Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice, 24.04.2019
Číslo:03 /2019
Zapísal: Ing. Eva Horáková, tajomník komisie
Tel: 7208047
e- mail: eva.horakova@kosicejuh.sk
Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh,
konaného dňa 24.04.2019
Prítomní:

členov a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
2. Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, stanica Juh
3. „Obchodné centrum Košice – Moldavská“ 1. a 2. etapa žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii pre účely územného konania. Žiadateľ ENTO, spol. s r.o.
v zastúpení investora SCONTO Development s.r.o.
4. Ponuka na uplatnenie predkupného práva na spoluvlastnícky podiel na pozemku
v k.ú. Južné mesto, žiadateľ Martin Tresa
5. Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu ambulantného predaja – rýchle občerstvenie spojené
s predajom jedla a nápojov počas MS 2019 na parkovisku na Žižkovej ulici , žiadateľ
PIZZA & more, s r.o. Jantárová 8, Košice
6. „FTTH_KE Rosná _SAMSON“ - pripojenie objektu SAMSON na optickú sieť na
Rosnej 22,
žiadosť o vyjadrenie pre potreby územného konania.
Žiadateľ
Telekomunik, s r.o. Košice
7. „Rozšírenie optickej siete SWAM KE , s r.o. , ul. Moldavská Košice „ žiadosť
o vydanie záväzného stanoviska , žiadateľ SWAM KE, s r.o.
8. „ FTTx_KE_BC_ Gemerská 3“ pripojenie optickej siete - pripojenie objektu
administratívnej budovy na Gemerskej 3 ku existujúcej optickej sietí, žiadateľ
CASSTEL s r.o Košice
9. Rôzne
10. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Viliam Knap. Oboznámil prítomných
s navrhovaným programom rokovania.
Na základe požiadavky oddelenia RRaBP boli doplnené do programu nasledovné body :
1. Slovo občanov v rozsahu 5 minút
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2. „Bytový dom Vojvodská ul., Košice – SO 09 komunikácie a spevnené plochy“ žiadosť
o vyjadrenie k stavebnému konaniu, žiadateľ Ing. Milan Rusnák, Brnenská 3,. Košice
v zastúpení investora
3. Predaj časti pozemku v k.ú. Južné mesto na parc. č. 36978/442 za účelom výstavby garáží,
žiadateľ Mgr. Henrich Bič, Užhorodská 23, Košice
Konštatoval, že komisia je uznášania schopná bude sa riadiť navrhovaným programom.
Materiály k jednotlivým bodom programu boli členom komisie zaslané elektronickou formou.
Hlasovanie o programe rokovania komisie:
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
Slovo občanom
p. Varga, Oštepová ulica, Košice
Požiadal o úpravu oddychovej zóny medzi blokového priestoru Oštepova-Košťova- Rosná:
- doplniť odpadkové koše,
- doplniť parkové lavice
- doplniť sieťky na basketbalové koše na oplotenom ihrisku,
- umiestniť stojan na bicykle pri vstupe do areálu MŠ
- zabezpečiť opravu vnútro blokových chodníkov, nerovnosti sú nebezpečné pre bicyklujúce sa
deti, riešiť nevyhnutné opravy aspoň spojov asfaltového povrchu,
- v priestore umiestniť stôl s lavicami,
- zabezpečiť revitalizáciu stromovej zelene
- zachytávanie dažďovej vody a navŕtanie studne na zabezpečenie polievania zelene v parku
Podnety na revitalizáciu a údržbu oddychovej zóny je možné vzhľadom na finančné možnosti mesta
