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 23.04.2015 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. Kontrola čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby
detských a športových ihrísk v lokalite Juh-stred
1. Pracovné stretnutie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Hlinka.
2. Vyjadrenie zástupcov zodpovedných organizácií:
2.1. SMsZ v Košiciach: p. Valentová informovala, že v parčíkoch budú osadené smetné
nádoby v počte 6-7 kusov. Nakoľko tento počet nie je postačujúci, požiada o ich navýšenie.
Ďalej uviedla, že v súčasnej dobe prebieha kosba na detských ihriskách.
2.2. MMK, ref. dopravy: p. Oršoľa uviedol, že budú pokračovať v odstraňovaní posypového
materiálu podľa harmonogramu
2.3. MsP v Košiciach: p. Pusta informoval, že počet vrakov motorových vozidiel klesol na 12
ks a ďalej budú pokračovať v ich odťahovaní na záchytné parkovisko
3. Kontrola stavu čistoty bola vykonaná v lokalite juh-stred na uliciach Mlynárska,
Vojvodská, Zborovská, Južná trieda a boli zistené tieto nedostatky:
3.1. Zrealizovať obnovu vodorovných dopravných značení ,,priechod pre chodcov“
na uliciach Kukučínova pri jedálni pre dôchodcov, Skladná, Južná trieda, Smetanova,
Mudroňova, zaslať MČ – Juh harmonogram
Z: MMK, ref. dopravy
T: 30.05.2015
3.2. Mlynárska – vykonať údržbu účelovej komunikácie z Kukučínovej ulice
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.05.2015
3.3. Mlynárska 16 - odstrániť konštrukciu basketbalového koša
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.05.2015
3.4. Mlynárska 18 – odstrániť oceľový stĺp
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.05.2015
3.5. Mlynárska 5 – zabezpečiť terénne úpravy okolo kanála v zeleni a zároveň
vykonať deratizáciu
Z: SMsZ v Košiciach
T: 15.05.2015

3.6. Mlynárska 18 – vyzvať majiteľa na zabezpečenie opravy rozbitej rozvodnej
skrine
Z: MČ KE – Juh
T: do 15.05.2015
3.7. Mlynárska – preveriť opodstatnenosť dopravného značenia na parkovanie
Z: MČ KE – Juh
T: do 15.05.2015
3.8. Mlynárska 17 – odstrániť objemový odpad pri kontajneroch
Z: MMK, ref. dopravy, KOSIT
T: do 10.05.2015
3.8. Obnoviť tabule ,,zákaz vodiť psov“ v rámci kontrolovaného obvodu
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.05.2015
3.9. Južná tr. 23-27 – vyčistiť fasádu pod balkónmi bytového domu
Z: BPMK, s.r.o.
T: do 30.05.2015
3.10. Križovatka Južná trieda – Milosrdenstva – zvýšiť kapacitu vyprázdňovania
kamenných košov
Z: MMK, ref. dopravy, KOSIT
T: priebežne
3.11. Južná trieda – Šoltésova – zabezpečiť úpravu verejnej zelene
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.05.2015
3.12. Zborovská dvor – zrealizovať vysprávky výtlkov na spevnenej ploche
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.05.2015
3.13. Južná trieda – opraviť chodník pri OC Malimex
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.05.2015
3.14. Kukučínova – odstrániť výtlky na komunikácii
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.05.2015
Záver:
1. Zistené nedostatky odstrániť podľa uvedených termínov.
2. Ďakujeme obyvateľom za upravené predzáhradky bytových domov na Mlynárskej,
Vojvodskej, Južnej triede.
SMsZ v Košiciach vhodnou výsadbou zamedzila prejazdu motorových vozidiel
z parkoviska na Skladnú ulicu.
V Košiciach, 23.04.2015
overil: Ing. Eva Horáková

zapísal: Daniela Lapčáková

