
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 14.07.2020 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. Návrhy do bodu Rôzne  

3. a) Žiadosť o poskytnutie transferu pre Sociálny podnik 
    b) Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ KE-Sídlisko KVP na rok 2020 
4. Zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu Covid 19 
5. a) Zmena distribúcie vreciek na psie exkrementy 
    b) využívanie verejných priestorov – pohyb psov 
6. Informačné tabule 
7. Rôzne 
    a) Návrh na opravy a doplnenie zábradlí 
8. Záver 
 

Bod programu 1. 

Predseda komisie pri otvorení privítal členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri 
MieZ Košice – Sídlisko KVP. 

 

Bod programu 2. 

Prítomní členovia komisie nepredložili žiaden doplňujúci návrh do bodu Rôzne.  

 

Bod programu 3. 

a) Žiadosť o poskytnutie transferu pre Podnik služieb KVP 

- predseda komisie informoval o dôvodoch tohto návrhu 
- do diskusie sa neprihlásil žiaden z členov komisie 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť transfer pre podnik služieb podľa 
predloženého návrhu  



Hlasovanie: 

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

b) Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ KE-Sídlisko KVP na rok 2020 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť II. zmenu rozpočtu podľa predloženého 
návrhu  

Hlasovanie: 

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

 

Bod programu 4. 

Zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu Covid 19 

- predseda komisie predstavil tri alternatívy a navrhol schváliť alternatívu č.3 
- p. Horenský sa pýtal, či má mestská časť zrealizovaný prieskum medzi nájomníkmi ohľadom 

predstavených alternatív 
- p. Čop informoval, že takýto prieskum nemáme, evidujeme však niekoľko žiadostí, prípadné 

úľavy sa budú týkať iba firiem, ktoré museli byť zatvorené z rozhodnutia hlavného hygienika 
- p. Bartók upozornil na skutočnosť, že všetky opatrenia súvisiace s COVID 19 mali presne 

ohraničený termín. Ďalej poznamenal, že každého sa opatrenia dotkli inak a preto je 
vhodnejšie rokovať individuálne i keď to bude pracnejšie pre úrad 

- p. Kozel odporučil, aby sa s každým nájomníkom rokovalo osobitne. Pan tajomník potvrdil, že 
sa bude rokovať s každým oprávneným subjektom individuálne 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť riešenie nájomcov podľa alternatívy 3 
predloženého návrhu 

Hlasovanie: 

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

 

Bod programu 5. 

a) Zmena distribúcie vreciek na psie exkrementy  

- predseda komisie informoval o predloženom návrhu a navrhol úplne zastaviť distribúciu 
vreciek na psie exkrementy z dôvodu, že pre majiteľa psa je ročný náklad na vrecká nízky, 
avšak pre MČ to predstavuje niekoľko tisícové náklady, ktoré by sa dali využiť na iné účely. 
Ďalej poznamenal, že to svojím spôsobom považuje za legitimizovanie nároku, čomu by 
sme sa mali vyhnúť  

- tajomník komisie doplnil, že sa často stáva, že MČ v pondelok ráno doplní vrecká 
a popoludní už niesú. Ďalej objasnil rozdelenie kompetencií medzi mesto a MČ vo veci 
evidencie a daňovej povinnosti, čo spôsobuje aj nezrovnalosti v evidencii 



- p. Titl informoval, že daň za psa neznamená automaticky nárok na vrecká, súhlasí so 
zastavením ich distribúcie, prípadne schváliť I. alternatívu a ponechať vrecká na 
oplotených venčoviskách 

- p. Pach – predložený návrh je prvý krok k úplnému zrušeniu distribúcie vreciek. Chybu vidí 
v minulosti, kedy samosprávy distribuovali tieto sáčky grátis a naučili na ne komunitu 
majiteľov psov. Súhlasí s predrečníkmi, že sáčky nieje nárokovateľné.  