Košice riešiť v rozpätí niekoľkých rokov. Údržbu a správu verejnej zelene a detského ihriska
zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach, preto pri riešení podnetov je potrebné spolupracovať
so správcom ( lavice, obnova vzrastlej zelene). Športové ihrisko vlastní a vykonáva na ňom správu
MČ Košice – Juh, sieťky na basketbalové koše budú doplnené v najbližšom možnom období.
Oprava asfaltového povrchu chodníkov na spojoch bude odstúpená vlastníkovi a správcovi miestnych
komunikácií t.j. Magistrátu mesta Košice, ref. dopravy.
Čo sa týka umiestnenia ďalších parkových lavíc a stola s lavicami zo strany mestskej polície bolo
konštatované, že v predmetnej lokalite je zaznamenaný zvýšený pohyb neprispôsobivých osôb zo
záhradkárskej osady Jarmočná – pri trati, ktoré sa zdržiavajú aj oddychových zónach a mohlo by
dôjsť ku narušaniu pohodlia obyvateľov v danej lokalite.
Z dôvodu určenia opodstatnenosti vznesených podnetov a určenia zodpovedných osôb pri ich riešení
bolo navrhnuté vykonať miestne šetrenie v predmetnej lokalite, termín dohodne odd. RRaBP, MÚ
MČ Košice – Juh.
p. Tkač, Lomonosovova ul.
- výstavba chodníka na Dunajskej ulici v úseku od križovatky s Lomonosovovou do križovatky
s Moldavskou ulicou.
Poukázal na dlhodobé riešenie zo strany mesta Košice a MČ Košice- Juh, zo strany obyvateľov bola
vznesená požiadavka už v roku 2016.
Podľa posledného vyjadrenia Magistrátu mesta Košice, ref. dopravy a ÚHA je snahou mesta Košice
požiadavku obyvateľov vyriešiť a vybudovať chodník na západnej strane miestnmej komunikácie na
Dunajsklej ulici. Chodník bude vybudovaný z rozpočtu m,esta Košice. V mesiaci apríl sa uskutočnilo
pracovné stretnutie spojené s miestnym šetrením za účasti zástupcu vlastníka pozemkuz SPP, a.s.
Bratislava, Mesta Košice, ref. dopravy , ref. UHA, odd. majwetkového a právneho a zástupcu MČ
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Košice – Juh. Zo strany SPP. a.s. bude mestu Košice doručené stanovisko k riešeniu umiestnenia
nového chodníka. Následne mesto zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravu na
zabezpečenie investície.
Mestská časť Košice – Juh v tomto štádiu osloví mesto Košice a požiada o informáciu o postupe
prípravy investície – výstavby chodníka.
- žiadal zastavenie výstavby BCT 3, riešenia statickej dopravy v lokalite Lomonosovova –
Turgenevova
- upozornil na kritickú situáciu v parkovaní v danej lokalite,. Požiadal o riešenie parkovania pre
obyvateľov výstavbou parkovacieho domu
- vyslovil kritiku na postup mestskej časti a mesta Košice pri povoľovaní stavby BCT,
konštatoval, že objekty podobného charakteru sa nemajú stavať v blízkosti obytných zón
Mestská časť v územnom a stavebnom konaní nie je účastníkom konania. V rámci posudzovania
vplyvu stavby na kvalitu životného prostredia požiadala Okresný úrad o posudzovanie činnosti podľa
EIA. Požiadavke MČ nebolo vyhovené. Stavba je v predmetnom území realizovaná v súlade s platným
územným plánom.
