
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 14.12.2022 o 16.30 hodine v zasadačke miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie: 

Podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice Sídlisko KVP: 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

Tajomník komisie: Ing. Jaromil Čop 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023 – 2025 
3. Zámer výstavby supermarketu Fresh na Ul. Jána Pavla II. 
4. Dopravno-bezpečnostný projekt Stierova - Drábova 
5. Rôzne 
6. Záver 

 

Bod programu 1. 

Otvorenie 
 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Marián Koszoru, ktorý otvoril rokovanie komisie. Privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

Bod programu 2. 

Návrh rozpočtu Mestskej časti na rok 2023-2025 
 

- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál a odovzdal slovo Romanovi 
Matoušekovi – zástupcovi starostu, ktorý oboznámil členov komisie s predloženým návrhom 
rozpočtu vo vybraných položkách 

- p. Pach konštatoval, že je potrebné mať pripravené projekty a uchádzať sa o externé zdroje 
- predseda komisie uviedol, že je tu potreba otvoriť diskusiu o čerpaní úveru na 

spolufinancovanie projektov z externých zdrojov 

Uznesenie 20221214/1 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ MČ Košice – Sídl. KVP prerokovať a schváliť návrh rozpočtu na rok 2023 
a vziať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025. 



Hlasovanie: 
 
za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 

Bod programu 3. 

Zámer výstavby supermarketu Fresh na Ul. Jána Pavla II. 

- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál 
- p. Čop odprezentoval dôvody, ktoré viedli k návrhu stanoviska Mestskej časti 

k predloženému projektu 
- p. Žec navrhol, aby všetky parkovacie miesta, okrem miest pre držiteľov preukazu ŤZP boli 

riešené z ekorastru 
- predseda komisie navrhol, aby sa projekt doplnil o dve parkovacie miesta v západných 

rohoch riešeného územia 

Uznesenie 20221214/2 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ MČ Košice – Sídl. KVP prerokovať a schváliť návrh stanoviska 
k projektovej dokumentácii „Supermarket FRESH KVP II.“ za podmienky zapracovania pripomienok 
podľa predloženého návrhu a pripomienok Komisie VDaŽP podľa zápisnice. 

Hlasovanie: 

za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 

Bod programu 4. 

Dopravno-bezpečnostný projekt Stierova – Drábova 
 

- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál 
- p. Čop uviedol, že na stretnutí dňa 14.12.2022 na ÚHA sa dohodlo, že projekt sa rozdelí na 

dva – prvý bude riešiť bezpečnosť pri ZŠ Drábova a druhý bude samostatne riešiť rozšírenie 
parkovacích miest na ul. Stierova a Drábova 

Uznesenie 20221214/3 

Komisia VDaŽPberie na vedomie informáciu o riešení dopravno-bezpečnostnej situácie pri ZŠ 
Drábova.Hlasovanie: 

Hlasovanie: 

za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 

Bod programu 5. 

Rôzne 
 
5a  Stanovisko k PD Dom seniorov 
 



- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál 
- p. Čop upresnil, že mestská časť bude vydávať dve stanoviská, jedno bude k zmene stavby 

pred dokončením pre objekty SO 01 a SO 02 (budovy) a druhé bude k stavebnému povoleniu 
pre objekt SO 03 - Komunikácie 

- predseda komisie navrhol, aby parkovacie miesta v južnej časti územia boli riešené 
z ekorastru (objekt SO 03 – Komunikácie)  

Uznesenie 20221214/4 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ MČ Košice – Sídl. KVP prerokovať a chváliť stanoviská k projektovej 
dokumentácii „Dom seniorov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ so zapracovaným pripomienkami 
podľa predloženého návrhu a pripomienkami Komisie VDaŽP podľa zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 

5b  Stanovisko k PD Andromeda 
 

- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál 
- p. Čop odprezentoval dôvody, ktoré viedli k návrhu stanoviska Mestskej časti 

k predloženému projektu 
- predseda komisie navrhol, aby sa do stanoviska doplnilo, že mestská časť nesúhlasí 

s plánovanou zastávkou MHD na Wuppertálskej ulici. 

Uznesenie 20221214/5 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ MČ Košice – Sídl. KVP prerokovať a schváliť stanovisko k projektovej 
dokumentácii „Andromeda – Bytový komplex s polyfunkciou – 1, 2. Etapa“ so zapracovanými 
pripomienkami podľa predloženého návrhu a pripomienkami Komisie VDaŽP podľa zápisnice. 

Hlasovanie: 

za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 

5c. Nové názvy ulíc zo severnej strany Jána Pavla II. 

- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál 
- p. Čop doplnil informáciu o procese schvaľovania nových názvov ulíc 

Uznesenie 20221214/6 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ MČ Košice – Sídl. KVP prerokovať a schváliť určenie názvov nových ulíc 
zo severnej strany ulice Jána Pavla II. podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 



5d. Námestie pred kostolom Božieho milosrdenstva 

- predseda komisie stručne uviedol predložený materiál 
- p. Čop doplnil informáciu dôvodoch, ktoré viedli k spracovaniu predloženého materiálu 

Uznesenie 20221214/7 

Komisia VDaŽP odporúča MČ Košice – Sídl. KVP preferovať variant č.1 pri realizácii projektu námestia 
pred kostolom Božieho milosrdenstva. 

Hlasovanie: 

za: 4 proti: 0     zdržal sa: 0   nehlasoval: 0     počet prítomných: 4/6            návrh bol prijatý 

 

V bode Rôzne vystúpil ešte p. Pach a požiadal o doplnenie spomaľovacieho prahu na úrovni bytového 
domu Wuppertálska 19.  

 

Bod programu 6. 

Záver 

- predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť 

 

 

V Košiciach 15.12.2022  

Zapísal: Jaromil Čop                                                                                       Schválil: Marián Koszoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