- p. Lepeňová súhlasí so zastavením distribúcie, navrhuje informačnú kampaň aj s textami 
na košoch a s vysvetlením dôvodom, ktoré nás k tomu viedli – doplnené vrecká sa ihneď 
strácali z košov strácali, uverejniť aj článok do KVaPky 

- p. Klučárová informovala, že v súčasnosti majitelia psov zbierajú exkrementy menej kvôli 
vysokej tráve 

- p.Horenský sa pýtal na objem vyčerpaných prostriedkov z dane za psa pre psíčkarskú 
komunitu a navrhol viazať tieto prostriedky. Predseda poznamenal, že už bolo investované 
napr. do výbehov formou nového mobiliáru, či osvetlenia.  

- p. Titl – ak má dôchodca na stravu pre psa, má aj na vrecká na psie exkrementy 
- p. Pach na exkrementy sú vhodné akékoľvek vrecká 
- p. Žec je za úplné zrušenie distribúcie vreciek 

 
 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu distribúcie vreciek na psie 
exkrementy podľa  I. alternatívy predloženého návrhu 

Hlasovanie: 

Za: 3 proti: 4 zdržal sa: 0 nehlasoval:1  prítomní: 8           návrh nebol prijatý 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu neprijať zmenu distribúcie vreciek a úplne zastaviť 
distribúciu vreciek na psie exkrementy 

Hlasovanie: 

Za: 6 proti: 0 zdržal sa: 3  prítomní: 9          návrh bol prijatý 

 

b) využívanie verejných priestorov – pohyb psov 
 

- predseda komisie predstavil materiál s cieľom minimalizovať konflikty medzi majiteľmi 
psov a ostatnou verejnosťou. Zdôraznil situácie, kedy voľne pustený pes napadol iného psa 
a kedy voľne pustený pes ohrozil malé dieťa. 

- p. Žec upozornil na plochu, ktorá je za vežiakmi na Starozagorskej 2 až 6, ktorá môže byť 
medzi psíčkarmi ako plocha s venčením na vôdzke problematická. Navrhol vyznačiť plochy 
s úplným zákazom vodenia psov, najmä pri detských ihriskách a informačnú kampaň 
s dôrazom na skutočnosť, že komunálny odpad nepatrí do košov na psie exkrementy 

- p. Pach – ak bude zanedbaná kontrolná činnosť tak nič nedosiahneme, je potrebná 
kontrola zo strany MsP a aktívna komunikačná kampaň smerom k občanom 

- p. Titl upozornil na zákonné ustanovenia k pohybu psov 



Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predložený materiál 

Hlasovanie: 

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

 

Bod programu 6. 

Informačné tabule 
- predseda komisie predstavil návrh na zrušenie všetkých informačných tabúľ, osobne je za 

ponechanie aspoň jednej informačnej tabule v každom obvode 
- p. Žec je za zrušenie, sú v zlom stave, ponechať vitríny 
- p. Titl je za zrušenie, ponechať vitríny 
- p. Horenský navrhol uznesenie k tabuliam náučného chodníka 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
a) vziať na vedomie obsahovú nasýtenosť a zmysluplnosť tabúľ náučného chodníka; 
b) schváliť ponechanie tabúľ naučného chodníka, rozmiestnených vo verejných priestoroch a 
vnútroblokoch sídliska a informujúcich o histórii, názvosloví ulíc a volnočasových aktivitách na sídlisku; 
c) aktualizovať tabule naučného chodníka formálne (z dôvodu zastaraného technického stavu) a 
obsahovo (o témy, ktoré v čase vzniku chodníka neboli aktuálne).  

Hlasovanie: 

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

 

 

Uznesenie: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zrušenie informačných tabúľ MČ 
a odporúča posilnenie informačnej kampane prostredníctvom citylightov 

Hlasovanie: 

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

 

Bod programu 7. 

