
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 18.09.2019 o 16:30 hodine v zasadacej miestnosti 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. Schválenie programu  

3. Chodník Húskova – Miestny úrad 

4. Chodník OC Grunt (Billa) – Bauerova 

5. Chodník OC Klas – fontána, Reštaurácia u Šuhaja – OC Jednota 

6. Investície do detských ihrísk pre obdobie 2020 – 2022 

7. Výsadba stromčekov v rámci projektu DCK 

8. Aktuálne projekty – informatívna správa 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

 

 

 

Priebeh komisie:  

Bod programu 1. 

Otvorenie 

- 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. 

Schválenie programu 

- po otvorení komisie sa pristúpilo k schváleniu programu komisie. Za schválenie programu 

hlasovali všetci prítomní členovia komisie.  

Hlasovanie  

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

 

Bod programu 3. 

Chodník Húskova – Miestny úrad 

- predseda komisie predstavil dve alternatívy riešenia: 

1. alternatíva – pôvodný návrh Ing. Titla  

2. alternatíva – umiestnenie priechodu pre chodcov v úrovni zadného vchodu do budovy 

miestneho úradu  

Diskusia: 

- p. Mikulišin sa pýtal na osvetlenie priechodu 

- p. Titl reagoval, že nie všetky priechody pre chodcov sú v meste osvetlené, doplní technickú 

správu o verejné osvetlenie a mestská časť požiada KDI o stanovisko 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu postupovať v zmysle pôvodného návrhu Ing. 

Titla 

Hlasovanie  

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

 

Bod programu 4. 

Chodník OC Grunt (Billa) – Bauerova 

- predseda komisie predstavil dve alternatívy: 

1. alternatíva – pôvodný  návrh projektanta s riešením chodníka v západnej časti parkoviska 

2. alternatíva – návrh p. starostu s vybudovaním chodníka v zeleni s pokračovaním cez 

parkovisko oproti vstupu do OC Billa a s vyznačením priechodov pre chodcov 

 

Diskusia: 

 

- p. Titl navrhol nerealizovať chodník a úpravou dopravného značenia zjednosmerniť západnú 

časť parkoviska pred OC Billa s výjazdom na ul. Bauerovu, prisľúbil dodanie situácie s úpravou 

dopravného značenia 

- p. Podolinský sa pýtal na finančné náklady jednotlivých alternatív 

- p. Pach pripomenul, že poslanci v minulosti odmietli pôvodný návrh projektanta a podpotil 

návrh p. Titla 

- p. Titl poznamenal, že priechody na parkovisku by zabrali ďalšie parkovacie miesta 



- p. Žec zdôraznil, že pri danej šírke komunikácie by autá nemali pozdĺžne parkovať pri západnom 

výjazde na Bauerovu 

 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zjednosmerniť západnú časť parkoviska pred 

OC Billa s výjazdom na ul. Bauerovu 

Hlasovanie  

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

 

Bod programu 5. 

Chodník OC Klas – fontána, Reštaurácia u Šuhaja – OC Jednota 

- predseda komisie upresnil o ktoré chodníky ide 

Diskusia:  

- p. Matoušek zdôraznil, že sa pripravuje koncepcia pešieho pohybu z ktorej vyplynú potrebné 

stavebné úpravy 

- predseda komisie informoval o víťazovi výberového konania, v mesiaci december bude 

predstavená analýza s prvými návrhmi riešenia 

- p. Podolínsky navrhol spojiť Drocárov park s promenádnym chodníkom, navrhol hľadať 

externé zdrje na financovanie realizácie 

- p. Titl poznamenal, že pri tvorbe koncepcie pešieho pohybu je potrebné riešiť aj koridor pre 

cyklistov v daných lokalitách 

- predseda komisie poznamenal, že tento návrh p. Titla je trochu v rozpore so zámerom, pretože 

práve kvôli nedisciplinovaným cyklistom sa tam osádzali mobilné kvetináče 

- p. Žec povedal, že je potrebné riešiť symbiózu chodcov a cyklistov 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu zakomponovať do rozpočtu na rok 

2020 výdavky na opravu chodníkov OC Klas – fontána, Reštaurácia u Šuhaja – OC Jednota so 

začlenením zelene. 

Hlasovanie  

Za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 10  

 

Bod programu 6. 

