
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie verejného poriadku pri MieZ Košice – Sídlisko KVP, konaného 

dňa 21.09.2022 o 16:00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

doc.MVDr.Peter Korim,CSc. – predseda 

Iveta Adamčíková - člen 

Pavol Cmorik – člen 

Ing.Miroslav Juríček - člen 

Ing. Lukáš Boritáš  – člen 

Mgr. Jozef Marcin – Mestská polícia KVP 

Jakub Fedor - člen 

 

Ospravedlnení: 

Zoltán Bukata 

Ing. Ján Michalco 

PaedDr. Marián Mikulišin 

Mgr. Pavol Popovec 

 

Hostia:  

Ing. Roman Matoušek  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.  

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa OO PZ Košice Sídlisko KVP  o bezpečnostnej situácii na sídlisku za I. polrok 2022 

3. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Košice – stanica KVP  KVP za I. polrok 2022 

4. Aktuálne problémy a čistota na sídlisku KVP 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Priebeh komisie: 

Bod programu 1. 

Komisiu otvoril p. Korim  predseda komisie, privítal prítomných a konštatoval, že komisia je 
uznášania schopná. 
 

 



 

Bod programu 2. 

p. Matoušek – v poslednom období došlo k zvýšenému počtu krádeží zo spoločných priestorov 
obytných blokov, je potrebné sledovať pohyb cudzích osôb vo vchode 
p. Marcin – v júli a auguste 2022 došlo ku krádežiam cez otvorené balkónové dvere 
a v pivničných  a spoločných priestorov , v prípade zistenia pohybu cudzích osôb je potrebné 
ihneď volať linku 158, resp. 159 

Uznesenie: 

1. Komisia verejného poriadku MČ Košice – sídlisko KVP odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu Košice – Sídlisko KVP vziať na vedomie Správu OO PZ Košice 
Sídlisko KVP  o bezpečnostnej situácii na sídlisku za I. polrok 2022 

Za: 7     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
Bod programu 3. 
 
p. Marcin – odporúča, aby si občania všímali podozrivé osoby, priestupky, aby napomohli 
k objasneniu trestných činov. MsP v súčinnosti s OO PZ rieši tieto skutky, pri zistení priestupku 
je potrebné ihneď volať na bezplatné linky. Pri zistení ležoviska bezdomovcov vyzvú na 
opustenie a odstránenie neporiadku, občania sú riešení za znečistenie verejného 
priestranstva. 
p. Matoušek – MČ plánuje rozširovať kamerové systémy na sídlisku 
p. Marcin - MsP rieši autovraky, je ťažké dopátrať držiteľa, nálepky na STK a EK už nie sú na 
prednom skle, niektoré mot. vozidlá sú bez EČV. V posledných rokoch často riešia príslušníci 
MsP vyhadzovanie nadrozmerného odpadu k stanovištiam kontajnerov, je problematické zistiť 
pôvodcu odpadu. Nadrozmerný odpad sú občania povinní odviezť do zberného dvora. 
Navrhuje osadiť viac tabuliek, zakazujúcich pohyb psov, aby bolo pri kontrole príslušníkmi MsP 
nedošlo k nedorozumeniam 
p. Matoušek – MČ má vypracované VZN o voľnom pohybe psov 
p. Korim – navrhol, aby OO PZ a MsP pripravila článok do Kvapky, ako majú občania 
postupovať pri zistení trestného činu 
 

Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku MČ Košice – sídlisko KVP odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
Košice – sídlisko KVP vziať na vedomie Správu o činnosti MsP KVP za I. polrok 2022 

Za: 7     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Bod programu 4. 
 
p. Juríček – poďakoval sa za opravu retardéra na Čordákovej 11 
p. Matoušek – MČ plánovala opravu cesty v celom profile a následné osadenie retardéra, kvôli 
zvýšený cenám nebolo možné vykonať opravu 



p. Juríček – pri osadení VKK navrhuje pilotný projekt pre Čordákovu 6 – vyznačiť žlté čiary 
a vyvesiť oznam s dátumom, kedy bude umiestnený. Na športovom ihrisku na Čordákovej 1 
navrhuje do informačnej tabule doplniť text prevádzkového času, dodržiavanie navrhuje 
kontrolovať MČ a mestskou políciou, navrhuje osadiť kameru a ustanoviť správcu, opraviť 
zámky, aby sa ihrisko mohlo zamykať 
p. Takáč – na športovom ihrisku na Cottbuskej zabezpečuje odomykanie a zamykanie ihriska 
rodič a ten systém sa osvedčil 
p. Matoušek – pri osadení kamery je potrebné preveriť, či v bytovom dome je prípojka Antik 
a je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov 
 
Bod programu 5. 
 
p. Korim, p. Matoušek, p. Takáč  – sa poďakovali členom komisie za spoluprácu, konštruktívnu 
diskusiu počas pôsobenia v Komisii verejného poriadku 
p. Matoušek – predstavil novú referentku pre správu zelene, p. Janu Kolibábovú, ktorá 
nastúpila a nahradí  p. Kopuničovú po odchode do dôchodku 
 
Bod programu 6. 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným členom za účasť. 
 
 
 
 
V Košiciach, 22.9.2022 

 

Zapísala: Mária Kopuničová                                                 Schválil:  Peter Korim 


