MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH
040 79 KOŠICE, Smetanova ulica č. 4,

Oddelenie: RRaBP

Zápisnica
z pracovného stretnutia vo veci kontroly čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku,
údržby detských a športových ihrísk na území Mestskej časti Košice – Juh, ktoré sa konalo
dňa 20.03.2015 na území Mestskej časti Košice – Juh.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Vyjadrenia zástupcov organizácií zodpovedných za zabezpečovanie čistoty a
verejného poriadku na území MČ Košice – Juh
3. Vykonanie kontroly čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby
detských a športových ihrísk v lokalite Železníky
1. Pracovné stretnutie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Hlinka.
2. Vyjadrenie zástupcov zodpovedných organizácií:
1. SMsZ v Košiciach : p. Valentová informovala o postupe zabezpečenia úpravy kríkov
a orezu stromov na území Mestskej časti, uviedla, že práce sú už na väčšine nášho
územia zrealizované.
2. MMK, ref. dopravy : p. Oršola uviedol, že čistenie posypového materiálu strojovo sa
bude vykonávať priebežne na hlavných ťahoch komunikácií a trás MHD v rámci
Mestskej časti, P. Paučo uviedol, že od 15.03.2015 sa začala prevádzať údržba
komunikácií (vyspravky výtlkov) na hlavných ťahoch, ulica Rastislavova, Gemerská,
Šoltésovej, Milosrdenstva. Postupne prechádzajú do vnútro sídliskových komunikácií
na sídlisku Železníky.
3. MsP v Košiciach : p. Pusta uviedol, že lokality v Mestskej časti Košice – Juh stále
monitorujú a kontrolujú.
3. Kontrola stavu čistoty bola vykonávaná v lokalite – Železníky a boli zistené tieto
nedostatky:
3.1. Hlavné ťahy chodníkov – odstrániť posypový materiál strojovo
Z: MMK, ref. dopravy, T: do 31.03.2015
3.2. V parku pri lavičkách - doplniť chýbajúce koše na odpadky (foto príloha)
Z: MČ KE – Juh, T: do 27.03.2015
3.3. Lavička pri detskom ihrisku (foto príloha) – osadiť nižšie prípadne podsypať
Z: SMsZ v Košiciach, T: do 20.04.2015

3.4. Vchod pre zásobovanie Milk Agro - prejazdená zeleň (foto príloha) – vyzvať
Milk Agro, aby nevykonávali zásobovanie cez verejnú zeleň a zabezpečili úpravu
prejazdenej zelene
Z: MČ KE – Juh, T: do 15.04.2015
3.5. Krakovská, Miškovecká v podchodoch, pred prevádzkou Pedro – vykonať
kontrolu parkovania
Z: MsP KE – Juh, T: priebežne
3.6. Venčenie psov v okolí detských a športových ihrísk – vykonať kontrolu
Z: MsP KE – Juh, T: priebežne
3.7. Chodník k prevádzke Pedro – osadiť pevnú prekážku z dôvodu zamedzenia
prechodu áut po chodníku (foto príloha)
Z: MMK, ref. dopravy, T: do 10.04.2015
3.8. Objekt bývalej tlačiarne – vyzvať vlastníka na zabezpečenie údržby a čistoty
okolia a dosledovať zamurovanie budovy
Z: MČ KE – Juh, T: do 31.03.2015
3.9. Objekt bývalej tlačiarne – zabezpečiť orez krovín
Z: SMsZ v Košiciach, T: do 31.03.2015
3.10. Objekt bývalej tlačiarne – odstrániť ležovisko pod budovou (foto príloha)
Z: MČ KE – Juh, T: do 31.03.2015
3.11. Miškovecká ul. pri detskom ihrisku – odstrániť konštrukciu nefunkčného
prašiaka
Z: MČ KE – Juh, T: do 30.04.2015
3.12. Miškovecká 17-18 - upraviť zeleň v predzáhradke (skalka) po dohode
s obyvateľmi (foto príloha)
Z: SMsZ v Košiciach, T: do 30.04.2015
3.13. Miškovecká č.19 – doplniť dopravnú značku zákaz vjazdu okrem dopravnej
obsluhy
Z: MMK, ref. dopravy, T: do 20.04.2015
3.14. V rámci sídliska Železníky – osadiť kamenné zábrany k zamedzeniu prejazdenia
zelene
Z: SMsZ v Košiciach, T: do 30. 04.2015
3.15. Chodník na Užhorodskej ul. okolo futbalového ihriska pri zadnom vchode
cintorína – poškodený asfaltový povrch chodníka, neodstránený posypový materiál
(foto príloha)
Z: MMK, ref. dopravy, T: do 31.03.2015
3.16. ZŠ Užhorodská – výzva na odstránenie gumového posypu v okolí celého ihriska
a zabezpečenie čistoty a poriadku v okolí oplotenia školy
Z: MČ KE – Juh, T: do 15.04.2015
Záver: Zistené nedostatky odstrániť podľa uvedených termínov.
Aktívnej obyvateľke p. Roškovej zveľaďujúcej predzáhradku na Krakovskej č. 9 sme
poďakovali, že je príkladnou obyvateľkou MČ a s jej súhlasom sme zverejnili jej
fotografiu na webovej stránke MČ Košice – Juh.
V Košiciach, 23.03.2015
overil: Ing. Eva Horáková

zapísali: Mgr. Beáta Hrobáková
Daniela Lapčáková
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