
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice – Sídlisko 
KVP, konaného dňa 09.09.2020 o 16:30 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie: 

Podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice Sídlisko KVP: 

Tajomník komisie: Ing. Jaromil Čop 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Bod programu 1. 

Predseda komisie pri otvorení privítal členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri 

MieZ Košice – Sídlisko KVP. 

 

Bod programu 2. 

Návrh na 3. zmenu rozpočtu 

- predseda komisie informoval o dôvodoch tohto návrhu 

- p. Čop doplnil informácie k prameňu pod mostom, ktorý zmizol; MČ robila odkopy v mieste 

pôvodného prameňa do cca 1,8m, žiaľ vodu v mieste nenašli; predseda komisie doplnil 

informáciu, že od zámeru neupúšťame, ale aktuálne by sme potrebovali ďalší prieskum; preto 

sa projekt odkladá a financie sa presúvajú na projekt komunitnej kaviarne v Drocárovom parku 

- P. Žec predstavil geologickú mapu, ktorá danú lokalitu uvádza ako vodozádržnú; predseda 

doplnil možnosť realizácie studne, nakoľko sila vrsty je okolo 5-7m  

- Projekt komunitnej kaviarne si vyžaduje dodatočné investície oproti pôvodným výdavkom; 

p.Čop doplnil, že to nikdy nebola kaviareň ale pôvodne to bola požičovňa športového 

vybavenia, takže musíme ísť do stavebného povolenia, nieje to možné riešiť rekonštrukciou, 

preto potrebujeme projektovú dokumentáciu 

 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu podľa predloženého 

návrhu  

Hlasovanie: 

Za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 9                      návrh bol prijatý 



 

Bod programu 3. 

Rôzne 

- p. Horenský predniesol požiadavku obyvateľov Klimkovičovej 1 na výstavbu rampy pri vstupe 

k bytovému domu podobne ako má iný obytný súbor na Klimkovičovej z dôvodu, že 

obyvateľom bytovky parkujú ľudia z okolitých bytových domov; p. Lepeňová poznamenala, že 

rozdiel je v tom, že bytovka so závorami má súkromné pozemky a cestu za rampou, pričom 

bytový dom na Klimkovičovej 1 má pozemok aj cestu vo vlastníctve mesta Košice 

- p.Lepeňová sa pýtala, či sa bude celá cesta po výstavbe bytovky meniť, rozširovať; p. Čop 

poznamenal, že sa cesta nebude rozširovať ale bude sa robiť výmena podložia 

- p. Titl kritizoval vyznačenie žltej čiary na ul. Cottbuská oproti vjazdu do zásobovacieho dvora 

OC IV; p. Lepeňová sa priklonila k názoru p. Titla, vyznačením žltej čiary sme odstránili 

minimálne dve parkovacie miesta v tejto lokalite; predseda reagoval, že tam neostane 6m 

pre oba smery; p.Žec doplnil, že je tam zvýšený pohyb chodcov; p.Mikulišin zdôraznil výjazd 

vozidiel zo zásobovacieho dvora a priklonil sa k názoru zachovať miesta za križovatkou; 

predseda doplnil, že požiadavky na žlté čiary boli riešené v spolupráci s hasičmi; p.Čop 

doplnil, že aj v spolupráci s MsP, ktorý tvrdili, že tam sú problémy, písomné zdôvodnenie 

nemáme; p.Žec sa vyjadril, že by počkal na vyjadrenie MsP a že mu daná čiara nevadí; 

predseda komisie požiadal p.Titla o návrh na uznesenie 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zrušiť žltú čiaru na ul. Cottbuská za priechodom pre 

chodcov smerom k pošte Košice 23  

Hlasovanie: 

Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1  prítomní: 9       návrh bol prijatý 

 

- predseda komisie stručne predstavil štúdiu bezbariérovej úpravy schodov za OC IV a navrhol 

doplniť do projektu odvodnenie chodníka vedúceho od „žihadielka“; p. Lepeňová doplnila, že 

odvodnenie by mal projekt obsahovať automaticky 

- p. Žec konštatoval, že to nie je dobré riešenie, pribudnú ďalšie schody vo východnej časti, 

obáva sa, že lavičky budú obsadené popíjajúcimi ako pri OC Klas a vidí lepšie využitie 

finančných zdrojov v skultúrnení južnej časti zelenej plochy, vysadiť stromy 

- p. Pach pripomenul, že je to iba štúdia a projektová dokumentácia bude riešiť detaily 

- p. Titl upozornil, že podľa platných noriem je potrebné doplniť zábradlie aj na bezbariérovú 

rampu 

- p. Podolinský zdôraznil, že ak tam bude zábradlie, schody k bezbárierovej časti strácajú zmysel 

 

- predseda komisie stručne predstavil štúdiu úpravy okolia zastávky MHD pred miestnym 

úradom v smere k Lidlu a navrhol doplniť danú zastávku o jeden prístrešok z dôvodu, že 

v rannej špičke je jeden prístrešok nepostačujúci 

- p. Titl navrhol presunúť prístrešok na plochu nástupišťa  

 

 



Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zapracovať do PD úpravy okolia zastávky MHD pri 

miestnom úrade rozšírenie kapacity na dva prístrešky 

Hlasovanie: 

- Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 8      návrh bol prijatý 

 

-      predseda komisie stručne predstavil projekt úpravy okolia zastávky MHD Cottbuská a projekt 

parkoviska Zombova, informoval o stave budovania kamerového systému, ďalej informoval, že 

koncepcia odpadového hospodárstva bude mestom predstavená v októbri 2020 

 

V Košiciach 10.09.2020  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha:  

Uznesenia komisie VDaŽP z 09.09.2020 

K bodu 2. 

Návrh na 3. zmenu rozpočtu 

Uznesenie 20200909/1: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu podľa predloženého 

návrhu  

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa, nehlasoval): 9-0-0-0 

Prítomní členovia komisie : 9                    návrh bol prijatý 

K bodu 3 a) 

Rôzne  

a) Žltá čiara na ul. Cottbuská oproti vjazdu do zásobovacieho dvora OC IV pri pošte Košice 23 

 

Uznesenie 20200909/3a: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zrušiť žltú čiaru na ul. Cottbuská za priechodom pre 

chodcov smerom k pošte Košice 23  

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa-nehlasoval): 8-0-1-0 

Prítomní členovia komisie : 9      návrh bol prijatý 

 

K bodu 3 b).  

Štúdia úpravy okolia zastávky MHD „Miestny úrad“ v smere k Lidlu 

Uznesenie 20200909/3b: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zapracovať do projektovej dokumentácie úpravy zastávky 

MHD „Miestny úrad“ rozšírenie kapacity na dva prístrešky 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa-nehlasoval): 8-0-0-0 

Prítomní členovia komisie : 8        návrh bol prijatý 

 

 

 

 

 

 


