  navrhnúť kratší prejazd  
      
p. Bujňák – na prejazd pred OC Fresh na zásobovanie pre lekáreň a psie potreby majú povolenie od 
MÚ Košice – KVP 
                - ostatný majú prechod od zadnej časti OC Fresh 
p. Krajňák – je potrebné v povolení  dať presné usmernenie prejazdu po chodníkoch 
 
                5.  p. Juríček – Čistota a psie exkrementy - ešte nedostal žiadnu odozvu na mobilné 
venčovisko – poukazuje na znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementami  
Predseda komisie navrhuje tlačiť na mestských poslancov aby niečo ohľadne toho riešili 
p. Krajňák – v Prahe sa používajú vysávače a zametacie stroje 
predseda komisie – netolerancia psíčkarova – využívajú aj detské ihriska 
p. Grega – ako dokážeme komu patrí pes ak niekoho pohryzie a nie je na vôdzke? 
p. Juríček- navrhuje aby na čistotu dohliadal inšpektor verejného poriadku 
predseda komisie – do MiZ sa bude dávať kompletná štúdia ohľadne verejného poriadku 
p. Bukata – p. starosta hovoril, že budú ľudia ktorí budú mať na starosti okrsky a budú dávať nápady 
a pripomienky z danej časti 
p. Juríček  - chce aby inšpektor kontroloval aj separáciu odpadu 
predseda komisie – zistiť riešenie :- reštaurácia u Šuhaja – odkvap  má vývod na chodník 
                                                        - prechodový chodník na Bauerovej ul. slúži ako mobilná toaleta 
p. Krajňák – pri OC Fresh a pod Fresh na námestie chodia bezdomovci piť a používajú ho ako  
toaletu- ako vieme toto riešiť? 
p. Kopčo – riešením je nahlásiť daný problém ale je potrebné aby dotyčný svedok aj všetko dosvedčil 
 
Predseda komisie navrhuje: - kontrolný  deň, vonku v teréne spolu so zástupcami ŠP, MP, 
zamestnancami úradu aby sme boli v priamo kontakte s ľuďmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach 20.04.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Vojtech Tóth v..r. 
                                             predseda KVP 

 