Zo strany členov komisie bolo navrhované p. Tkačovi predniesť problematiku parkovania a výstavby
BCT 3 na komisii dopravy mesta Košice, prípadne v bode „slovo pre občanov“ MZ MK .
Mestská časť požiada mesto Košice, aby riešila v danej lokalite možnosť výstavby parkovacieho domu
a prerokuje možnosť regulovať statickú dopravu rozšírením zóny rezidentského parkovania
p. Trusková, Turgenevova ( v zastúpení p. Fabišíkovej zo Slnečnej ulice)
- poukázala na zvýšenú intenzitu dopravy v lokalite ulíc Bleskova, Slônečná, Turgenevova,
Žižkova z dôvodu výstavby bytového komplexu Herberia, AB Dunajská, BCT Moldavská,
neprejazdnosti komunikácie na Slnečnej ulici z dôvodu parkovania vozidiel na komunikácii,
zvýšenia prašnosti a intenzity hluku v dôsledku dopravnej záťaže v danej lokalite.
MČ Košice – Juh preverí na MMK, ref. dopravy ako vlastníka miestnych a príslušný cestný správny
orgán o zmenu dopravného značenia ( Zákaz parkovania pozdĺž miestnej komunikácie ),
o prehodnotenie zriadenia výjazdu na Moldavskú ulicu zo Žižkovej ulice, vyznačenie priechodov pre
chodcov.
Členovia komisie sa oboznámili s jednotlivými podnetmi a podľa možností a ich riešením sa budú
postupne zaoberať.
p. Blanár
- Poukázal na prípravu nového Územného plánu HSA Košice, do ktorého je potrebné zapracovať
požiadavku na riešenie lokalít na výstavbu záchytných parkovísk a hromadný parkovacích domov
v lokalitách bytových domov.
K bodu č. 3
Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, Stanica - Juh.
Informáciu o činnosti Mestskej polície , stanice Juh predniesol veliteľ p. Pusta
Činnosť mestskej polície za uplynulé obdobie bola zameraná na výkon kontrol v nelegálnych osadách,
monitoringu pohybu neprispôsobivých osôb na Jarmočnej ulici a Pri bitúnku. Taktiež boli vykonávané
bezpečnostno preventívne aktivity zamerané na požívanie alkoholu a návykových látok, dodržiavanie
VZN mesta Košice a MČ, problém s fajčením na športových ihriskách ( areál futbalového ihriska na
Užhorodskej ulici ). Zúčastňujú sa na príprave zabezpečenia MS ĽH 2019 a Dní mesta Košice, okolie
Kulturparku.
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Hotel Centrum - parkovanie na štrkovej ploche , vozidlá parkujú na súkromnom pozemku, ktorá je
evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve spoločnosti Falkesteinjer Besitz Hotel,
s r.o. . Na ploche parkujú vozidlá aj návštevníci hotela Centrum.
MČ požiada Okresný úrad Košice, ref. ŽP a MMK, ref. ŽP o vyhodnotenie situácie a prešetrenie
protiprávneho parkovania na ploche, ktoré nebolo zriadené ako parkovisko a nespĺňa parametre na
zriadenie parkoviska.
p. Horáková za MÚ MČ Košice – Juh :
1.Požiadala o informáciu o činnosti enviromentálnych hliadok Mestskej polície Košice, náplň činnosti,
kompetencie a kontakty, MsP zaradí hliadkovanie do plánovaných výkonov.
2. Kontrola zdržiavania sa neprispôsobivých osôb na Južnej triede 9
Uznesenie: Komisia prerokovala Informáciu o činnosti Mestskej polície Košice, stanice Juh a berie
ju na vedomie
Hlasovanie :
prítomní: 6
za : 9
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 4

Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa, žiadateľ v zastúpení investora
spoločnosť ENTO, spol. s r.o. Košice , Jesenského 6 , žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii pre účely územného konania.
Spoločnosť ENTO, spol. s r.o. predložila zámer Obchodného centra Košice Moldavská 1. A 2.
Etapa, ktoré pozostáva z predajne a skladu nábytku SCONTO a objektu Retail I. Celkovo sa
uvažuje s výstavbou 409 parkovacími státiami. Lokalita je dopravne napojená na Alejovú ulicu
a cestu E 58.
Pre navrhovaný zámer bolo spracované dopravno-kapacitné posúdenie . Dopravné riešenie –
napojenie OC Moldavská –Alejová na nadradený komunikačný systém spĺňa požiadavky na
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutých miestnych komunikáciách Moldavská
a Alejová s dôrazom na priepustnosť križovatky Moldavská – Tr. SNP - Alejová výhľadovo do
roka 2030. S vybudovaním predajne nábytku a skladových priestorov sa uvažuje v 1. Etape a v 2.
Etape s výstavby objektu Retail a parkoviska. Smerom od kruhovej križovatky je riešená parková
úprava s fontánou s peším prepojením na existujúcu pešiu komunikáciu za OC Hornbach
a chodník na Alejovej ulici vrátane prepojenia cyklistického chodníka. Hlavná kompozičná os
územia v severojužnom smere od priestoru pri kruhovej križovatke k priestorom okolo
navrhovaného štadióna. Je vyjadrená peším ťahom s minimálnou šírkou 4 m a zeleným pásom
s výraznou stromovou alejou.
Pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP
rozhodnutie v zisťovacom konaní poľa zákona č. 24/2006 .z. o posudzovaní vplyvom na životné
prostredie v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť „Obchodné centrum Košice –
Moldavská 1. a 2. etapa“ sa nebude posudzovať podľa zákona, pričom boli Okresným
úradom Košice uložené opatrenia:
- Vyžiadať správcov dotknutých komunikácii o stanovisko k dopravnému riešeniu
- Predložiť dopravné trasy počas výstavby MČ Košice – Juh a odsúhlasiť ich s cestným
správnym orgánom a KDI.
- Pri realizácii stavby a počas prevádzky dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
- V prípade výrubu drevín požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas.
- Predložiť projekt náhradnej výsadby a sadových a terénnych úpravy MČ .
- Prehodnotiť dopravné napojenie na Moldavskej a Alejovej ulici v blízkosti kruhovej
križovatky.
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Stanovisko UHA mesta Košice k zámeru:
- Navrhuje prehodnotiť architektonické stvárnenie objektu, navrhuje aktívne
a architektonicky atraktívne stvárniť priečelie objektu z pohľadu vstupu do mesta
a z pohľadu ukončenia Tr. SNP
Prípadne navrhuje objekt odsunúť a ponechať
rezervu na výstavbu objektu administratívy, prípade kaviarne.
- Priečelia budov pozdĺž hlavných komunikácii stvárniť popínavou zeleňou.
- Časti parkovísk oddeliť zeleným pásom.
Uznesenie: .
Komisia prerokovala predložený zámer podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.Z. „ Obchodné
centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa“ a odporučila vydať kladné stanovisko
k navrhovanému investičnému zámeru pre účely územného konania.
Požiadavky a pripomienky
- Riešiť vjazd a výjazd po obslužnej komunikácii pre návštevníkov obchodného centra
z ulice Alejovej z dôvodu odľahčenia dopravy v úseku križovatky Moldavská .
- Pre OC Moldavská - Alejová 1. a 2. etapa je potrebné vybudovať minimálne 327 státí
pre návštevníkov, 24 státí pre zamestnancov( spolu 351 státí, z toho 14 vyhradených
pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu ) .
- Pre výhľadové obdobie r. 2040 je potrebné vzhľadom na prekročenie intenzity
dopravy okružnej križovatky ( vetva Moldavská od OC OPTIMA ) v zmysle záverov
dopravno-inžinierskeho posúdenia ( november 2018 ) riešiť dopravné napojenie OC
Moldavská – Alejová s možnosťou stykovej križovatky tvaru T a vytvorením
možnosti výjazdu z areálu OC doľava, s odľahčením okružnej križovatky.

