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

Oddelenie: RRaBP
Zápisnica
z pracovného stretnutia vo veci kontroly čistoty a údržby verejných priestranstiev, údržby
detských a športových ihrísk a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice – Juh,
ktoré sa konalo dňa 08.04.2015 na území Mestskej časti Košice – Juh.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Kontrola čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby
detských a športových ihrísk v lokalite Juhovýchod
1. Pracovné stretnutie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Hlinka. Požiadal prítomných zástupcov
odborných útvarov mesta Košice, aby zistené nedostatky boli priebežne odstraňované.
1.1. Zástupca SMsZ v Košiciach informoval, že v súčasnosti sa realizuje náhradná výsadba
za výrub stromov na uliciach Rastislavova, Miškovecká, Rosná, Palárikova
1.2. Starosta MČ požiadal zástupcov odborných útvarov mesta Košice:
- MMK, ref. dopravy, KOSIT, a s. Košice realizovať odstránenie posypového materiálu na
sídliskových komunikáciách a v lokalitách rodinných domov a zabezpečiť ručné čistenie
parkovísk
- SMsZ v Košiciach realizovať údržbu zariadení detských ihrísk, parkových lavíc a oplotení
2. Kontrola stavu čistoty bola vykonaná v lokalite juhovýchod na uliciach Jantárová,
Palárikova, Ludmanská a boli zistené tieto nedostatky:
2.1. Zásobovacia komunikácia k OC OMIDA – verejná zeleň pozdĺž komunikácie
je poškodená prejazdom zásobovacích vozidiel a parkovaním vozidiel čiastočne
v zeleni. Preveriť vlastnícke vzťahy k zásobovacej komunikácii a parkoviska pred OC.
Písomne požiadať vlastníka OC o riešenie rozšírenia parkovacích plôch pri
zásobovacie komunikácii a úpravy prejazdenej časti zelene. Preveriť opodstatnenosť
zvislého dopravného značenia „vyhradené parkovisko“.
Z: MMK, oddelenie právne a majetkové, ref. dopravy
T: do 30.04.2015
2.2. Jantárová – vykonať údržbu chodníka pri športovom ihrisku
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.04.2015
2.3. Palárikova 1-3 – realizovať nový náter stĺpikov oddeľujúcich priestor pre chodcov
od komunikácie
Z: MČ KE – Juh, v rámci aktivačných prác
T: 30.4.2015
2.4. Palárikova 2-8 – odstrániť odpad pod balkónmi po neprispôsobivých občanoch
Z: MČ KE – Juh, v rámci aktivačných prác
T: do 20.04.2015
2.5. Palárikova, Jantárová, Ludmanská – vyčistiť krajnice komunikácií pri
obrubníkoch od posypového materiálu a nánosu zeminy, doplniť poklop na uličnú
vpusť oproti parkovisku na Palárikovej 2-10
Z: MMK, ref. dopravy

T: 30.04.2015
2.6. Zrealizovať obnovu vodorovného dopravného značenia - priechod pre chodcov
na Palárikovej ulici
Z: MMK, ref. dopravy
T: 10.05.2015
2.7. Palárikova – detské ihrisko v správe SMsZ v Košiciach – zabezpečiť funkčnosť
vstupnej bránky
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.04.2015
2.8. Palárikova 16 – odstrániť odpad pod balkónmi po neprispôsobivých občanoch
Z: MČ KE – Juh, v rámci aktivačných prác
T: do 20.04.2015
2.9. Palárikova 20 – detské ihrisko v správe SMsZ v Košiciach – vykonať náter
oplotenia
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.04.2015
2.10. Jantárová 2-4 – odstrániť poškodenú konštrukciu prašiaka zo spevnenej plochy
pri oplotení ZUŠ
Z: MČ KE – Juh, v rámci aktivačných prác
T: do 30.04.2015
2.11. Jantárová - stĺp verejného osvetlenia č. 0334 – vykonať náter a preveriť pevnosť
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.04.2015
2.12. Jantárová pri OC OMIDA – vyspraviť výtlk na ceste
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.04.2015
2.13. Priestor medzi parkoviskom a oplotením OC OMIDA – vyčistiť
Z: MČ KE – Juh, v rámci aktivačných prác
T: do 30.04.2015
2.14. Jantárová ulica, pevné zábrany v garážovej lokalite – zrealizovať nové nátery
oceľových konštrukcií
Z: MČ KE – Juh , v rámci aktivačných prác
T: do 30.6.2015, podmienené schválením projektov UPSVaR Košice
2.15. Ludmanská 5 – osadiť chýbajúce zariadenie verejného osvetlenia
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.04.2015
Záver:
1. Zistené nedostatky odstrániť podľa uvedených termínov.
2. Zo strany Mestskej polície Košice zvýšiť kontrolnú činnosť vo večerných hodinách,
s cieľom zamedziť zdržiavaniu sa neprispôsobivých občanov pod balkónmi
a vytváraniu skládok odpadu
V Košiciach, 08.04.2015
overil: Ing. Eva Horáková

zapísal: Daniela Lapčáková

