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 03.07.2015 na území Mestskej časti Košice – Juh.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Vyhodnotenie zápisnice zo dňa 23.3.2015 na území Mestskej časti Košice – Juh
v lokalite Železníky
3. Kontrola čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby
detských a športových ihrísk na území Mestskej časti Košice – Juh v lokalite
Železníky
1. Pracovné stretnutie otvoril a viedol starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka.
2. Vyhodnotenie zápisnice zo dňa 23.03.2015
P.č.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Nedostatky – v lokalitách
Sídlisko Železníkyneodstránený posypový
materiál
Chýbajúce koše na odpadky
– Železníky stred
Lavička pri detskom ihrisku
– Železníky stred (osadiť
nižšie príp. podsypať)
Krakovská, Miškovecká
v podchodoch, pred
prevádzkou Pedro – kontrola
parkovania
Vykonávať kontrolu
venčenia psov v okolí
detských ihrísk
Chodník k prevádzke Pedro
– osadiť pevnú prekážku

Zodpovednosť
MMK,
ref.dopravy

Objekt bývalej tlačiarnezabezpeč. údržbu a čistotu,
zamurovanie budovy
Objekt bývalej tlačiarne –
odstrániť ležovisko pod
budovou
Objekt bývalej tlačiarnezabezp. orez krovín
Miškovecká ul. pri detskom
ihrisku-odstrániť
konštrukciu prašiaka

MČ Košice – Juh

MČ Košice - Juh

Vyriešené

Nevyriešené

Poznámka




SMsZ

MsP

MsP

MMK
x

x
MČ Košice – Juh

SMsZ



MČ Košice - Juh


MČ Košice – Juh osadí
pevnú prekážku v 28.
týždni
Zaslaná výzva, majiteľ
prisľúbil zamurovanie
budovy v letných mes.

11.
12.
13.

14.

15.

Miškovecká 17-18 – upraviť
zeleň v predzáhradke
Miškovecká 19-doplniť
dopr. značku ,,zákaz vjazdu“
Sídl. Železníky – osadiť
kamenné zábrany k zamedz.
prejazdenia zelene

SMsZ

Chodník Užhorodská okolo
futbalového ihriskapoškodený asfalt,
neodstrán.posyp
ZŠ Užhorodská –
odstránenie gumového
posypu v okolí ihriska,
zabezp. čistoty a poriadku

MMK, referát
dopravy



MMK,
ref.dopravy
SMsZ

x

x



MČ Košice - Juh

Značka bude osadená
v 29. týždni
Telefonicky bolo
oznámené, že SMsZ
neplánuje osadzovať
kamenné zábrany
Posyp odstránený,
rekonštrukcia chodníka
zaradená do plánu opráv
Zaslaná výzva – 2x

x

3. Kontrola stavu čistoty bola vykonaná na sídlisku Železníky
3.1. Ostravská – garážová lokalita – Mesto Košice zabezpečí odstránenie náletových
krovín na parc. č. 3756, 3698/1, ktoré nemajú svojho vlastníka
Z: MMK, referát ŽP a energetiky
T: do 30.07.2015

3.2. Ostravská – za garážami – Mesto Košice zabezpečí kosbu predmetnej lokality na
parcele č. 3756 v spolupráci so SMsZ
Z: MMK, referát ŽP a energetiky
T: do 30.07.2015

3.3. Ostravská – za garážami – priebežne monitorovať oblasť mestskou políciou
z dôvodu zdržiavania sa bezdomovcov
Z: Mestská polícia Košice, Stanica Juh
T: stály

3.4. Železníky stred – opraviť zničené oplotenie detského ihriska
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 20.07.2015

3.5. Stredová časť sídliska – odstrániť konáre a nahromadenú zeleň po prekopávke
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 20.06.2015
3.6. Objekt bývalej tlačiarne – odstrániť ležovisko pod budovou + opätovne vyzvať
vlastníka budovy k zamurovaniu budovy a odstráneniu visiaceho kábla
Z: MČ Košice – Juh (zaslanie výzvy)
T: do 20.07.2015

3.7. Objekt bývalej tlačiarne – vyčistiť betónovú pergolu zarastenú machom a zeleňou
Z: MČ Košice – Juh
T: do 30.07.2015
3.8. Miškovecká č. 2 -3 – viditeľne označiť detské ihrisko tabuľkou, ktorá zabezpečí
zákaz vstupu na stavenisko z dôvodu bezpečnosti obyvateľov, dosledovať uvedenie
detského ihriska a priľahlej plochy do pôvodného stavu po skončení stavebných prác
Z: SMsZ v Košiciach
T: 9/2015

3.9. Ostravská ul. – odstrániť náletové kroviny pri výmenníkoch v mestskej časti
Z: MČ Košice – Juh (zaslanie výzvy)
T: do 20.07.2015

3.10. Ostravská 26 – schnúci strom – zabezpečiť ošetrenie, prípadne zrezanie stromu
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.07.2015

3.11. Ostravská 2-3 detské ihrisko v správe SMsZ – doplniť piesok v pieskovisku
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 30.07.2015

3.12. Miškovecká 19 – zabezpečiť odstránenie vraku
Z: MsP, Košice – Juh
T: do 20.07.2015

3.13. Miškovecká 19 – doplniť dopravnú značku ,,zákaz vjazdu“ okrem dopravnej
obsluhy
Z: MMK ref. dopravy
T: do 20.07.2015
3.14. Miškovecká 17 – zabezpečiť zatváranie bránky na detskom ihrisku
Z: SMsZ v Košiciach
T: do 20.07.2015

3.15. Sídlisko Železníky - zrealizovať ucelenú opravu chodníkov, vyčistiť obrubníky
od nahromadenej nečistoty a prerastajúcej trávy
Z: MMK ref. dopravy
T: do 30.07.2015, predložiť informáciu o termíne riešenia rekonštrukcie
chodníkov

3.16. ZŠ Užhorodská - odstrániť náletové kroviny v okolí objektu
Z: MČ Košice – Juh (zaslanie výzvy)
T: 20.7.2015

3.17. Turgenevova ul. – odstrániť veľkoobjemový odpad
Z: KOSIT a.s.
T: 10.07.2015

3.18. Turgenevova – vyčistiť schody pri detskom ihrisku od prerastajúcej zelene
Z: MČ Košice – Juh
T: 20.07.2015

Záver:
1. Žiadame zodpovedných, aby predložili informáciu o čase a spôsobe riešenia
zistených nedostatkov, najneskôr však do uvedených termínov na adresu
daniela.lapcakova@kosicejuh.sk.
V Košiciach, 03.07.2015
zapísal: Daniela Lapčáková

overil: Ing. Eva Horáková

