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 13.05.2015 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 na území Mestskej časti Košice - Juh
1. Pracovné stretnutie otvorila a viedla JUDr. Henrieta Pagáčová.
2. Vyjadrenie zástupcov zodpovedných organizácií:
2.1. SMsZ v Košiciach: p. Valentová informovala o postupe zabezpečenia kosby na území
MČ, zrealizovaná je kosba na sídlisku Železníky, Turgenevova, Južná trieda, Rastislavova
a budú pokračovať na sídlisku Juhovýchod. Ďalej uviedla, že v súčasnej dobe prebieha údržba
detských ihrísk /premývanie pieskovísk/. SMsZ zašle MČ Košice – Juh zoznam poškodeného
zariadenia na ihriskách.
3. Kontrola stavu čistoty bola vykonaná na uliciach Mudroňova, Južná trieda –
vnútorná strana, Panelová, Kórejská, Bulharská, Srbská a boli zistené tieto nedostatky:
3.1. Mudroňova – vnútorná strana, odstrániť výtlky, vyzvať VVS na opravu kanála
Z: MMK, ref. dopravy, MČ KE - Juh
T: 10.06.2015
3.2. Južná trieda 45 – odstrániť stavebnú suť v zeleni po realizácii zateplenia
Z: vlastníci domu, správca
T: do 30.05.2015
3.3. Mudroňova 28 smer Južná trieda - opraviť prepadnutú uličnú vpusť
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.05.2015
3.4. Mudroňova - odstrániť časti betónu v zeleni
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.05.2015
3.5. Mudroňova - Južná trieda 45 – vykonať náter zábradlia
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.05.2015
3.6. Južná trieda pri električkovej trati, zastávka pri podchode – upraviť zeleň
v mobilných kvetináčoch
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.05.2015

3.7. Južná trieda pri zastávke – odstrániť kovový stĺpik v zeleni
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.05.2015
3.8. Južná trieda zastávka pri podchode – doplniť chýbajúce koše (obojstranne) na
existujúce stojany, požiadať Mesto Košice o financie na nákup kamenných košov
Z: MČ KE – Juh
T: do 10.06.2015
3.9. Južná trieda 55 – dokončiť betónové pätky stĺpu verejného osvetlenia
Z: MMK, ref. dopravy, Eltodo s.r.o.
T: do 10.06.2015
3.10. Južná trieda 45-85 – zabezpečiť rozbitie spevnených plôch v zeleni v rámci
opravy kanalizácie
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.06.2015
3.11. Južná trieda vnútorná strana – vyzvať majiteľa Polikliniky na Panelovej na
úpravu vjazdu a výjazdu z areálu
Z: MČ KE – Juh – zaslanie výzvy
T: do 30.05.2015
3.12. Južná trieda 59, 63 – ukotviť a opraviť stanovištia kontajnerov, vykonať nátery
Z: MČ KE – Juh
T: do 10.06.2015
3.13. Južná trieda 61 – vymeniť dosky na lavičke
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 10.06.2015
3.14. Južná trieda 63 – zabezpečiť odstránenie vraku ev. č. KE 432 GO
Z: MsP v Košiciach
T: do 30.06.2015
3.15. Južná trieda 65 – odstrániť náletové kroviny pri kontajneroch
Z: MČ KE – Juh
T: do 10.06.2015
3.16. Južná trieda 79 – nelegálne parkovanie v zeleni
Z: MsP v Košiciach
T: priamo na mieste povolaná hliadka za účelom riešenia
3.17. Južná trieda – vnútorná strana, prehodnotiť zriadenie nových plôch pre
umiestnenie kontajnerov v predmetnej lokalite ( blízkosť ihriska, vytvoriť sústredené
stanovištia)
Z: MČ KE – Juh, pripraviť podklady na možnosť realizácie podľa finančných
možností
T: podmienený finančnými prostriedkami MČ
3.18. Kórejská, Bulharská – vykonať odstránenie výtlkov
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 10.06.2015
3.19. Srbská 8-12 – znehodnotená zeleň po zatepľovaní bytového domu, vyzvať
správcu, príp. vlastníkov domu
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 10.06.2015
3.20. Panelová - Srbská – vykonať opravu komunikácie po prekopávke
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 10.06.2015

3.21. Panelová 6 – opraviť stanovište kontajnerov
Z: MČ KE – Juh
T: do 10.06.2015
3.22. Srbská 6-8 – doplniť označenie ihriska a prevádzkový poriadok
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 10.06.2015
3.23. Panelová 11-13 – pripraviť podklady pre prípravu výstavby parkovacích plôch
Z: MČ KE – Juh
T: do 30.09.2015
3.24. Panelová 13 – odstrániť orezané konáre
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 10.06.2015
3.25. Panelová 19 vedľa garáží – vymeniť poškodený stĺp verejného osvetlenia
č. 3 0743
Z: MMK, ref. dopravy, Eltodo
T: do 10.06.2015
3.26. Mudroňova, výstavba prevádzky Fresh – preveriť projekt dopravného značenia
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.05.2015
Záver:
1. Zistené nedostatky odstrániť podľa uvedených termínov.
V Košiciach, 13.05.2015
overil: Ing. Eva Horáková

zapísal: Daniela Lapčáková

