
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 28.01.2020 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. Projektové dokumentácie pre parkoviská Janigova, Zombova a Starozagorská 

4. Informatívne správy 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

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

 

Bod programu 3. 

PD parkovisko Janigová 

- Predseda komisie informoval o rozdelení projektu na dve etapy, východnú a západnú. 

Podčiarkol informáciu, že v danej lokalite okrem trávnatého pásu zelene pri Klimkovičovej pod 

futbalovým ihriskom nie je možné v lokalite vybudovať ďalšie parkovacie miesta 

- P. Horenský sa pýtal na výšku investície. P. Čop reagoval, že v súčasnej dobe ešte projektant 

nedodal rozpočty. 



- P.Pach sa pýtal na projekt garážového domu na Janigovej a Hemerkovej. P.Čop informoval, že 

na Hemerkovej investor od toho upustil a na Janigovej je absentujúci vzťah investora 

k pozemku. Dodal, že bez regulácie parkovania nemusí byť dostatocný dopyt po parkovacích 

miestach v parkovacom dome, ak je stále možné zaparkovať zadarmo na existujúcich 

parkoviskách. 

PD parkovisko Starozagorská 

- Predseda komisie uviedol zmeny v pôvodnom projekte 

- P. Čop sa ospravedlnil, že elektronická dokumentácia nesedí s tlačenou formou, najväčšia 

diskusia sa rozprúdila okolo zachovania platanu na mieste presunutého kontajneroviska 

- P. Žec mal pripomienky k počtu parkovacích miest, k novonavrhnutému zelenému ostrovčeku, 

nesúhlasí s navrhnutým riešením a oznámil, že má vlastné riešenie, ktoré poskytol predsedovi 

komisie 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu realizovať projekt so zachovaním platanu na 

mieste navrhovaného kontajneroviska 

Hlasovanie  

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

PD parkovisko Zombova 

- Predseda komisie konštatoval, že reálne voči zaparkovaným autám pribudne maximálne 15 

parkovacích miest, ktoré ukázal v prezentovanom projekte a navrhované riešenie tak reálne 

nenahradí cca 25 „protiprávne“ parkujúcich áut v strede komunikácie na Zombovej. V takom 

prípade sa jedná skôr o rozumnú úpravu parkovania. Predmetnú investíciu tak považuje za 

dosť drahú úpravu za 15 parkovacích miest. Nakoľko ešte nemáme rozpočet, je otázna výška 

nákladov na 1 nové miesto. Podčiarkol, že na danej ulici nie je veľa ďalších možností ako 

vytvoriť nové parkovacie miesta. 

- Následná diskusia sa týkala riešenia neoprávnene parkujúcich áut v strede vozovky 

- P. Lepeňová navrhla čiastočné státie na chodníku. Predseda komisie reagoval, že autá už dnes 

stoja čiastočne na chodníku a máme kvôli tomu problém so strojovým čistením chodníka 

- P. Lepeňová ďalej zdôraznila problém parkovania v strede na Húskovej ulici, ktorá je 

susediacou ulicou k Zombovej, pričom je tam stále dosť voľných parkovacích miest 

- P. Takáč zdôraznil, že pokiaľ nepôjdeme do výrazného záberu zelene, máme obmedzené 

možnosti budovania parkovísk. Navrhuje vybudovanie parkovacích miest na Jasuschovej ulici 

ako pokračovanie parkoviska nad venčoviskom. Upozorňuje na zmenu zákona, ktorou sa 

obmedzuje parkovanie na chodníkoch, no obyvatelia niekde musia zaparkovať. Kým teda 

nepôjdeme do záberu zelene a nebudeme zeleň sústreďovať v parkoch, nemáme veľký 

priestor na vytváranie nových miest. 

- P. Horenský pripomenul situáciu z minulého obdobia, kedy mal bývalý starosta záujem rušiť 

parkovanie v strede vozovkz a obyvatelia sa vyjadrili, že ak im toto zakážeme, nech im nájdeme 

nové miesta 

- P. Matoušek konštatoval, že parkovanie nie je právo a je potrebné to obyvateľom vysvetľovať 

- P. Pach navrhuje preveriť možnosť nadstavby na parkovací dom na Zombovej 

- P. Klučarová poznamenala, že je potrebné zistiť, či ozaj projekt počíta s výrubom stromov, 

nakoľko to nemusí dostať povolenie úradu a či by tak bol projekt vôbec priechodný 

 



Bod programu 4. 

