
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice – 

Sídlisko KVP, konaného dňa 16.4.2019 o 16:00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho 

úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

Vojtech Tóth, MBA - predseda 

Ing.Miroslav Juríček - člen 

Ladislav Papp – Mestská polícia KVP 

Ing. Marián Staško – Obvodné oddelenie PZ 

Zoltán Bukata  - člen 

Ing. Lukáš Boritáš - člen 

 

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Aktuálne problémy sídliska  

3. Vyjadrenie sa k letnej záhrade Fontána 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Priebeh komisie: 

Bod programu 1. 

Predseda komisie pri otvorení privítal na zasadnutí verejného poriadku pri MieZ Košice – 

Sídlisko KVP v zasadacej miestnosti Miestneho úradu členov komisie všetkých prítomných, 

ospravedlnil neprítomných p.Adamčíkovú, Kopča, Takáča, Cmoríka a konštatoval, že komisia 

je uznášania schopná. 

 

 

 

 



Bod programu 2.  

P.Tóth -  požiadal mestskú políciu o kontrolu zásobovacieho dvora obchodného centra Billa 

z dôvodu sťažností majiteľov garáží na vyberanie kontajnerov neprispôsobivými občanmi.  

p. Papp navrhol, aby občania pri zistení skutku hneď volali políciu. 

p.Tóth požiadal o kontrolu staveniska Senior domu v Drocárovom parku z dôvodu, že sú 

podnety občanov na svietenie v miestnostiach v nočných hodinách 

p.Bukata sa informoval, kedy sa bude riešiť osvetlenie priechodov pre chodcov a či sa bude 

riešiť zastávka MHD Poliklinika, smer Luník 9 ostrovčekom  pre autobusy  

p. Tóth – pripravuje sa riešenie zastavovania autobusov na tejto zastávke bezpečným 

spôsobom, MMK navrhlo osvetlenie 2 hlavných ciest – Moskovskej a Triedy KVP, pripravuje 

sa vypracovanie koncepcie 

p.Koszoru – informoval o podnete občana na kontrolu majiteľov psov, pýtal sa, či mestská 

polícia má dostatok príslušníkov na kontrolu a koľko policajtov je v teréne 

p.Papp – pravidelne vykonávajú kontroly majiteľov psov, pri zistení priestupku ich riešia, dnes 

boli v teréne 3 hliadky 

p.Koszoru – pri upozornení majiteľa psa, že nezbiera trus, vznikne konflikt, jediná možnosť  je 

pravidelná kontrola 

p. Bukata – majitelia psov poukazujú na to, že je málo venčovísk  na sídlisku 

p.Papp – pes nemusí mať vodítko, pokiaľ je v priestranstve, kde je povolený vstup so psom, 

ani náhubok, pokiaľ pes nie je nebezpečný, pokiaľ polícia nevidí, že majiteľ psa nezbiera trus, 

nemôže zasiahnúť 

p. Tóth – pri zistení priestupku je potrebné volať políciu, ostať na mieste a svedčiť 

p. Bukata – navrhol, aby zákaz pohybu psov bol pri materských školách, základných školách 

a detských ihriskách 

p. Matoušek – MČ má vysávač na psí trus, ktorý sa v súčasnosti opravuje, aby bol v 

prevádzkyschopnom stave 

 

Bod programu 3.  

Komisia verejného poriadku bola MČ požiadaná o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej záhrady 

Fontána. 

p.Tóth -  požiadal zástupcov  mestskej a štátnej polície o informáciu, či v uvedenej lokalite 

evidujú priestupky a sťažnosti občanov na hluk a iné problémy 

p. Papp – mestská polície neeviduje v uvedenej lokalite priestupky 

p. Staško – štátna polícia  tiež neeviduje v uvedenej lokalite priestupky 



p. Bukata – sú sťažnosti na hluk v okolí tejto lokality 

 

Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku súhlasí so zriadením letnej záhrady pri Fontáne za podmienok, 

ako definovala MČ. 

Hlasovanie                     za: 6                                  proti 0 

 

 

Bod programu 4. 

p.Juríček – informoval sa, kedy sa budú riešiť uzamykateľné kontajneroviská na Čordákovej 4 

a 14 

p. Tóth – pripravuje sa koncepcia humanizácie stanovíšť  kontajnerov, začne sa na I. okrsku 

 

Bod programu 5. 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným členom za účasť a diskusiu k bodom programu. 

 

V Košiciach 16.4.2019 

 

Zapísal: Mária Kopuničová                                                 Schválil: Vojtech Tóth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


