
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

 

Zápisnica 

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

dňa 28.06.2022 o 16:00 hodine v zasadačke Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

doc.MVDr.Peter Korim,CSc. – predseda 

Mgr. Slavomír Čornej – zástupca OO PZ 

Mgr. Jozef Marcin      - náčelník MsP 

Ing. Miroslav Juríček – člen 

Pavol Cmorík - člen 

Ing. Lukáš Boritáš – člen 

 

Ospravedlnení: 

Zoltán Bukata  

Iveta Adamčíková  

Mgr. Pavol Popovec  - člen 

 

Hosť: 

Ing. Roman Matoušek  

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie vybraných materiálov z  MieZ MČ Košice – Sídlisko KVP  

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Priebeh komisie: 

Bod programu 1. 

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

K Bod programu 2. 

p. Korim informoval o dôvodovej správe   na zámer prenajať tenisový kurt, multifunkčné ihrisko 

a šatne v Drocárovom parku Podniku služieb KVP s.r.o., ktorá bola členom komisie  zaslaná 

mailom na preštudovanie. 



 

Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice – Sídlisko KVP odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu Košice – Sídlisko KVP schváliť na základe predloženého návrhu prenájom 

tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne v Drocárovom parku Podniku služieb KVP 

s.r.o. 

Za: 6     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

p. Korim informoval o dôvodovej správe   na zmenu Pravidiel participatívneho rozpočtu 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorá bola členom komisie  zaslaná mailom na 

preštudovanie. 

Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice – Sídlisko KVP odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu Košice – Sídlisko KVP schváliť na základe predloženého návrhu zmenu 

Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, 

Za: 5     Proti: 0    Zdržal sa: 1 

 

 
Bod programu 3. 
 
p. Juríček – poukázal na bezpečnostnú situáciu na športovom ihrisku na Čordákovej 1, 
nedodržiavanie prevádzkového času od 08,00 – 20,00 hod., informačná tabuľa nie je dobre 
riešená, poslednú dobu volá hliadku Mestskej polície, mládež sa zdržiava dlhšie, správca je 
povinný riešiť túto situáciu 
p. Marcin – MsP – nočný kľud je od 22,00 hod. 
p. Korim – má informáciu, že p. Juríček bude jednať s p. prednostom ohľadom možného 
vykonávania správcu športového ihriska 
p. Matoušek – informoval p.Juríčka, že správca parkoviska je komplexne zodpovedný za 
poriadok, bezpečnosť a údržbu ihriska. Je dobre, že sa deti a mládež hrajú a v prípade 
porušovania bezpečnosti a rušenia nočného kľudu je potrebné volať mestskú, prípadne štátnu 
políciu. 
p.Marcin – otvorením Komunitnej kaviarne sa bezpečnostná situácia zlepšila, hliadka 
vykonáva pravidelnú kontrolu 
p. Juríček – sťažoval sa na neuskutočnenú rekonštrukciu cesty a neosadenie retardéra na 
Čordákovej 9 
p. Matoušek, p. Korim – MČ schválila rozpočet na opravu ciest, z dôvodu zvýšenia cien nebude 
možné uskutočniť všetky opravy v zmysle schváleného plánu, uvedená ulica bude prioritne 
zaradená do budúcich opráv. Pri rekonštrukcii cesty bude zhotovený asfaltový retardér, vodiči 
však musia rešpektovať, že jazdia v obytnej zóne, kde je stanovená rýchlosť 20 km/h 
p. Čornej – vodiči nerešpektujú dopravnú značku, nie je možné kontrolovať každého vodiča 
p. Matoušek – informoval, že v minulosti sa výtlky opravovali iba lokálne, teraz MČ vykonáva 
súvislé opravy ciest 
p. Juríček – nebol zrealizovaný orez živého plotu na Čordákovej 1-15 ani v minulom roku 
P. Kopuničová – MČ v orezoch postupuje podľa harmonogramu, živé ploty a kríky budú 
orezané na celom sídlisku, pracovník Podniku služieb vykonáva orezy od 27.6.2022 práve na 
Čordákovej ulici, do konca 26. týždňa bude vykonaný orez aj v tejto lokalite 
 



Bod programu 4. 

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

 

V Košiciach, 29.06.2022 

 

Zapísala: Mária Kopuničová                                                 Schválil:  Peter Korim 


