
Komisia verejného poriadku pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

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

dňa 7.9.2020 o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie:  

Vojtech Tóth, MBA – predseda 

Iveta Adamčíková – člen 

PaedDr. Marian Mikulišin 

Pavol Cmorík - člen 

Ing.Miroslav Juríček - člen 

Ing.Ladislav Papp – Mestská polícia KVP 

npor. Ing. Branislav Fabrici – Obv.odd.PZ 

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. Bezpečnosť v MČ KVP 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

Priebeh komisie: 

 

Bod programu 1. 

Komisiu otvoril Ing. Matoušek – zástupca      starostu, ako hosť, následne   predseda komisie 
p. Tóth privítal prítomných a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. 
 

Bod programu 2. 

K správe Policajného zboru – p. Fabrici konštatoval, že výsledky v počte priestupkov  sú nižšie 
a je vyššia objasnenosť priestupkov oproti roku 2019 



p. Matoušek – informoval sa, kedy bude uzavretý prípad odcudzených obrubníkov 
z parkoviska pri kostole, považuje zo strany polície prieťahy vo vyšetrovaní, MČ nemôže mať 
vrátené obrubníky aj napriek tomu, že páchateľ je známy 
p. Fabrici – vyšetrovanie tohto prípadu má najlepší príslušník PZ, boli problémy so znaleckým 
posudkom z dôvodu preskúmania materiálu, či pochádzajú z krádeže z MČ KVP, musí byť 
jednoznačné stanovisko 
p. Matoušek – MČ žiada o vyjadrenie PZ, kedy bude ukončené vyšetrovanie 
 
Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku berie na vedomie správu Policajného zboru 

Hlasovanie                     za: 7                                 proti 0 

Bod programu 3. 
 
K správe Mestskej polície – p. Papp informoval, že všetky skutočnosti sú uvedené v správe 
MsP 
p. Juríček – informoval, že pri OC 2 sa schádza mládež a neprispôsobiví občania, niekoľkokrát 
volá, ale neregistruje zlepšenie 
p. Fabrici – 4.9.2020 mali zásah v tejto lokalite, upozornili prítomných na dodržiavanie poriadku 
na verejných priestranstvách 
 
Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku berie na vedomie správu Mestskej polície 

Hlasovanie                     za: 7                                 proti 0 

Bod programu 4. 
 
p. Matoušek – s p. Pappom obchádzajú sídlisko, kontrolujú čistotu, rozmohlo sa vyhadzovanie 
nadrozmerného odpadu ku stanovištiam kontajnerov, žiada o zvýšenú kontrolu a správu zo 
strany MsP, na ktorých miestach bol uložený odpad. Z dôvodu uloženia VKK na cestách 
spoločnosťou Kosit žiada, aby príslušníci pri zistení volali do Kositu a požiadali 
o premiestnenie VKK, aby nespôsobili kolíznu situáciu pre vodičov mot.vozidiel a občanov 
p. Juríček – tento problém je dlhodobý, je potrebné vyčleniť miesto zo strany MČ 
p. Matoušek – MČ určuje umiestnenie VKK, ale Kosit si vyhradzuje právo pri umiestnení VKK 
uložiť ho na najbližšie voľné miesto 
p. Adamčíková – či je možné kontaktovať zo strany Kositu MČ, v ktorom čase budú 
umiestňovať VKK, aby ukladali na správne miesto 
 
Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku žiada Mestskú políciu a Policajný zbor o väčšie monitorovanie 

uloženia nadrozmerného odpadu pri stanovištiach kontajnerov a zasielanie správy raz 

mesačne a riešenie umiestnenia VKK na ceste 

Hlasovanie                     za: 6                                proti 1 

Bod programu 5. 
 
p. Tóth – upozornil na porušenie zákazu vjazdu a zákazu zastavenia pri prevádzke Mango na 
Dénešovej 10 a na rýchlu jazdu aj pri prevádzke Lagonda, navrhol osadiť retardér v tomto 
úseku 
p. Matoušek – navrhol osadiť tabuľu obytná zóna, motorové vozidlá jazdia aj po chodníku 
smerom k obchodnému centru 1 
p. Cmorík – navrhol osadiť dodatkovú tabuľu „mimo zásobovania“ 
 
 



 
Bod programu 6. 
 
p. Tóth – upozornil na žobranie peňazí, opilstvo,  obťažovanie občanov, znečistenie verejných 
priestorov pred obchodných centrom 1 mládežou a neprispôsobivými občanmi, žiada  
Policajný zbor a Mestskú políciu o zvýšené hliadky 
p. Matoušek – informoval o konzumácii alkoholu na lavičkách na týchto miestach: okolie 
fontány, Tr. KVP pod Jasuschovou, pri Miestnom úrade, pri OC 1, Marion pizza na 
Hemerkovej, v okolí OC 2 aj v priestore pri trhovisku pod OC 2, Drocárov park – zelené lavičky, 
pohostinstvo Delta na Cottbuskej – žiada pravidelný monitoring zo strany príslušníkov PZ 
a MsP, hlavne v piatok večer a počas víkendu. Žiada PZ, ktorý sídli priamo v Drocárovom 
parku, aby zasiahli pri konfliktoch opilcov s občanmi sídliska, MČ eviduje podnety na 
konzumáciu alkoholu a rušenie nočného kľudu, znečistenie verejných priestorov a žiada 
o rozšírenejšiu správu o riešení problému 
p. starosta – chýba spätná väzba o riešení toho problému, MČ nemá informáciu, ako sa riešili 
priestupky za porušenie verejného poriadku. Pýtal sa príslušníkov PZ a MsP, čo sa reálne dá 
konať, aby neboli znečistené lavičky a zabránilo sa pitiu alkoholu  na verejnosti aj maloletými 
p. Fabrici – vykonávajú kontroly, priestupky riešia dohovorom aj finančnou pokutou 
p. starosta – prejavil záujem o nočnú hliadku s príslušníkmi polície 
 
Uznesenie: 

Komisia verejného poriadku žiada Mestskú políciu a Policajný zbor o častejšie kontroly 

konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách aj mladistvými osobami a zabránenie 

konfliktu s občanmi, hlavne na týchto miestach :  okolie fontány, Tr. KVP pod Jasuschovou, pri 

Miestnom úrade, pri OC 1, Marion pizza na Hemerkovej, v okolí OC 2 aj v priestore pri 

trhovisku pod OC 2, Drocárov park – zelené lavičky, pohostinstvo Delta na Cottbuskej  

Hlasovanie                     za: 7                                proti 0 

p. Juríček – žiada opraviť poškodený retardér na Čordákovej 1 – 15 

p. starosta – retardéry sa demontovali a bol zistený výtlk na ceste, je potrebné najprv opraviť 

cestu a potom retardér, v tomto roku už nie sú financie na opravu ciest. MČ sa pokúsi 

svojpomocne opraviť cestu a následne retardér 

p. Mikulišin – informoval sa o štatistke autovrakov o možnosti ich odstránenia, poukázal na 

autovrak na Titogradskej 13-15, kde prespávajú občania 

p. Papp – pravidelne informuje, že pre celé Košice je 10 miest na autovraky, ktoré sú 

obsadené, motorové vozidlo je možné zlikvidovať až vtedy, keď je vyradené z evidencie. 

Bod programu 7. 

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

 

V Košiciach 7.9.2020 

 

Zapísal: Mária Kopuničová                                                 Schválil: Vojtech Tóth 

 


