
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

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

Sídlisko KVP, konaného dňa 02.4.2019 o 16:00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho 

úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

Vojtech Tóth, MBA - predseda 

Ing.Ladislav Takáč –  podpredseda 

Iveta Adamčíková 

PaedDr. Marián Mikulišin 

Ing.Miroslav Juríček 

 

Ing. Miroslav Michalus – prednosta MsÚ 

Ladislav Papp – Mestská polícia KVP 

Ľubomír Kopčo – Obvodné oddelenie PZ 

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Informačná správa z miestneho zastupiteľstva 

3. Aktuálne problémy sídliska – kamerový systém 

- bezpečnosť 

- čistota 

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 a konštatoval, že komisia nie je uznášania schopná. 

 



Bod programu 2.  

Predseda komisie stručne informoval o rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

Bod programu 3.  

Kamerový systém  

 MČ zatiaľ nedisponuje presným návrhom rozmiestnenia kamier, p,.Takáč informoval, že budú 

umiestnené v Drocárovom parku, pri kostole, pri detskom ihrisku Žihadielko, p. Kopčo 

informoval, že 3.4.2019 bude zasadnutie krajskej komisie polície, kde sa bude prejednávať 

rozmiestnenie kamerového systému. 

Čistota 

p.Takáč informoval o príprave pilotných projektov na polopodzemné kontajnery, v minulosti 

boli vytypované lokality na uzamykateľné kontajneroviská, v súčasnosti na základe skúseností 

z iných MČ nie sú z finančného hľadiska efektívne, lebo ich občania nezamykajú 

p. Juríček – uviedol, že uzamykateľné kontajnery v MČ Západ sa osvedčili 

p. Mikulišin – ak občan nezamkne, alebo neprispôsobiví občania poškodenia, MČ  má finančné 

náklady na opravu, účinná by bola kontrola 

p. Kopčo – pri skorodovaní zámku nie je výhoda riešiť uzamykateľné, prikláňa sa 

k polopodzemným kontajnerom 

p. Papp – v MČ boli prichytení neprispôsobiví občania s kľúčom od klietky, prípadne čipom 

p. Tóth – je potrebné vytypovať vhodné lokality, občania sa musia naučiť separovať a udržiavať 

poriadok, MČ čaká na vyjadrenie mesta Košice, ohľadom polopodzemných kontajnerov 

p. Adamčíková – pozvala prítomných a požiadala o propagáciu Dňa čistého KVP dňa 

6.4.2019, poukázala na problém s kontajnermi na šaty, bol návrh na umiestnenie do 

obchodných centier, tieto nesúhlasili, navrhla posilniť hliadky zo strany MsP 

p. Papp – nie je dostatok príslušníkov MsP 

p. Kopčo – navrhol, aby MČ požiadala mesto Košice o navýšenie počtu príslušníkov, 

skonštatoval, že kriminalita sa znížila o cca 30% 

Bezpečnosť 

p.Takáč – upozornil, že na sídlisku stúpa drogová kriminalita, navrhol vykonávať častejšie 

kontroly zo strany polície 

- informoval o 3 etapách deratizácie, bolo vyhlásené verejné obstarávanie na rok 2019, občan 

môže nahlásiť uhynutého občana na asanačnú službu 

- MČ plánuje odstránenie plazivých kríkov na Tr.KVP, kde je zvýšený výskyt potkanov 

 

 



Bod programu 4. 

p. Juríček – upozornil na poškodené zábradlia, rozbité chodníky, nefungujúcu fontánu 

p.Kopuničová – upozornila na  zvýšený počet poškodených dopravných značiek za posledné 

tri mesiace 

p.Adamčíková – sa informovala, aký je postup pri riešení bezdomovcov, keď ho nájdeme na 

verejnom priestranstve – p. Papp informoval, že je potrebné zavolať políciu, prípadne 

záchrannú službu. 

 

Bod programu 5. 

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

 

V Košiciach 02.4.2019 

 

Zapísal: Mária Kopuničová                                                 Schválil: Vojtech Tóth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