Informatívne správy 

- P. predseda komisie informoval komisiu o žiadosti fary o prístupovú cestu ku kostolu, ktorý je 

stále neskolaudovaný a v dočasnom užívaní 

- P.Žec upozornil na možnosť viesť cestu aj popri stále neskolaudovanej tržnice pri OC IV. 

namiesto popri chodníku na Starozagorskej 2 

- Ďalej informoval o príprave návrhu pravidiel participatívneho rozpočtu 

 

Bod programu 5. 

Rôzne 

Opravy komunikácií na rok 2020 

- P. predseda komisie informoval o pláne súvislých opráv komunikácií na rok 2020 – Húskova 

pod garážami, Jasuschova, Čordákova pri OC Iskra, Klimkovičova 2-14, Starozagorská 5-19, 

Zombova od križovatky s Triedou KVP po koniec cesty pri Zombovej 11, Dénešova od 

križovatky s Moskovskou po Dénešovu 81 a od križovatky pri Dénešovej 1 po Dénešovu 7. 

Úseky sú rozdelené podľa priorít a realizácia bude podľa výšky finančných prostriedkov, 

ktoré budú závisieť od mestského rozpočtu. 

- doplnil ho zástupca starostu o plánovanej výške finančných prostriedkov – 180.000,-€ 

- P. Lepeňová požiadala o preverenie vybúrania vyvýšených spevnených plôch – Húskova 

ul., ktoré sú aj v súčasnej dobe využívané na parkovanie. Predseda komisie reagoval, že to 

navrhol na poslaneckom stretnutí. Nebol s tým problém, je to otázka financií. Je ale nutné 

prepočítať, či by úpravou vznikli nové parkovacie miesta.  

- Ďalej sa viedla diskusia okolo vyhradených parkovacích miest. Skonštatoval, síce že nové 

vyhradené parkovacie miesta za úhradu nepribúdajú ale staré sa nerušia. P. Čop reagoval, 

že tieto miesta sa automaticky predlžujú a že stále nie je nové VZN o parkovaní. P. 

Matoušek informoval o spolupráci s Mestskou políciou v tejto veci.  

- Predseda informoval o vlastnom poslaneckom prieskume v lete 2019 na Čordákovej ulici, 

kedy kontroloval existujúci stav voči zoznamu, ktorý obdržal z úradu. Boli nájdené 

nezhody, informoval o tom Miestny úrad.  

- p. Klučarová sa pýtala na cestu Jána Pavla II. Predseda reagoval, že na mestskej komisii 

výstavby a dopravy prešiel návrh, ktorým komisia dopravy a výstavby odporúča vypracovať 

prioritizáciu poškodených ciest v meste a podľa toho postupovať v opravách.  

Jazda áut po zeleni na konci parkoviska na Titogradskej ulici 

- P. predseda komisie informoval o probléme s jazdou nedisciplinovaných vodičov po 

trávnatej ploche na konci parkoviska na ul. Titogradskej pri výmenníku 

- P. Mikulišin kvitoval úpravu, no súčasne podotkol potrebu vybudovania nových 

parkovacích miest na Titogradskej. Ďalej sa diskusia viedla okolo návrhov nových 

parkovacích miest - využitím svahu, do zelene pri Titogradskej 2 a do zelene pri 

Titogradskej 16-18. 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu riešiť dopravnú situáciu pri Titogradskej 17 

osadením pevných zábran. 

Hlasovanie  



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

         Presun zastávok MHD na Klimkovičovej ulici 

- P. predseda komisie informoval o dopyte od občanov po chodníku k zastávke na 

Klimkovičovej.  Vybudovaniu chodníka bráni súkromný pozemok. Uvažuje sa o presune 

zastávky k novovybudovanej zastávke na prepojovacej komunikácii Klimkovičova – 

Moskovská pri bytovom dome Paseo Grunty. Členovia diskutovali najmä k bezpečnosti a 

k vziadelonosti dochádzania, s tým, že v porovnaní s inými miestami na KVP sa nejedná 

o veľkú vzdialenosť, napriek tomu, že je to trochu ďalej ako majú obyvatelia dnes. P. Pach 

pripomenul, že v minulosti tam nebola prepojovacia cesta a chodila tadiaľ MHD okolo OC 

Iskra. Zvýšila by sa najmä bezpečnosť. Diskusia ďalej pokračovala vo všeobecnej zhode 

členov, že sa jednalo o dočasné riešenie umiestnenia zastávky, že je to vec bezpečnosti a je 

preto potrebné to obyvateľom komunikovať, no nepýtať sa však či áno alebo nie. 

