
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 26.02.2020 o 16:30 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie: 

Podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice Sídlisko KVP: 

Mgr. Ladislav Lörinc – starosta  

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

Tajomník komisie: Ing. Jaromil Čop 

 

Program : 

1. Otvorenie  

2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2020 a roky 2021, 2022 

3. Rôzne 

4. 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. 

- Predseda komisie upozornil na časti rozpočtu, ktoré sa týkajú komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia. Selektívne doplnil informácie k bodom bežného, najmä kapitálového rozpočtu. Zdôraznil 

zvýšené príjmy z mesta Košice a zvýšené príjmy z prenájmov, ktoré mestskej časti umožňujú sa naďalej 

rozvíjať. Informoval aj o plánovaných výdavkoch mesta Košice na území sídliska KVP.  

- p. Sahlicová sa pýtala na plochu po MĽP. Predseda reagoval, že o vízii Drocárového parku starosta 

informoval a na danej ploche má MČ záujem o multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Ing. Pach 

doplnil víziu rekonštrukcie športovísk a zázemia bývalého baru „Džema“.  



- V diskusii k vodozádržným opatreniam pri vyvierajúcom prameni pri moste Moskovská predseda 

uviedol záujem MČ zadržiavať túto vodu a využívať ju v rámci sociálneho podniku.  

- P. Sahlicová sa vyjadrila, že dnes oblasť vyzerá hrozne a nevie si predstaviť realizáciu. Tajomník 

komisie uviedol informáciu, že ročné meranie sa neuskutočnilo ale predpokladaný odhad výdatnosti je 

200 litrov za hodinu.  

- Zástupca starostu poznamenal, že projekt potrebujeme najmä z dôvodu externého financovania.  

- Ing. Žec v kontexte vodozádržných opatrení upozornil na zadržiavanie dažďovej vody zo striech. Ing. 

Pach podotkol, že väčšina budov má vnútorný odvod rovno do kanalizácie. Doplnil, že fara už dnes 

zadržiava vodu zo strechy a využíva ju na zavlažovanie zelene v okolí fary. Ing. Žec sa ďalej pýtal na 

ihrisko pri pošte, kde sa prepadol kanál.  

- Zástupca starostu reagoval, že je záujem o zrušenie tohto ihriska.  

- Tajomník komisie poznamenal, že po zmene zákona, ktorou sa sprísňujú pravidlá pre detské ihriská 

čakáme na vykonávaciu vyhlášku, po ktorej si budeme musieť objednať audit na detské ihriská.  

- Ďalej Ing. Žec ocenil osadenie LED osvetelenia na venčovisku pri Húskovej a pýtal sa, či sa bude 

inštalovať aj inde, mimo venčovísk.  

- Zástupca starostu reagoval, že MČ má záujem využívať LED osvetlenie ale potrebujeme chvíľu času 

na vyhodnotenie.  

- Ing. Titl poznamenal k rekonštrukciám komunikácií, že okrem Wuppertálskej ulice bolo technické 

posúdenie aj Hemerkovej ulice. Doporučuje preto v rámci finančných možností skúsiť zakomponovať 

do plánu rekonštrukcie aj Hemerkovu ulicu.  

- Predseda reagoval, že ešte nepoznáme cenu, za ktorú by sme realizovali rekonštrukcie ciest. Podľa 

ceny bude následne jasnejšie, ktoré úseky sme schopní realizoavať tento rok. Mapa úsekov bola 

prezentovaná na predošlej komisii.  

- p. Sahlicová sa pýtala na rekonštrukciu konkrétnej časti na Dénešovej ulice, pri retardéri a priechode, 

na ktoré už upozorňovala. 

- Predseda reagoval, že súvislá oprava sa v tejto časti pre tento rok neplánuje. Diery sa budú 

vyspravovať.  

- Ing. Lepeňová sa pýtala na diery na Húskovej ulici a na vjazdy z cesty na chodník. 

- Predseda reagoval, že diery sa budú vyspravovať. Vjazdy na chodník sa budú rušiť postupne podľa 

posúdenia a finančných možností.  

