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 10.06.2015 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 otvoril a viedol starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka.
2. Vyjadrenie zástupcov zodpovedných organizácií:
2.1. SMsZ v Košiciach: p. Valentová informovala o postupe zabezpečenia kosby na území
MČ. V súčasnosti bola odoslaná mestu Košice k odsúhlaseniu objednávka na ďalšiu kosbu.
Predpokladaný termín kosenia je koniec mesiaca jún podľa schválených lokalít. Smetné koše
budú doplnené v oddychových zónach.
2.2. KOSIT, a.s. Košice, Mesto Košice: V súčasnosti sa vykonáva ručné a strojové čistenie
komunikácií, čistenie rigolov a obrubníkov v rodinnej zástavbe od Turgenevovej smerom ku
Štúrovej ulici
2.3. Mestská polícia, Stanica Juh: vykonáva sa zvýšená hliadková činnosť v lokalite pri OC
Astória, ktorá je zameraná na dodržiavanie čistoty a verejného poriadku a monitorovanie
neprispôsobivých osôb a požívania alkoholu na verejných priestranstvách v okolí trhoviska.
3. Kontrola stavu čistoty bola vykonaná na uliciach Turgenevova a Lomonosovova
3.1. Prepojovacie schodište z ulice Turgenevovej na Kalinčiakovu sú v havarijnom
stave, zabezpečiť opravu schodísk, zahrnúť požiadavku na celkovú rekonštrukciu
schodov do plánu ucelených opráv v roku 2016.
Z: Mesto Košice ,MMK, ref. dopravy,
T: 07.2015
3.2. Turgenevova 9, PIZZA GRANDE, zabezpečiť vyčistenie skládky odpadu pri
kontajnerovisku, vyčistiť prístupovú komunikáciu do zásobovacieho dvora, odstrániť
náletové dreviny pri objekte, opravu a údržbu schodov z ulice Turgenevova ku OC,
riešiť zvody na letnej terase do uličnej vpuste
Z: vlastník objektu Turgenevova 9
MČ Košice Juh vyzve vlastníka objektu na zabezpečenie údržby objektu
a udržiavanie čistoty
T: do 20.06.2015 (zaslanie výzvy )
3.3. Vyčistenie rigolov v zeleni na ul. Turgenevova a Lomonosovova
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.06.2015

3.4. Turgenevova 9, opraviť poškodenú parkovú lavicu pri chodníku nad obchodným
centrom
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.06.2015
3.5. Prepojovacie schody z komunikácie ku MŠ Turgenevova a ku OC Mudroňova –
zabezpečiť opravu schodov, údržbu zábradlia a jeho náter
Z: Mesto Košice , MMK, ref. dopravy
T: do 07.2015
3.6. Premostenie z ulice Turgenevova od bytových domov nad garážovou lokalitou
ku OC Turgenevova 9- zabezpečiť údržbu schodísk, mostnej oceľovej konštrukcie
a jej ochranný náter. Premostenie bolo vybudované v rámci sídliska ako bezbariérový
prechod z bytových domov ku obchodnému centru
Z: Mesto Košice, MMK, ref. dopravy ,
T: do 30.06.2015 zaslať písomnú informáciu o spôsobe a termínoch riešenia
podnetu
3.7. Premostenie komunikácie Turgenevova, pravidelne zabezpečovať čistenie
zelene v okolí premostenia , odstrániť skládky odpadu
Z: Mesto Košice, MMK, ref. dopravy v spolupráci s MČ Košice - JUH
T: do 20.06.2015
3.8. Lomonosovova, vnútorná – zvýšenie intenzity dopravy, zabezpečiť zvýšené
kontroly vo veci parkovania na zjazdnom chodníku
Z: Mestská polícia Košice, Stanica Juh
T: stály
3.9. Turgenevova, zadná strana bytového domu od verejnej zelene, umiestniť kôš na
psie exkrementy
Z: MČ Košice – Juh
T: do 20.06.2015
3.10. Gemerská ulica, odstrániť výtlky na komunikácii
Z: MMK, ref. dopravy
T: do 30.06.2015
3.11. Turgenevova, zjazdný chodník pri bytových domoch, zabezpečiť odstránenie
výtlkov
Z: Mesto Košice, MMK ref. dopravy
T: do 07.2015
3.12. Zrealizovať údržbu stĺpov verejného osvetlenia, opravu a nátery
Z: ELTODO OSVETLENIE, s r.o. , MMK, ref. dopravy
T: 30.6.2015, predložiť informáciu o spôsobe a termíne riešenia podnetu
3.13. Zabezpečiť ucelenú opravu chodníka na Kalinčiakovej ulici od prepojovacích
schodov ku výjazdu na Turgenevovú ul. ( zadný vstup do areálu UN L. Pasteura)
Z: Mesto Košice, MMK, ref. dopravy
T: 09.2015
Záver:
1. Zistené nedostatky odstrániť podľa uvedených termínov.
V Košiciach, 10.06.2015
zapísal: Ing. Eva Horáková