- P. Žec upozornil, že pri autoumyvárke a parkovisku chýba priechod pre chodcov 

- Keďže došlo k všobecnej zhode, predseda komisie navrhol uznesenie, v ktorom z 

bezpečnostných dôvodov Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu presun zastávok 

MHD na Klimkovičovej ulici do polohy vybudovaných ník na novej prepojovacej 

komunikácii smer Moskovská 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu požiadať o presun zastávok MHD Klimkovičova 

- Hlasovanie  

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

 

Žiadosť majiteľa OC PRIMA na úpravu obrubníkov na parkovisku pred kostolom 

- P. predseda komisie informoval o požiadavke majiteľa OC PRIMA o odstránenie 

obrubníkov pred schodiskom na parkovisku pred kostolom. P. Čop doplnil dôvody, ktoré 

boli komunikované Miestnemu úradu a to, že zákazníci, ktorí tam zaparkujú sa nevedia 

dostať k potravinám, musia prekračovať vyvýšené obrubníky. Doplnil, že MČ už v minulosti 

vyšla OC v ústrety tým, že v rohu, kde je zákaz státia vynechala časť obrubníkov.  

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu nevyhovieť požiadavke majiteľa OC PRIMA 

- Hlasovanie  

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

 

Žiadosť majiteľa školy umeleckého tanca o riešenie prístupu pre autobus do areálu školy zo 

Starozagorskej ulice 

- P. Pach komisiu informoval o požiadavke majiteľa školy umeleckého tanca p. Urbana o  

riešenie prístupu pre autobus do areálu školy 

- Predseda komisie oboznámil členov komisie o problémovej situácii s vjazdom autobusov 

do areálu umeleckej školy ako aj o obhliadke miesta s pánom Urbanom a s podpredsom 

komisie p. Pachom 

- Uvoľnením jedného parkovacieho miesta by sa umožnil vjazd autobusu do areálu 

umeleckej školy, čím sa znižuje čas vykládky. Tým by sa celkovo skrátil hluk, ku ktorému 

dochádza pri návrate z výstúpení 



Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zrušiť jedno parkovacie miesto na 

Starozagorskej ulici v blízkosti vjazdu ku areálu školy 

- Hlasovanie  

- Za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1  prítomní: 10 

 

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

 

V Košiciach 28.01.2020  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru  

 

 

 

 

 

 

Príloha :  

Uznesenia komisie VDaŽP z 28.01.2020 

K bodu 3. – PD parkovisko Starozagorská 

Uznesenie 20200128/1: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu realizovať projekt so zachovaním platanu na mieste 

navrhovaného kontajneroviska 

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

Prítomní členovia komisie : 10  

K bodu 5. - Jazda áut po zeleni na konci parkoviska na Titogradskej ulici 

Uznesenie 20200128/2: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu riešiť dopravnú situáciu pri Titogradskej 17 osadením 

pevných zábran. 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

Presun zastávok MHD na Klimkovičovej ulici 

Uznesenie 20200128/3: 



Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu požiadať o presun zastávok MHD Klimkovičova 

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

Prítomní členovia komisie : 9  

Žiadosť majiteľa OC PRIMA na úpravu obrubníkov na parkovisku pred kostolom 

Uznesenie 20200128/4: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu nevyhovieť požiadavke majiteľa OC PRIMA 

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

Prítomní členovia komisie : 10 

Žiadosť majiteľa školy umeleckého tanca o riešenie prístupu pre autobus do areálu školy zo 

Starozagorskej ulice 

Uznesenie 20200128/5: 

Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu zrušiť jedno parkovacie miesto na Starozagorskej ulici 

v blízkosti vjazdu ku areálu školy 

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

Prítomní členovia komisie : 10 

 

 

 

 

 

 