Hlasovanie :
prítomní: 6

zdržal sa: 0

za : 6

proti: 0

K bodu č. 6

Ponuka na uplatnenie predkupného práva na spoluvlastnícky podiel na pozemku v k.ú.
Južné mesto, žiadateľ Martin Tresa v prospech mesta Košice
Podľa listu vlastníctva č. 14900 sú na parc. č. C KN 501/599 k.ú. Južné mesto evidovaní
vlastníci Mesto Košice v podieloch 4/12 a 6/12 k celku a Martin Tresa v podiele 2/12 k celku.
Uznesenie:

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom uplatnenia predkupného práva v podeli 2/12
k celku spoluvlastníckeho podielu Jána Tresu a odporučila vydať kladné stanovisko
k odkúpeniu spoluvlastníckeho podielu 2/12 v prospech mesta Košice.
Hlasovanie :
prítomní: 6

za :

6

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 5

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu ambulantného predaja – rýchle občerstvenie spojené
s predajom jedla a nápojov počas MS 2019 na parkovisku na Žižkovej ulici , žiadateľ
PIZZA & more, s r.o. Jantárová 8, Košice
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Umiestnenie ambulantného predaja je navrhované pri objekte na Nerudovej 14, spevnená
plocha parkoviska, pozemok nie je vo vlastníctve mesta Košice
Uznesenie:
Komisia prerokovala návrh umiestnenia ambulantného predaja a umiestnenia podnikateľskej
aktivity počas MS ĽH 2019 a neodporúča vydať súhlasné stanovisko z dôvodu
bezpečnosti a zachovania čo najväčších plôch pre zhromažďovanie evakuovaných osôb
v prípade vzniku nepredvídaných mimoriadnych udalostí.
Hlasovanie :
prítomní: 6

za : 6

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 6

„FTTH_KE Rosná _SAMSON“ - pripojenie objektu SAMSON na optickú sieť na
Rosnej 22,
žiadosť o vyjadrenie pre potreby územného konania.
Žiadateľ
Telekomunik, s r.o. Košice
Navrhovaný napojovací bod je na jestvujúce PODB:KE:KOTV:1518-8 na Košťovej ulici.
Trasa pokračuje v jestvujúcej MT 10/8 k budove SAMSON na Rosnej 22. Z existujúcej MT
10/8 pokračuje výkopom. Celková dĺžka projektovanej trasy je cca 270 m, z toho výkopy 5 m.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predložený zámer rozšírenia optickej siete spoločnosti Telekomunik,
s r.o. na Rosnej ulici a odporúča vydať kladné stanovisko k predloženej dokumentácii pre
účely územného konania.
Hlasovanie :
prítomní: 6

za : 6

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 7

„Rozšírenie optickej siete SWAN KE , s r.o. , ul. Moldavská Košice „ žiadosť o vydanie
záväzného stanoviska , žiadateľ SWAN KE, s r.o.
Navrhovaná trasa vedie od existujúcej šachty SWAN KE, s r.o., ktorá sa nachádza v zeleni
vo výbežku prístupovej cesty k budovám na Moldavskej ulici hlavne v zeleni. Trasa
v chodníkoch a miestnych komunikáciách budú riešené podvŕtvaním.
Uznesenie:
Komisia prerokovala návrh stavby prepojenia optickej siete SWAN KE, s r.o. Košice
a odporúča vydať kladné stanovisko pre účely povolania líniovej stavby
Hlasovanie :
prítomní: 6

za : 6

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 8

„ FTTx_KE_BC_ Gemerská 3“ pripojenie optickej siete
- pripojenie objektu
administratívnej budovy na Gemerskej 3 ku existujúcej optickej sietí, žiadateľ
CASSTEL s r.o Košice
Účelom stavby je riešiť pripojenie administratívnej budovy GCBG s r.o., na ul. gemerská 3
v Košiciach k existujúcej optickej sieti . V mieste pripojenia na existujúcu sieť bude
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vybudovaná multiprúdová spojka 1MDS1. Z tohto bodu bude prípojka situovaná v areáli
administratívnej budovy.
Uznesenie: .