Investície do detských ihrísk pre obdobie 2020 – 2022 

- predseda informoval členov komisie o investíciách do detských ihrísk v roku 2019 a otvoril 

diskusiu k návrhom na vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov do detských ihrísk na roky 

2020-2022 

- p. Pach sa pýtal na realizáciu investícií do detských ihrísk pre rok 2019 

- p. Podolinský vzniesol požiadavku na investície aj do športových ihrísk 

- p. Horenský reagoval na požiadavku p. Podolinského s tým, aby sa počkalo do zasadnutia 

komisie športu, kde sa bude prerokovávať koncepcia rozvoja športu 



- p. Pach – je potrebné stanoviť priority, pretože bude potrebné škrtať niektoré položky v 

rozpočte 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu vyčleníť v rozpočte na roky 2020 - 2022 

ročne 20.000 – 30.000 eur na doplnenie prvkov na detských ihriskách. 

Hlasovanie  

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

 

Bod programu 7. 

Výsadba stromčekov v rámci projektu DCK 

- p. Horenský predstavil tento projekt, ktorý počíta s aktivitami na niekoľko rokov, začína sa na 

sídlisku nad jazerom, zakresľujú sa siete digitálne, odborníci riešia druhovú skladbu 

- predseda informoval, že na našom území máme vytipovaných asi 300 miest, mapa sa 

aktualizuje 

Diskusia: 

- p. Klučárová vyslovila názor, že ten kto si strom vysadí, mal by sa oňho starať 

- p. Horenský oponoval, že na svojom pozemku áno, ale na verejnom priestranstve sa musí 

starať Mestská časť 

- p. Pach víta aktivitu DCK a pripomenul, že je potrebné počítať s navýšením prostriedkov na 

starostlivosť o zeleň pri tvorbe rozpočtu 

- p. Titl vyslovil názor, že mesto Košice je povinné prevádzkovať digitálnu mapu inžinierskych 

sietí 

- p. Žec navrhuje teplomilné dreviny, zriadiť kompostáreň a informoval sa o projekte 

s prameňom pod mostom Moskovská 

- p. Podolínsky – starostlivosť o zeleň by mal prevziať sociálny podnik 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu osloviť mesto Košice o zakreslenie inžinierskych 

sietí na území mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Hlasovanie  

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

 

Bod programu 8. 

Aktuálne projekty – informatívna správa 

- predseda informoval o prebiehajúcich výberových konaniach na venčovisko, koncepcia 

pešieho pohybu , fontána a PD na parkoviská 

- p. Matoušek informoval o neúspešnom výberovom konaní na bezbariérový prístup do 

denného centra v OC  

- p. Titl žiadal, aby sa v súvislosti s krádežami obrubníkov na parkovisku pred kostolom 

nainštaloval kamerový systém 

 

 



Bod programu 8. 

Rôzne 

- p. Žec  navrhol preveriť možnosť osádzať stromy v kontajneroch 

- p. Sahlicová sa pýtala na opravu schodov k LIDLu 

- p. Čop informoval, že predmetné schody sú v pláne opráv a budú zrealizované ešte v tomto 

roku 

- p. Žec informoval, že sa hromadí lístie na vyústení z fontány 

          

 

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

 

V Košiciach 23.09.2019  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 

 

Príloha :  

 

Uznesenia komisie VDaŽP z 18.09.2019 

K bodu 3. - Chodník Húskova – Miestny úrad  

Uznesenie 20190918/1: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu postupovať v zmysle pôvodného návrhu Ing. Titla 

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

Prítomní členovia komisie : 8  

 

K bodu 4. - Chodník OC Grunt (Billa) – Bauerova 

 

Uznesenie 20190918/2: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zjednosmerniť západnú časť parkoviska pred OC Billa 

s výjazdom na ul. Bauerovu 

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

Prítomní členovia komisie : 9 

 



K bodu 5. - Chodník OC Klas – fontána, Reštaurácia u Šuhaja – OC Jednota 

 

Uznesenie 20190918/3: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu zakomponovať do rozpočtu na rok 2020 výdavky 

na opravu chodníkov OC Klas – fontána, Reštaurácia u Šuhaja – OC Jednota so začlenením zelene. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 10-0-0 

Prítomní členovia komisie : 10 

 

K bodu 6. - Investície do detských ihrísk pre obdobie 2020 – 2022 

 

Uznesenie 20190918/4: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu vyčleníť v rozpočte na roky 2020 - 2022 ročne 

20.000 – 30.000 eur na doplnenie prvkov na detských ihriskách. 

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

Prítomní členovia komisie : 9 

 

K bodu 7. - Výsadba stromčekov v rámci projektu DCK 

 

Uznesenie 20190918/5: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu osloviť mesto Košice o zakreslenie inžinierskych sietí na 

území mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

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

Prítomní členovia komisie : 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


