
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 15.05.2019 o 16:30 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie: 

Marián Koszoru – predseda 

Ing. Milan Pach – podpredseda 

Mgr. Zdeno Bartók 

PaeDr. Marián Mikulišin 

Mgr. Marián Horenský, PhD 

Ing. Mária Lepeňová 

Zlatica Sahlicová 

Ing. Pavel Titl 

Ing. Martin Žec 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice Sídlisko KVP: 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

Tajomník komisie: Ing. Jaromil Čop 

 

Program : 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Parkovanie 

a) Autovraky 

b) Potenciál rozšírenia kapacít jednoduchými úpravami 

c) Projektové dokumentácie 

d) Parkovacie čiary 

e) Parkovacie domy 

f) Rezidentné parkovanie  

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

 

 



Priebeh komisie:  

Bod programu 1. 

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

pri MieZ Košice – Sídlisko KVP v zasadacej miestnosti Miestneho úradu členov komisie, zástupcu 

starostu MČ. 

 

Bod programu 2. 

Po otvorení komisie sa pristúpilo k schváleniu programu komisie. Za schválenie programu hlasovali za 

všetci prítomní členovia komisie.  

Hlasovanie  

Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 prítomní: 8  (v tom čase nebol ešte prítomný p. Ing. Titl) 

 

Bod programu 3. 

a) Autovraky 

- predseda komisie vyzval všetkých prítomných na súčinnosť pri nahlasovaní autovrakov 

s priloženou fotografiou a čo najpodrobnejším umiestnením 

- predseda komisie informoval, že bude prebiehať diskusia k zverejneniu zoznamu 

autovrakov na webovej stránke MČ, p. Horenský poukázal, že mestská časť je v rámci 

informovania veľmi aktívna a odd. VDaŽP by takýto materiál vedelo pripraviť a dať na web 

mestskej časti 

- do diskusie sa zapojila p. Sahlicová s otázkou na parkovanie dodávok, p. Lepeňová 

ozrejmila zákonnosť parkovania pre podnikateľov, p. Mikulišin poukazal na podnikateľov, 

ktorí parkujú svoje služobné autá na našom sídlisku a pritom majú prevádzky mimo nášho 

sídliska  

- predseda komisie navrhol uznesenie, v ktorom komisia VDaŽP navrhuje Miestnemu úradu 

zverejniť na webovom sídle zoznam autovrakov 

Uznesenie: Komisia VDaŽP, navrhuje miestnemu úradu zverejniť zoznam riešených autovrakov na 

webovom sídle mestskej časti 

Hlasovanie  

Za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 9  

b) Potenciál rozšírenia kapacít jednoduchými úpravami 

- predseda komisie vyzval prítomných na podávanie návrhov na rozšírenie parkovacích 

miest a navrhol miestnu obhliadku celého sídliska, 

- p. Lepeňová navrhuje využiť územie na Húskovej ul. od č. 1 až po č 87 a vyvýšené plochy 

zrovnať na úroveň terénu a vyznačiť parkovacie miesta, predseda komisie doplnil, že 

v lokalite Húskova 1-3 je možnosť získania parkovacieho miesta aj racionalizáciou 

kontajnerovísk 

- p. Pach navrhol využiť územie nad fontánou na Zombovej ul. a vyznačiť vodorovným 

dopravným značením parkovisko zo zatrávňovacích tvárnic na Klimkovičovej ul., 



- p. Žec mal niekoľko návrhov na ul. Titogradská, Wuppertálska Cottbuská, Jasuschova, 

prisľúbil ich poslať emailom 

- p. Titl upozornil na problém rozširovania parkovísk na úkor zelených plôch a navrhol využiť 

existujúce nevyužívané spevnené plochy, upozornil na absenciu približne 1100 miest podľa 

platnej normy (2,4m šírka), ďalej navrhol výstavbu minimálne troch parkovacích domov po 

250-300 parkovacích miest, upozornil na potrebu riešenia áut, zaparkovaných v strede 

vozovky (Wuppertálska, Húskova a pod.) a na potrebu súčinnosti mestskej a štátnej 

polície, 

- p. Lepeňová podporila návrh p. Titla, 

- p. Titl navrhol majetko-právne vysporiadať nevyužívané pozemky štátu (napr. pozemok 

nad poliklinikou, ktorý je vo vlastníctve ministerstva vnútra), 

- p. Lepeňová navrhla zjednosmerniť niektoré ulice, tým by sa získali parkovacie miesta, 

- p. Titl navrhol zjednosmerniť Dénešovu ulicu a realizovať výstavbu výjazdu z Dénešovej 

ulice na Moskovskú triedu, 

- p. Matoušek odprezentoval video o parkovacích výťahoch 

c) Projektové dokumentácie 

-  p. Čop informoval o príprave projektových dokumentácií na parkoviská v lokalitách ulíc 