Rôzne 

- predseda komisie požiadal tajomníka komisie o predstavenie návrhu MČ na opravu 
a doplnenie zábradlia na komunikáciách v našej mestskej časti 

- p, Titl navrhol, aby MČ kontaktovala firmu Labaš, ktorá realizovala zábradlie pri Freshi na 
Čordákovej, ako vyvolanú investíciu 

- p. Pach potvrdil informáciu p. Titla 



- p. Žec navrhol doplniť zábradlie na Triede KVP v križovatke s Jána Pavla II., na Čordákovej 
v smere na Moskovskú navrhuje ponechať a opraviť zábradlie a osadiť zrkadlo 

- p. Titl pri diskusii k zábradliu na Moskovskej navrhol doplniť zábradlie až k priechodu pre 
chodcov pri bývalom nástupišti MHD. Ďalej navrhol riešiť ďalší priechod pre chodcov 
v blízkosti krizovatky Moskovská – Dénešova, kde si mnohí obyvatelia skracujú cestu. Pán 
Titl pokračoval návrhom riešiť napojenie Dénešovej ulice na Moskovskú triedu pri budove, 
v ktorej sídli reštaurácia Amigos 

Uznesenie: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu doplniť priechod pre chodcov v križovatke ulíc Moskovská 
- Dénešova 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zabezpečiť vybudovanie prepojenia ulice Dénešovej na 
Moskovskú triedu v blízkosti reštaurácie Amigos 

Hlasovanie: 

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

 

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

 

V Košiciach 14.07.2020  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha:  

Uznesenia komisie VDaŽP z 14.07.2020 

K bodu 3. a) 

Žiadosť o poskytnutie transferu pre Sociálny podnik  

Uznesenie 20200714/1a: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť transfer pre podnik služieb podľa 
predloženého návrhu  

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

Prítomní členovia komisie : 8 

K bodu 3. b) 

Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ KE-Sídlisko KVP na rok 2020 
Uznesenie 20200714/1b: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť II. zmenu rozpočtu podľa predloženého 
návrhu  

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

Prítomní členovia komisie : 8 

 

K bodu 4.  

Zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu Covid 19 

Uznesenie 20200714/2: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť riešenie nájomcov podľa alternatívy 3 
predloženého návrhu 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

K bodu 5 a).  

Zmena distribúcie vreciek na psie exkrementy  

Uznesenie 20200714/3: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu distribúcie vreciek na psie 
exkrementy podľa  I. alternatívy predloženého návrhu 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa-nehlasoval): 3-4-0-1 

Prítomní členovia komisie : 8  

 



Uznesenie 20200714/4: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu neprijať zmenu distribúcie vreciek a úplne zastaviť 
distribúciu vreciek na psie exkrementy 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

K bodu 5 b).  

využívanie verejných priestorov – pohyb psov 

Uznesenie 20200714/5: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predložený materiál 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

K bodu 6. 

Informačné tabule  

Uznesenie 20200714/6: 

Komisia VDaŽP odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
a) vziať na vedomie obsahovú nasýtenosť a zmysluplnosť tabúľ náučného chodníka; 
b) schváliť ponechanie tabúľ naučného chodníka, rozmiestnených vo verejných priestoroch a 
vnútroblokoch sídliska a informujúcich o histórii, názvosloví ulíc a volnočasových aktivitách na sídlisku; 
c) aktualizovať tabule naučného chodníka formálne (z dôvodu zastaraného technického stavu) a 
obsahovo (o témy, ktoré v čase vzniku chodníka neboli aktuálne).  

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

Prítomní členovia komisie : 9  

Uznesenie 20200714/7: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zrušenie informačných tabúľ MČ 
a odporúča posilnenie informačnej kampane prostredníctvom citylightov 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

K bodu 7. 

Rôzne 

Uznesenie 20200714/8: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu doplniť priechod pre chodcov v križovatke ulíc Moskovská 
– Dénešova. 



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

Prítomní členovia komisie : 9 

 

Uznesenie 20200714/9: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zabezpečiť vybudovanie prepojenia ulice Dénešovej na 
Moskovskú triedu v blízkosti reštaurácie Amigos 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 9-0-1 

Prítomní členovia komisie : 9 

 

 

 

 

 

 


