
Zápisnica  

zo XVI. Zasadnutia Komisie verejného poriadku pri MZ MČ Košice-Sídl.KVP, konaného dňa 
11.04.2017 v priestoroch MÚ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Závery z Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
2. Aktuálne problémy obyvateľov KVP 
3. Rôzne 
4. Záver 
Priebeh rokovania komisie: 
Rokovanie komisie zahájil predseda. V úvode privítal členov komisie. 
 
Kamerový systém 

p. Tóth: Rozpočet je už schválený, uskutoční sa nákup kamier a aj premiestnenie kamier 
z Klimkovičovej na iné miesta. Schválených je päť kamier. Bola podaná výzva na Ministerstvo vnútra, 
mestská časť KVP sa nezapojila. Komisia verejného poriadku žiada starostu aby bol v danej veci 
iniciatívny. 

Parkovanie na chodníku s prechodom pre chodcov pod Čordákovou 1 

p. Tóth: Bola zriadená Komisia parkovania. 
p. Juríček: Nahlásil som parkovanie Mestskej polícii, označili to ako nezávadné. Príslušníci MP to 
vyhodnotia ako „nepriestupok“.  
p. Juríček: Žiadam osadenie značky Zákaz vjazdu pod Čordákovou 1. 
p. Grega: Je zbytočné dávať na chodník značku Zákaz vjazdu. 
p. Juríček: Alebo uložiť kvetináč. 
p. Grega: Takéto spory máme na súde. Chodník nie je cesta. 
p. Krajňák: Pri fontáne je povolené parkovanie. Kde je prechod pre chodcov, tam by nemali parkovať. 
p. Tóth: Oslovíme Mestskú políciu, položíme veľký kvetináč a ten neodnesú. 
p. Juríček: Hlásil som to ale nič zo strany MP sa neriešilo. 
p. Tóth: Dáme kvetináč. 
 
Uzamkýnateľné klietky 

p. Tóth: Uzamkýnateľné klietky sú v rozpočte. Dáme pánovi starostovi na zhodu. Na Klimkovičovej je 
uzamýkateľná klietka a je tam neporiadok. 
p. Juríček: Majú tam klietku a všetko hádžu do nej. 
p. Tóth: Na Dénešovej máme domovníka, ktorý sa stará. Všetko je o ľuďoch. 
p. Juríček: Ak by ste mohli priradiť klietku na Čordákovu 5, viem sa o to starať. 
p. Tóth: Funkcia verejného inšpektora poriadku, nebude. 
 
Nadmerná hlučnosť športových ihrísk po záverečnej v novej sezóne. 

p. Juríček: S  bezhlučnou plochou sa nič nedeje, napriek prísľubu starostu. Bol podaný návrh na 
zamkýnanie brán na noc, uzatvorenie ihriska o 21. 00 hod. 
p. Tóth: Starosta chcel mať skupinu ľudí, ktorí budú „bonzovať“. Je to o ľuďoch. 



p. Juríček: Kontajner (Kosit) bol preplnený. 1/3 zostala na ceste, MÚ dostal pokutu. Pracovníci to 
nestihli upratať. Sklenené črepy som zbieral holými rukami. Podporte Čordákovu 5, aby sme tam 
klietky dostali. 
p. Koszoru: Bol vypracovaný plán umiestnenia kontajnerov. Môžeme navrhnúť plán umiestnenia na 
budúcom zasadnutí Komisie verejného poriadku. 
p. Juríček: Podporte ma, aby sa dala klietka otvárať a zatvárať. 
p. Tóth: Budete to zatvárať vy? 
p. Juríček: Áno. 
p. Koszoru: Za pokus to stojí. Ak to bude fungovať, OK. 
p. Juríček: Niektorí to rešpektujú. 
p. Koszoru: Hluku sa nevyvarujeme, ihriská boli postavené v medziblokových priestoroch. Hluk na 
sídlisku sa nedá obmedziť. 
 
Zametanie kamienkov 

p. Koszoru: Zametanie kamienkov robí firma, ktorá vyhrala súťaž. Vykonáva to presne podľa termínu 
prác, ďalej to nerieši, či tam ostanú alebo neostanú kôpky. 
p. Tóth: VPP z Terasy mali robiť kôpky, firma to mala upratať. 
p. Juríček: Ja som sám štyri kôpky odniesol. 
p. Cmorik: Autá nemali parkovať pri obrubníku kvôli upratovaniu. 
 
Kamery 
 
p. Tóth: Požadujeme 15 kamier do skončenia volebného obdobia. 
p. Krajňák: Ľudia si neprajú, aby im kamery pozerali do okien. 
p. Cmorik: Na to je zákon. 
p. Krajňák: Dal som podnet na MÚ KVP. Odpoveď znela: Kamerový systém nechceme. 
p. Tóth: Kamery budú na: Moskovskej, Hemerkovej, Wuppertálskej, pri kostole, Stierovej.. 
p. Tóth: Máme plán, len či to starosta podpíše.  
p. Krajňák: Prečo my máme chrániť Fresh parkovisko? 
p. Tóth: V Londýne sú kamery všade. Osobná sloboda ide bokom. 
 
Parkovanie pri kostole – vyhradené pre väčšie autá 

p. Koszoru: Od triedy KVP – kolmé státia pre osobné autá, pozdĺžne státia nad 5 metrov vozidla. Dá 
sa dodatková tabuľka. Kamera by mala ísť na kostol. 
p. Juríček: Nemohol by sa preniesť semafor z Diamantovej na Moskovskú? 
p. Tóth: Chceme, aby na Moskovskej bol semafor. Niektorí tam nezastavia, preletia.. 
p. Koszoru: Chodím tadiaľ pravidelne, starosta spomínal, že premiestnenie semaforu je reálne. 
p. Juríček: Pokiaľ sa nestane nešťastie, tak sa to neurobí. 
p. Krajňák: Tam už boli nešťastia. 
p. Juríček: Ak by sa tam dali retardéry?  
p. Tóth: Na štyri pruhy nie. 
 
p. Juríček: Vrátim sa ku klietkam. Starosta napísal, že dotácie riešil s právnikmi, neschválili to. 
Odpoveď: No, comment. Mám si myslieť, že tam klietky nechce dať? 
p. Tóth: poslal som výzvu na Ministerstvo, starostovi to neposlali. Myslím si, že ich starosta nechce. 

 



Dopravné značenie 

p. Cmorik: Dopravné značenie zabezpečuje firma? Značky osadzujú plytko a potom sa sami ohýnajú. 
p. Tóth: Zákruta na Dénešovej – ohnutá značka. 
 
p. Tóth: Ukončenie zasadnutia.    
 
 

V Košiciach 11.04.2017                                                           Vojtech Tóth v.r. 

                                                                                                   Predseda KVP 

  

 

 