- Ďalej sa Ing. Lepeňová pýtala na kríky pri Triede KVP.  

- Predseda reagoval, že sa už začalo s orezom a bude sa pokračovať. Na výrub a náhradnú výsadbu 

nedostaneme povolenie.  

- Predseda komisie uzavrel diskusiu a predniesol návrh na uznesenie: „Komisia VDaŽP odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 

a roky 2021, 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

 



Bod programu 3. 

- V úvode predseda informoval komisiu o mape od hasičského zboru, ktorá zobrazuje body, za 

ktoré sa hasičské auto nedokázalo dostať najmä z dôvodu zlého parkovania.  

- Ing. Lepeňová navrhuje uverejniť v KVaPke upozornenie v kontexte tejto mapy na dopravno-

bezpečnostnú situáciu.  

- Zástupca starostu poznamenal, že prejazdnosť musí byť zabezpečená a niektoré časti ulíc sú 

prejazdné aj pri státi v strede cesty.  

- Ing. Titl apeloval na to, aby sa požiadala dopravná polícia, aby začala riešiť pokuty. Samospráva 

na seba nemá preberať problém, ktorý nezapríčinila. Je to dôsledok prílišnej tolerancie zo strany 

polície. 

- Ing. Titl stručne informoval o aktualizovanej dokumentácii k parkovisku na Zombovej. Súčasne 

upozornil na problém s poloprázdnymi kontajneroviskami, ktoré zaberajú parkovacie miesta. Riešenie 

vidí v optimalizácii kontajnerovísk a častejšom vývoze.  

- Ing. Pach sa pýtal na kolmé státie na parkovisku pod kostolom.  

- Ing. Titl reagoval, že kolmé státie na tomto parkovisku je pre osobné vozidlá. Súčasne navrhuje 

doplniť značku nákladaného vozidla, ktorou sa tu umožní parkovať aj nákladným vozidlám. Upozornil 

na potrebu zrušenia mestského VZN, ktoré toto parkovisko definuje ako parkovisko pre parkovanie 

nákladných vozidiel na územní mesta Košice. 

- Mgr. Horenský sa pýtal na dopravnú situáciu pri futbalovom ihrisku na Janigovej. Starosta 

informoval o možnostiach a o krokoch mestskej časti voči mestu, kde riešenie situácie stojí. 

- Ing. Lepeňová sa pýtala na sadové úpravy po plynároch. Tajomník komisie informoval, že časť prác 

neprebrali a budú predmetom ďalšieho preberania. Ďalej sa pýtala na staré skrine rozvodov plynu 

- Tajomník reagoval, že na rozdiel o minulého roku, kedy to mali odstrániť naraz, teraz sa plynári 

vyjadrili, že to nebudú odstraňovať, nakoľko to je vec SBD 2, s ktorým sú v rokovaní. 

- P.Sahlicová sa pýtala, kto bude realizovať úpravu svahu pri moste. Tajomník reagoval, že termín má 

zhotoviteľ do 30.4.2020.  

- Predseda informoval komisiu o žiadosti o ambulantný predaj vajec, ktorý bol doteraz na Dénešovej 

ulici v blízkosti zastávky MHD Moskovská. Upozornil na zistené nezrovnalosti čo do zabranej plochy.  

- Ing. Titl reagoval, že na parkovisku taký stánok nemá čo robiť, teda žiadne stánky na parkovacích 

miestach.  

- P. Sahlicová navrhuje, ak to ľudia chcú, presunúť stánok k trhovisku.  

- Ing. Takáč upozornil na možný precedens.  

Bod programu 4. 

- Predseda informoval komisiu o možnom zasadnutí v marci a poďakoval prítomným za účasť 

a diskusiu.  

 

V Košiciach 26.02.2020  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 



Príloha :  

Uznesenia komisie VDaŽP z 26.02.2020 

 

Uznesenie 20200226/1 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu Mestskej časti 

Košice-Sídlisko KVP na rok 2020 a roky 2021, 2022 podľa predloženého návrhu 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

 


