
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

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

dňa 29.1.2020 o 16:00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

Vojtech Tóth, MBA – predseda 

Ing. Ladislav Takáč - podpredseda 

Iveta Adamčíková – člen 

Ing. Lukáš Boritáš – člen 

Pavol Cmorík - člen 

Ing.Miroslav Juríček - člen 

Ing.Ladislav Papp – Mestská polícia KVP 

Peter Tverďák – Obv.odd.PZ 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Aktuálne problémy sídliska KVP 

2. Bezpečnosť v MČ KVP 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

Priebeh komisie: 

 

Bod programu 1. 

p.Tóth – poukázal na státie  motorových vozidiel na chodníku  pri reštaurácii U šuhaja  na 
Dénešovej ulici aj napriek dopravným značkám zákaz vjazdu a zákaz zastavenia.  
p. Papp – v týchto miestach vykonávajú kontroly, parkovanie na chodníkoch  sa musí riešiť 
komplexne 
p. Juríček – informoval sa, či je výnimka v parkovaní motorových vozidiel pri výmenníkovej 
stanici na Bauerovej ulici 
p. Papp – nie je výnimka, v prípade zistenia priestupku je potrebné volať Mestskú políciu 
 
Bod programu 2. 
 
p. Tóth sa informoval, či sú vyčlenené finančné prostriedky na kamerový systém, na sídlisku 
p. Takáč – MČ sa uchádzala o granty na zabezpečenie kamier s neúspechom, pri ďalšej výzve 
sa budeme znova uchádzať 



 
Bod programu 3. 
 
p.Adamčíková – požiadala  príslušníkov MsP o informáciu, či sú podnety občanov na zvýšený 
hluk  mládeže v okolí Dorky na Hemerkovej ul., tiež sa informovala, či sú podnety občanov na 
hluk pri reštauračnom zariadení Fontána  
MsP – nezaznamenali písomné podnety občanov, v uvedených lokalitách vykonávajú 
obhliadky  
p. Juríček – upozornil na zneužívanie VKK firmami, ktoré ukladajú nadrozmerný odpad. Bol 
informovaný, že občania Košíc môžu ukladať svoj odpad do veľkokapacitných kontajnerov 
v rámci ktorejkoľvej mestskej časti 
p. Adamčíková sa informovala na zber vianočných stromčekov, bola oboznámená, že 
spoločnosť KOSIT vykonáva zber priebežne do 28.2.2020 
p. Takáč – upozornil na dlhodobo odstavené motorové vozidlo, ktoré zaberá dve parkovacie 
miesta na parkovisku za OC Jednota 
p. Matoušek – informoval o spolupráci s MsP pri zisťovaní občanov, ktorí nadrozmerný odpad 
vyhadzujú k stanovištiam kontajnerov, vyzýva sa MsP, ktorá občanov predvoláva a rieši 
v priestupkovom konaní , MČ  vzdeláva občanov prostredníctvom web stránky MČ, ako majú 
nakladať s objemným odpadom 
- intenzívne sa pracuje na odstraňovaní vrakov zo sídliska 
- z parkoviska na Klimkovičovej ulici boli odstránené prívesné vozíky 
- pripravuje sa výjazd  - monitor s hasičským autom na preverenie možnosti prejazdu na 
cestách, v jednom jazdnom pruhu musí byť prejazdný 3 m 
- v návrhu rozpočtu sú vyčlenené peniaze na značenie žltých čiar v miestach so zákazom 
státia 
 

Bod programu 4. 

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

 

V Košiciach 29.1.2020 

 

Zapísal: Mária Kopuničová                                                 Schválil: Vojtech Tóth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


