
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

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

dňa 28.9.2021 o 16:30 hodine online v prostredí MS Teams 

 

Prítomní členovia komisie:  

doc.MVDr.Peter Korim,CSc. – predseda 

Pavol Cmorik – člen 

Ing.Miroslav Juríček - člen 

Zoltán Bukata – člen 

Mgr. Pavol Popovec – člen 

mjr. JUDr. Ján Michalco – obvodné odd.PZ KVP 

Ing.Ladislav Papp – Mestská polícia KVP 

 

Ospravedlnení: 

Iveta Adamčíková 

PaedDr. Marián Mikulišin 

Ing. Lukáš Boritáš 

 

Hostia:  

Ing. Roman Matoušek  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.  

 

Tajomník komisie: 

Mária Kopuničová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa PZ SR o bezpečnostnej situácii na sídlisku za 1. polrok 2021 

3. Správa o činnosti MsP KVP za 1. polrok 2021 

4. VZN č. 18/2021 

5. Záver 

 

Priebeh komisie: 

Bod programu 1. 

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

 

 



Bod programu 2. 

JUDr. Ján Michalco, riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Sídlisko KVP 
informoval o tom, že majetková trestná činnosť a bezpečnostná situácia na Sídlisku KVP je 
priaznivá, evidujú 162 trestných činov, z toho je 86 objasnených, v pôsobnosti OO PZ sú aj 
MČ Luník IX, Myslava, Pereš, Lorinčík, z toho dôvodu nie sú dostatočná personálna 
obsadenosť oddelenia. Úzko spolupracujú s príslušníkmi MsP pri objasňovaní trestných činov, 
alebo priestupkov. 
p. Matoušek sa informoval o drogovej činnosti na sídlisku, o krádežiach v spoločných 
priestoroch a vykrádaní garáží a poukázal na zdržiavanie sa neprispôsobivých občanov 
v Drocárom parku 
p. Michalco – príslušníci OO PZ vykonávajú kontrolu, spolupracujú s príslušníkmi MsP, pri 
podozrení na trestnú činnosti je potrebné, aby občania  volali políciu. V drogovej trestnej 
činnosti pôsobia služby kriminálnej polície, OO PZ zasiela informácie o priestupkoch. 
Neevidujú informácie o krádežiach v spoločných priestoroch a garážach 
p. Popovec poukázal na skutočnosť, že jedna dvojčlenná hliadka nemôže zabezpečiť 
bezpečnosť  a poriadok na sídlisku 

Uznesenie: 

1. Komisia verejného poriadku MČ Košice – sídlisko KVP odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu Košice – Sídlisko KVP vziať na vedomie Správu PZ SR o bezpečnostnej 
situácii na sídlisku za 1. polrok 2021 

Za: 7     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
Bod programu 3. 
 
p. Papp – veliteľ stanice Mestskej polície KVP informoval, že väčšiu časť činnosti vykonávajú 
na Luníku 9, v spolupráci s MČ vykonávali kontrolu majiteľov psov, asistujú na priechodoch 
k ZŠ Lechkého, Čordákova, zisťujú pôvodcov nadrozmerného odpadu pri kontajneroch, 
porušenie zákazu parkovania 
p.Juríček – upozornil na zdržiavanie sa a požívanie alkoholických nápojov na Čordákovej 6 
nad OC Iskra 
p.Papp – monitorujú priestor, skutočnosť, že tam sedia občania nie je protiprávne konanie  
p.Popovec – poukázal na nové vodorovné značenia pozdĺž cesty na Dénešovej 41 a porušenie 
parkovania, či plánujú príslušníci MsP rozšíriť kontroly 
p. Papp – monitorujú parkovanie, viaceré motorové vozidlá parkujú v rozpore so zákonom, 
príslušníci MsP vysvetľujú občanom nutnosť dodržiavania zákazu státia v zákrutách pre 
zamedzenie kolízie  
p. Takáč – MČ si je vedomá, že je nedostatok parkovacích miest na sídlisku 
p. Korim – upozornil MsP na státie motorových vozidiel na zákrute Dénešova – Wurmova, kde 
je problém s prejazdom ostatných áut 
p. Matoušek – informoval, že príslušníci MsP kontrolujú státia motorových vozidiel na 
vyznačených žltých čiarach pred stanovišťami kontajnerov a na zákrutách 
p.Popovec poukázal na nedostatočné zabezpečenie pred vstupom občanov staveniska 
multifunkčného ihriska v Drocárovom parku, navrhuje pravidelný monitoring parku 
p. Matoušek – boli osadené dve kamery, Drocárov park bude trvalo monitorovaný, budú 
osadené ďalšie kamery, stavenisko mal zabezpečiť stavebník, navrhuje takú povinnosť 
zahrnúť do zmluvy 
p. Korim – navrhuje stretnutie s Obvodným odd. PZ a Mestskou políciou na prejednanie  
riešenia priestupkov 



Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku MČ Košice – sídlisko KVP odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
Košice – sídlisko KVP vziať na vedomie Správu o činnosti MsP KVP za 1. polrok 2021 

Za: 7     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
 

Bod programu 4. 

p.Korim  - informoval o pripravenom návrh VZN č. 18/2021 o podmienkach držania psov, ktoré 
bolo potrebné z dôvodu problémov s chovom psov, obsahuje vymedzené lokality, kde je 
povolený pohyb psov 
p. Popovec – ďakuje MČ, že pripravila nové VZN, sú majitelia, ktorí nemajú psa na vôdzke, 
verí v zlepšenie situácie 
 
Uznesenie: 
 

Komisia verejného poriadku MČ Košice – sídlisko KVP odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu Košice – sídlisko KVP schváliť VZN č. 18/2021 

Za: 6     Proti: 0    Zdržal sa: 1 

 

Bod programu 5. 

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

 

V Košiciach, 28.9.2021 

 

Zapísala: Mária Kopuničová                                                 Schválil:  Peter Korim 


