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

Zápis 
 
zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice – Sídlisko 
KVP, konaného dňa 4.4.2018 o 17:30 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Pach - predseda 
                                               Mgr. Ladislav Lörinc  

Ing. Mária Gamcová PhD. 
Bc.Marta Sidoriakova 
Marián Koszoru 

                                               Jozef Kozel 
                                               Ing. Pavel Titl  
                                               Ing.Jaroslav Novák 

            Zuzana Hajasová 
            Anna Jurčišinová 

                                               Tomáš Benetin 
 
 
Ospravedlnení členovia komisie: Mária Pravcová 
 
 
Ostatní prítomní: Ing. Alfonz Halenár – starosta, Jaroslav Maršálek, Martin Žec - občania 
 
Program: 

1. Dopravno-bezpečnostná situácia v okolí škôl Čordákova a Janigova 
2. Rekonštrukcia rozvodov TEHO – náhradná výsadba 
3. Rôzne 

 

1. Predseda komisie pán Pach informoval o zložitej dopravno-bezpečnostnej situácii v okolí 
škôl Čordákova a Janigova, ako aj o snahe riešiť rozšírenie statickej dopravy vyčlenením 
časti areálu školy na tento účel. Bol v gtej súvislosti oficiálne oslovený magistrát mesta 
Košice, odpoveď doposiaľ neprišla žiadna Z následnej diskusie vyplynuli nasledovné 
skutočnosti:  
Pán Koszoru upozornil na zverejnený zámer mesta Košice prenajať športovisko za ZŠ 
Janigova Slovenskému futbalovému zväzu na dobu 20 rokov s tým, že v podmienkach je 
vybudovanie parkoviska na mieste nevyužívaného basketbalového ihriska. Dohodlo sa, že 
predseda komisie predloží na najbližšie rokovanie MiZ nasledovné návrhy na uznesenia: 

• Vypracovať dopravno-bezpečnostný projekt v predmetnom území 
• Začať jednanie s vedením Spojenej školy Čordákova o možnosti parkovania v čase od 

17:00-07:00 h na parkovisku vyhradenom pre zamestnancov školy. 
 

2. Predseda komisie informoval členov o stave príprav na rekonštrukciu rozvodov TEHO na 
sídlisku. Prvou fázou bol výrub 59 kusov stromov a cca 120 kríkov, ktoré boli v ochrannom 
pásme potrubí. Touto skutočnosťou došlo k radikálnemu úbytku značne rozvinutej zelene na 
sídlisku, čo bude potrebné v čo najkratšom čase riešiť. Z následnej diskusie vyplynuli 
nasledovné názory: 

• Náhradnú výsadbu realizovať v čo najkratšom termíne, pokiaľ možno skôr ako do 
dvoch rokov po výrube 



• Zabezpečiť, aby boli vysádzané už staršie stromy a kríky, aby deficit zelene a listovej 
plochy bol skrátený na čo najkratšiu dobu 

• Dôsledne kontrolovať náhradnú výsadbu 
• Koordinovať do budúcna ďalšiu výsadbu (nie len náhradnú) tak, aby sa nevysádzalo 

na plochách, ktoré sú ochranným pásmom rôznych sietí a potrubí. 
• Náhradnú výsadbu riešiť, ak sa to bude dať vzhľadom na umiestnenie podzemných 

sietí na uliciach, kde boli uskutočnené výruby 
• Pozvať na najbližšie rokovanie MiZ zástupcu TEHO 

 
3. V bode Rôzne sa diskutovalo o nasledovných témach: 

• Pán Koszoru sa pýtal na dôvody objednávky a faktúry na predpoveď počasia na 18.3. 
a 19.3.2018 

- Ing. Halenár argumentoval, že sa chcel ubezpečiť, či sa má začať so zberom 
posypového materiálu. 

• Pán Koszoru sa pýtal na dôvod  faktúry za rozbor farby používanej na dopravné 
značenie 

- Ing. Halenár argumentoval, že si chcel overiť skutočnú kvalitu dodanej 
a fakturovanej farby. 

• Pán Koszoru sa pýtal na harmonogram čistenia detských ihrísk 
- Ing. Halenár reagoval, že detské ihriská sa čistia aktivačnými pracovníkmi 

pravidelne. Po doplňujúcej otázke od pán Koszoru ohľadom harmonogramu čistenia 
pieskovísk vyplývajúce zo zákona pán starosta reagoval, že pre nepriaznivé počasie 
v mesiaci marec sa začne s čistením pieskovísk v najbližších dňoch a harmonogram 
bude zverejnený. 

• Otázka kúpno-predajných zmlúv na tri parkovacie miesta za rampou na 
Klimkovičovej ulici. 

- Ing. Gamcová sa pýtala, prečo nie sú ešte podpísané. 
- Ing. Halenár vyhlásil, že zmenil názor a po zvážení možného vývoja ich ani 

nepodpíše, aby nevznikol precedens. 
• Deratizácia sídliska 
- Je nutná častejšia deratizácia, ako dvakrát v roku, keďže situácia začína byť 

neúnosná 
- Ing. Halenár priznal, že úrad ešte stále nezaslal požiadavku na RUVZ s otázkou, či 

môže MČ robiť častejšie zásahy a sľúbil okamžitú nápravu. 
• Výtlky 
- Ing. Halenár oznámil, že dodávateľ prác – spoločnosť Eurovia už bola oslovená, 

majú vyznačené kritické miesta a mali by už nastúpiť na výkon prác. 

 

 

V Košiciach 4.4.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Milan Pach                   Schválil: Ing. Milan Pach 



 