Starozagorská, Zombova a Janigova 

- p. Titl poprosil MČ o presadenie stromov na Zombovej ulici, čim sa zachová zeleň 

a vznikne priestor pre efektívnejšie využitie plochy pre viac parkovacích miest 

d) Parkovacie čiary 

- Predseda komisie informoval prítomných, že v rozpočte mestskej časti na rok 2019 nie sú 

schválené žiadne finančné prostriedky na realizáciu vodorovného dopravného značenia, 

- v rámci diskusie p. Titl položil otázku, či by si občania nemohli čiary namaľovať sami, 

aspoň malými „Tčkami“ 

- p. Žec namietal, že „téčka nie sú efektívne, lebo ich vodič pri cúvaní nevidí, 

- p. Pach navrhol nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie: Komisia VDaŽP, navrhuje zabezpečiť vyznačenie parkovacích miest na základe analýzy 

mestskej časti v roku 2019 

Hlasovanie  

Za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 9 

  

- diskusia pokračovala, p. Žec položil otázku, či sú pokutovateľní aj tí vodiči, ktorí parkujú 

mimo vyznačených miest, predseda poznamenal, že tému posunie na komisiu verejného 

poriadku, kde sú prítomní zástupcovia mestskej a štátnej polície  

- p. Lepeňová navrhla, aby policajti zabezpečili dozor na problémových uliciach 

a upozorňovali vodičov aby najprv zaparkovali na voľné miesto a až potom do stredu 

vozovky, 

- p. Titl navrhol vyzvať štátnu a mestskú políciu, aby začali riešiť vodičov, ktorí parkujú 

v strede vozovky na ul. Wuppertálska, Janigova a pod. 

- p. Bartók – upozornil na skutočnosť, že sa začnú ozývať nespokojní vodiči s otázkou „a kde 

máme parkovať?“ 



- predseda komisie konštatoval, že vzhľadom na nedostatok mestských policajtov 

nepredpokladá, že hliadka bude stáť a čakať na vodičov a usmerňovať ich ako majú 

parkovať, 

- p. Mikulišin informoval, že navýšenie počtu policajtov je neaktuálne vzhľadom na rozpočet 

mesta, navrhol, aby sa zdokumentovalo porušenie a upozorniť vodičov 

- p. Horenský navrhol, ako výchovný efekt, aby p. Titl spracoval návrh článku do KVaPky, 

prípadne na letáčiky, ktoré by sa dávali za stierače, navrhol, že v rámci dobrovoľníctva sa 

budú svojpomocne maľovať čiary, prizvať p. Titla na rokovanie s MsP 

 

Uznesenie: Komisia VDaŽP, žiada miestny úrad o zabezpečenie stretnutia s veliteľom MsP - stanica KVP 

Hlasovanie  

Za: 6 proti: 3 0 zdržal sa: 0 3  prítomní: 9  

 

e) Parkovacie domy 

- p. Titl informoval, že ÚHA má spracovaný zoznam lokalít pre výstavbu podzemných, 

prípadne nadzemných parkovacích domov; vyslovil názor, že pod športovými ihriskami by 

mali byť podzemné parkovacie státia 

- p. Lepeňová sa uistila či ide o otvorené parkovacie miesta, nie garáže a položila otázku, či 

by ľudia nezafinancovali výstavbu 

- p. Titl navrhuje urobiť najprv poriadok na ulici a potom ponúknuť možnosť parkovacích 

miest v parkovacích domoch na prenájom, či odkúpenie 

- p. Lepeňová navrhla dať do KvaPky dotazník záujmu o parkovanie v parkovacích domoch 

- predseda komisie informoval o spoločnom pláne o parkovaní, ktorý sa uskutoční dňa 

21.05.2019 vo výmenníku 

- p. Horenský sa pýtal na projekt garáží na Janigovej ul. 

- predseda komisie reagoval informáciou, že zatiaľ ideme postupne cestou realízácie 

projektu posunutia plotu a rozšírenia komunikácie, pričom je záujem o parkovací dom 

v danej oblasti 

- p. Pach informoval, že v obvode I. nie je problém s parkovaním, problémy sú najmä 

v  obvodoch 2 a 3, navrhol, aby sme nechali investora postaviť parkovací dom na Janigovej 

a navrhol realizovať „výťahové parkovacie domy“ na Čordákovej a Hemerkovej 

- predseda komisie navrhol lokality pre výstavbu „výťahových parkovacích domov“ na 

Čordákovej a zdôraznil možnosti rozšírenia parkovacích miest na Čordákovej ak bz SFZ mali 

parkovisko na Klimkovičovej pod futbalovým ihriskom a MČ by rozšírila miesta na mieste 

basketbalového ihriska 

- p. Titl sa pýtal na cenu „výťahových parkovacích domov“ 

- predseda komisie informoval, že vieme cenu zistiť, je potrebné osloviť firmy, navrhol zistiť 

náklady na zakreslenie všetkých inžinierskych sietí na celom území sídliska KVP 

- p. Čop informoval o tom, že existuje VZN mesta Košice o digitálnej technickej mape Košíc 

ale žiaľ nie je realizované 

- p. Lepeňová navrhla uznesenie 

Uznesenie: Komisia VDaŽP navrhuje starostovi otvoriť na rade starostov tému naplnenia VZN č.14 

o digitálnej technickej mape Košíc 



Hlasovanie  

Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 8 

- predseda komisie navrhol realizovať „výťahové parkovacie domy“ na Hemerkovej 

- p. Sahlicová navrhla realizovať „výťahové parkovacie domy“ na Bauerovej a Janigovej 

