
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 23.09.2021 o 17.00 hodine prostredníctvom Facebook messenger 

miestnosti 

 

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 VZN č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Kultúrno – spoločenské centrum KVP 

4. Rôzne 

4a) Skate park 

4b) Vnútroblok Húskova – Hemerkova  

5. Záver 

 

Bod programu 1. 

Otvorenie 

 

Predseda komisie privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie. Do bodu „Rôzne“  bol podaný zo 

predsedu komisie návrh na stanovisko k PD pre územné rozhodnutie pre stavbu:“ Prepojovacia 

komunikácia Sídlisko KVP  . 

Bod programu 2. 

1. Návrh VZN č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

 

- Predseda komisie stručne uviedol predložený materiál a informoval o návrhu zmien 

a doplnení, ktoré konzultoval s právnym oddelením mestskej časti, zároveň upozornil na 

problematické plochy vymedzené v prílohe VZN, ktoré zasahujú aj do parciel v súkromnom 

vlastníctve, navrhuje nahradiť výraz „venčenie“, výrazom „voľný pohyb psa“, 

- p. Žec mal pripomienku k mapke pre venčenie psov a požiadal o doplnenie o plochy medzi 

Tenis centrom a Moskovskou ulicou a medzi Starozagorskou a Triedou KVP, 

- p. Karľa upozornil na skutočnosť, že v predloženom VZN je uvedené, že za označenie plôch je 

zodpovedný vlastník pozemku, čo by mohol byť problém hlavne v lokalitách, kde tieto plochy 

zasahujú do súkromných pozemkov, 

- Predseda komisie upozornil na možný protest prokurátora 

 



 

 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča MiZ prerokovať a schváliť VZN MČ KE – Sídl.KVP č.18/2021, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov podľa predloženého návrhu so zapracovanou 

pripomienkou - zmena v texte nariadenia, prílohe č. 1 a prílohe č.2  v slove „venčenie“, ktoré sa 

nahrádza slovným spojením „voľný pohyb“.   

Hlasovanie: 

Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 7                     návrh bol prijatý 

 

Bod programu 3. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Kultúrno – spoločenské centrum KVP 

 

- Predseda komisie predstavil predkladaný materiál 

- Do diskusie sa neprihlásil nikto 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča MiZ prerokovať a schváliť predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za účelom realizácie projektu „Kultúrno – spoločenské centrum KVP“ realizovaného v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu na základe výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 

a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie a prípadné financovanie 

neoprávnených výdavkov. 

Hlasovanie: 

Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 7                     návrh bol prijatý 

Bod programu 4. 

Stanovisko k PD pre územné rozhodnutie pre stavbu:“ Prepojovacia komunikácia Sídlisko KVP MHD 

v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 

- Predseda komisie informoval komisiu o pripravovanom stanovisku 

- p. Pach upozornil na skutočnosť, že zmena hraníc mestských častí bude takmer nemožná 

a dotkol sa aj problematiky podielových daní  a starostlivosti o zverené územie 

- p. Matoušek informoval o stretnutí so starostkou mestskej časti Košice-Myslava 

Uznesenie: 

 

Komisia VDaŽP odporúča MiÚ zapracovať do vyjadrenia k PD pre stavbu Prepojovacia komunikácia 

Sídl.KVP – Kopa Girbeš pripomienky k súhlasu s umiestnením stavby podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

7 za – 0 proti – 0 zdržal sa – 0 nehlasoval - 7 prítomných   návrh bol prijatý 



Skate park 

- Predseda komisie stručne uviedol zámer výstavby skate parku pod mostom Moskovská, 

oznámil, že hlasovanie o prenájme predmetného pozemku našej mestskej časti bolo úspešné 

Vnútroblok Húskova – Hemerkova 

- Predseda komisie stručne uviedol zámer revitalizácie predmetného vnútrobloku a informoval 

o skutočnosti, že projektová dokumentácia bola so žiadosťou podaná na stavebný úrad, 

žiadateľom o NFP bude mesto Košice 

 

Bod programu 5. 

Záver 

 

 

V Košiciach 23.09.2021  

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha:  

Uznesenia komisie VDaŽP z 23.09.2021 

K bodu 2. 

Návrh VZN č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

Uznesenie 20210923/1 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ prerokovať a schváliť VZN MČ KE – Sídl.KVP č.18/2021, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov podľa predloženého návrhu so zapracovanou 

pripomienkou - zmena v texte nariadenia, prílohe č. 1 a prílohe č.2  v slove „venčenie“, ktoré sa 

nahrádza slovným spojením „voľný pohyb“.   

7 za - 0 proti – 0 zdržal sa – 0 nehlasoval - 7 prítomných    návrh bol prijatý 

K bodu 3. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Kultúrno – spoločenské centrum KVP 

 

Uznesenie 20210923/2 

 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ prerokovať a schváliť predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za účelom realizácie projektu „Kultúrno – spoločenské centrum KVP“ realizovaného v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu na základe výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 

a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie a prípadné financovanie 

neoprávnených výdavkov. 

6 za – 0 proti – 0 zdržal sa – 0 nehlasoval -  6 prítomných   návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 20210923/3 

 

Komisia VDaŽP odporúča MiÚ zapracovať do vyjadrenia k PD pre stavbu Prepojovacia komunikácia 

Sídl.KVP – Kopa Girbeš pripomienky k súhlasu s umiestnením stavby podľa predloženého návrhu. 

7 za – 0 proti – 0 zdržal sa – 0 nehlasoval - 7 prítomných   návrh bol prijatý 

 

V Košiciach 23.09.2021  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                                                   Schválil: Marián Koszoru  

 


