
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

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

dňa 24.6.2021 o 16:00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

doc.MVDr.Peter Korim,CSc. – predseda 

Iveta Adamčíková – člen 

Ing.Miroslav Juríček - člen 

Zoltán Bukata – člen 

Ing.Ladislav Papp – Mestská polícia KVP 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa Policajného zboru 

3. Správa Mestskej polície 

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 nie 
je uznášania schopná. 
 

Bod programu 2. 

K správe Policajného zboru – JUDr. Ján Michalco, riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného 
zboru Košice Sídlisko KVP ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí Komisie verejného 
poriadku, písomne informoval, že bude spolupracovať s MČ za účelom dosiahnutia 
spoločného cieľa pri zabezpečovaní poriadku na verejných akciách, verejného poriadku, 
dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. 

 
Bod programu 3. 
p. Papp – veliteľ stanice Mestskej polície KVP informoval, že od začiatku roka bolo 
odstránených 14 autovrakov a 14 vrakov bolo na základe výzvy odstránených majiteľmi 
vozidiel, spolupracujú na športových, kultúrnych akciách, organizovaných MČ, každý týždeň 
v stredu v spolupráci s pracovníkmi MČ vykonávajú kontrolu dodržiavania povinnosti majiteľov 
psov, zisťujú pôvodcov nadrozmerného odpadu, uloženého pri stanovištiach kontajnerov. 



Informoval o zmene zákona, pri porušení zákazu státia motorového vozidla na žltých čiarach 
a na zeleni je objektívna zodpovednosť, majiteľ auta nemusí byť prítomný pri objasnení 
priestupku 
p. Matoušek doplnil, že MsP kontroluje porušenie parkovania na vyznačených žltých čiarach, 
na sídlisku pribudnú 3 kamery,  občania, ak zistia priestupok, ten ihneď majú nahlásiť na MsP 
a nie s oneskorením na MČ 
 

Bod programu 4. 

p.Korim -  navrhol zvýšiť informovať občanov o mobilnej aplikácii na podnety občanov, napr. 
v občasníku Kvapka 
p. Juríček -  navrhol osadiť tabule „Zákaz státia“ na miesta, kde majú byť podľa harmonogramu 
umiestnené VKK, aby ten nebol uložený veľmi ďaleko, požiadal o dočistenie okolia po 
odnesení VKK 
p. Korim  -  navrhol vyvinúť iniciatívu, ohlásiť sa u riaditeľov škôl, zorganizovať besedu s deťmi, 
edukovať ich o povinnostiach majiteľov psov 
p. Adamčíková -  informovala, že existuje dohoda so spoločnosťou Kosit, že po vývoze 
komunálneho odpadu sú povinní vyčistiť stanovište kontajnerov  
p. Matoušek – pri stanovištiach kontajnerov sú žlté čiary, aby motorové vozidlá neblokovali 
vjazd auta spoločnosti Kosit. Po odvoze VKK Kosit aj aktivační pracovníci dočisťujú okolie od 
vyhádzaných odpadkov 
p. Korim – ak Kosit nevyčistí okolie VKK, upozorniť dispečing. Na problém s nadrozmerným 
odpadom pri stanovištiach kontajnerov upozorniť MsP, na vyberanie odpadkov z kontajnerov 
neprispôsobivými občanmi upozorniť MsP, resp. OO PZ 
p. Matoušek – dal návrh na vytvorenie aplikácie, aby Kosit monitoroval naplnenosť VKK, 
občania môžu nahlásiť na Zelenej linke spoločnosti Kosit. Umiestnenie VKK každý mesiac je 
nadštandartná služba, občania sú povinní nadrozmerný odpad odviezť do zberného dvora 
 

Bod programu 5. 

p. Adamčíková -  informovala o sťažnostiach občanov, bývajúcich v blízkosti Školy ľudového 
tanca na Starozagorskej ulici, že opakovane je hluk, hlasná hudba, pri otvorených oknách 
obyvatelia nevedia spať 
p. Bukata – požiadal o prednostné kosenie pri detských ihriskách a v blízkosti križovatiek, kvôli 
viditeľnosti  
p. Juríček – požiadal, aby sa  pokosená tráva nenechala na zeleni, ale na chodníku, aby 
nedošlo k poškodeniu trávnika a informoval sa, prečo sa kosí v suchom počasí, keď dochádza 
k vysychaniu trávy 
 

Bod programu 6. 

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

 

V Košiciach, 24.6.2021 

 

Zapísala: Mária Kopuničová                                                 Schválil:  Peter Korim 