- p. Žec upozornil, že „výťahové parkovacie domy“ sú neefektívne, spôsobujú hluk, emisie, 

energetickú náročnosť, náklady na údržbu; navrhol realizovať montované oceľové 

parkovacie domy (investičný náklad na jedno parkovacie miesto sa pohybuje od 6.000,- do 

10.000,-€, navrhol verejné parkovanie s časovým lístkom, aby parkovisko nebolo 

rezervované a prázdne, na rozšírenie parkovacích miest využiť terén na Titogradskej 

a Hemerkovej 

- p. Mikulišin navrhol realizáciu parkoviska na pilieroch na Titogradskej, zjednosmerniť 

Titogradskú, nie je za výstavbu garáží, navrhol verejné parkoviská 

- p. Bartók položil otázku: „čo v prípade poruchy parkovacieho výťahu, kto bude znášať 

servisné náklady?“ 

 

 

f) Rezidentné parkovanie 

 

- predseda komisie otvoril tému či má mestská časť ísť do rezidentného parkovania, alebo 

nie, či cez mesto Košice centrálne, alebo cez MČ lokálne a ako viazať výnosy 

z parkovacích kariet 

- p. Mikulišin navrhol zmapovať, či by bol záujem zo strany verejnosti 

- p. Titl navrhol začať s rezidentným parkovaním na veľkých parkoviskách, zmapovať počet 

parkovacích miest, nemôže to byť finančne náročné, aktuálne neotvárať ale pripraviť sa 

na to 

- predseda komisie uviedol, že regulovať statickú dopravu nevieme bez rezidentného 

parkovania a že rezidentné parkovanie nemusí znamenať voľné miesto na byt, keďže sú 

oblasti, kde nie je možné v lokalite rozšíriť parkovacie miesta 

- p. Žec navrhol zastaviť motiváciu ľudí vlastniť veľa áut, fungujúca a kvalitná MHD, ak 

začneme s výstavbou parkovacích domov, zvýšime záujem o kúpu ďalších áut, navrhol 

urobiť prieskum koľko bytov vlastní auto, progresívne spoplatnenie, prostriedky 

kumulovať na samostatnom účte a investovať do infraštruktúry 

- predseda komisie uviedol, že na MHD nemáme dosah a že sme v transparentnej 

samospráve, takže všetky tieto príjmy nie sú tajnou informáciou 

- p. Titl navrhol, aby MČ zabezpečila ku každej základnej a materskej škole stojany na 

bicykle 

- p. Mikulišin navrhol dať informáciu do KVaPky, ak budú stojany realizované 

- p. Lepeňová navrhla osloviť reklamné firmy a poskytnúť im plochu na stojanoch 

 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča MČ zabezpečiť ku každej základnej škole stojan na bicykle, ako 

pilotný projekt. 

Hlasovanie  

Za: 6 proti: 1 0 zdržal sa: 0 1  prítomní: 7 



 

Bod programu 4. 

Rôzne 

Predmetom tohto bodu bola žiadosť spoločnosti GET group, spol. s r.o. o nájom pozemku pre 

predajňu výnimočných potravín FARMFOODS. 

Uznesenie: Komisia VDaŽP neodporúča MČ vyhovieť žiadosti o nájom pozemku spoločnosti GET group 

podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie  

Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 7 

 

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

 

V Košiciach 20.05.2019  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha :  

Uznesenia komisie VDaŽP z 15.05.2019 

 

Uznesenie 20190515/1 

Komisia VDaŽP, navrhuje  miestnemu úradu zverejniť zoznam riešených autovrakov na webovom sídle 

mestskej časti 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

Uznesenie 20190515/2 

Komisia VDaŽP, navrhuje  zabezpečiť vyznačenie parkovacích miest na základe analýzy mestskej časti 

v roku 2019 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

Uznesenie 20190515/3  

Komisia VDaŽP, žiada miestny úrad o zabezpečenie stretnutia s veliteľom MsP - stanica KVP 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 6-3-0  

Prítomní členovia komisie : 9  

 

Uznesenie 20190515/4  

Komisia VDaŽP navrhuje starostovi otvoriť na rade starostov tému naplnenia VZN č.14 o digitálnej 

technickej mape Košíc  

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

Prítomní členovia komisie : 8  

 

Uznesenie 20190515/5  

Komisia VDaŽP odporúča MČ zabezpečiť ku každej základnej škole stojan na bicykle, ako pilotný 

projekt. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 6-1-0 

Prítomní členovia komisie : 7 

 



Uznesenie 20190515/6  

Komisia VDaŽP neodporúča MČ vyhovieť žiadosti o nájom pozemku spoločnosti GET group podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 7-0-0  

Prítomní členovia komisie : 7 

 


