
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 25.06.2019 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. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

a) Transfer z mesta Košice  

4. Kosenie  

5. Rôzne 

6. 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   



 

Bod programu 3. 

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

- o slovo sa prihlásila Ing. Anna Hóková – kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

s informáciou, že v predloženom návrhu na II. zmenu rozpočtu sú nezrovnalosti, ktoré 

budú opravené a komisia dostane nový upravený návrh. 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na II. Zmenu 

rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

Hlasovanie  

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

 

Bod programu 4. 

Kosenie 

- predseda komisie informoval prítomných o požiadavke starostu o vytypovanie lokalít 

s menšou intenzitou kosenia, 

- viacerí členovia komisie namietali nekvalitnú a nesystematickú kosbu, 

- predseda komisie navrhol nasledovné plochy s menšou intenzitou kosenia: 

Povrazová – rozšíriť plochu pozdĺž komunikácie smerom k Moskovskej, 

križovatka Trieda KVP – Moskovská, 

pri Tenis centre pod mostom Moskovská, 

medzi predajňou Lidl a prípojkou z Triedy KVP 

- p. Žec navrhol plochy v križovatke Jána Pavla II. – Trieda KVP, na Dénešovej za COOP 

Jednotou 

- p. Titl navrhol nekosiť všetky súkromné pozemky 

 

Bod programu 5. 

Rôzne 

- na začiatku požiadala o slovo p. kontrolórka a tlmočila požiadavku viacerých občanov 

o prijatí opatrení na zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov na Triede KVP medzi 

poliklinikou a ul. Jasuschovou, 

- predseda komisie informoval, že tento priechod sme žiadali mesto Košice, aby ho riešilo 

prioritne, Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetná komunikácia je v správe mesta Košice, 

- p. Pach informoval, že v blízkosti sa nachádza funkčný a udržiavaný podchod, ktorý je 

potrebné spropagovať prostredníctvom KVaPky, 

- p. Podolinský konštatoval, že pokiaľ tam nebude bezpečnostná kamera a funkčné 

osvetlenie on sám by doňho nevstúpil, 

- p. Titl upozormnil na to, že tieto podchody nespĺňajú normy bezbariérovosti 

Spomaľovacie prahy 

- predseda komisie predniesol cenové ponuky na asfaltové a plastové spomaľovacie prahy 

a požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k obidvom alternatívam 



Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu realizovať  asfaltové spomaľovacie prahy na ul. 

Čordáková a Jasuschova za cenových podmienok, predložených v tabuľke 

Hlasovanie  

Za: 8 proti: 1 zdržal sa: 0  prítomní: 9  

         Prístup pre zásobovanie MŠ Hemerkova z Klimkovičovej 

- predseda komisie tlmočil požiadavku riaditeľky MŠ Hemerkova na zabezpečenie prístupu 

pre zásobovacie vozidlá k objektu škôlky 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu riešiť prístup pre zásobovacie vozidlá k MŠ 

Hemerkova a NO DORKA formou zvislej DZ so zákazom vjazdu s dodatkovou tabuľkou „okrem 

zásobovania MŠ a NO DORKA“ 

- Hlasovanie  

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

V ďalšej diskusii odzneli informácie o prebiehajúcich a pripravovaných verejných obstarávaniach 

o vodorovnom značení a o niektorých úpravách v organizácii dopravy. 

 

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

 

V Košiciach 26.06.2019  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha :  

Uznesenia komisie VDaŽP z 25.06.2019 

 

Uznesenie 20190625/1 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na II. Zmenu 

rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

Uznesenie 20190625/2 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu realizovať  asfaltové spomaľovacie prahy na ul. 

Čordáková a Jasuschova za cenových podmienok, predložených v tabuľke 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 

Uznesenie 20190626/3  

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu riešiť prístup pre zásobovacie vozidlá k MŠ 

Hemerkova a NO DORKA formou zvislej DZ so zákazom vjazdu s dodatkovou tabuľkou „okrem 

zásobovania MŠ a NO DORKA“ 

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

Prítomní členovia komisie : 8 

 