Komisia po prerokovaní predloženého projektu stavby rozšírenia optickej siete Slovak
Telekom, a.s. Bratislava odporúča vydať kladné stanovisko k rozšíreniu optickej siete pre
účely povolenia líniovej stavby
Hlasovanie :
prítomní: 6

zdržal sa: 0

za : 6

proti:

0

K bodu č. 9
„Bytový dom Vojvodská ul., Košice – SO 09 komunikácie a spevnené plochy“ žiadosť
o vyjadrenie k stavebnému konaniu, žiadateľ Ing. Milan Rusnák, Brnenská 3,. Košice
v zastúpení investora
Statická doprava je riešená v prvom nadzemnom podlaží bytového domu v počte 8 s dopravným
napojením na existujúcu dopravnú sieť. Návrh rieši ďalšie parkovacie plochy mimo objektu bytového
domu s vjazdom z ulice Vojvodskej a nový prepojovací chodník od objektu smerom ku Mlynárskej
ulici. parkoviská sú navrhované na pozemkoch, ktoré má vo vlastníctve prípadne v nájme od mesta
Košice.
Uznesenie: .

Komisia po prerokovaní predloženej dokumentácie k stavebnému konaniu špeciálneho
staveného úradu pre miestne a účelové komunikácie žiada opätovne prerokovať návrh
riešenia stavby bytového domu a riešenia statickej dopravy na najbližšiu komisiu za účasti
investora
Hlasovanie :
prítomní: 6

za :

6

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 10
Predaj časti pozemku v k.ú. Južné mesto na parc. č. 36978/442 k.ú. Južné mesto vo vlastníctve
mesta Košice za účelom výstavby garáží, žiadateľ Mgr. Henrich Bič, Užhorodská 23, Košice
Pozemok sa nachádza pri vstupe do areálu verejného cintorína zo sídliska Železníky

Uznesenie:
Komisia prerokovala žiadosť o odkúpenie časti pozemku v garážovej lokalite z dôvodu
výstavby garáže a neodporúča predmetnú časť pozemku odpredať potrebné ponechať
pozemok ako súčasť manipulačného priestoru pri vstupe do areálu cintorína.
Hlasovanie :
prítomní: 6

za : 6

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 11
Rôzne:
p. Tobák
Predložil podnet obyvateľa p. Igora Budzáka, bytom na Jánošíkovej ulici, ktorý vzniesol požiadavku
na prehodnotenie dopravného značenia na ulici Lomonosovovej. Poukazuje na to, že užívanie
verejného parkoviska je protiprávne obmedzené dopravným značením. Zo strany obyvateľov
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Lomonosovovej ulice dochádza ku slovným útokom, poškodzovanie majetku, obmedzovanie slobody
občanov, ktorí na týchto parkoviskách parkujú a nie sú obyvateľmi sídliska.
Vyjadrenie MÚ MĆ Košice – Juh
Dopravné značenie bolo na Lomonosovovej ulici osadené na podnet obyvateľov, ktorí boli
obmedzovaní v parkovaní pred bytovým domom zamestnancami BCT počas výstavby II. etapy. Zo
strany cestného správneho orgánu MMK, ref. dopravy bolo osadenie DZ povolené do doby ukončenia
výstavby BCT 3. V prípade, ak sa obyvatelia domnievajú, že sú ich práva obmedzované akým
koľvek spôsobom je potrebné sa obrátiť a podať podnet na PZ SR.
p. Tkač
1. Revitalizácia Pasteurovej ulice a výstavba parkovacích plôch na Pasteurovej ulici.
Vyjadrenie MÚ MČ Košice – Juh
Na základe záverov vykonanej miestnej obhliadky za účasti MČ Košice – Juh, MMK ref dopravy,
MSP, SMsZ v Košiciach sa uskutoční stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov na ul. Rastislavova,
Milosrdenstva, Pasteurovej ulice, Pasteurovho námestia, na ktorom obyvateľom budú odprezentované
zámery v danej lokalite prípadne určený ďalší postup.
Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa
15.05.2019.
2. Požiadal o prehodnotenie časového intervalu pre chodcov na svetelných križovatkách na Štúrovej
ulici v križovatke s ulicou Rastislavovou a na Štúrovej pri Steel Aréne
Poukázal na nedostatočnú šírku ostrovčeka pre chodcov pri CSS ( križovatka Rastislavova ) –
ohrozená bezpečnosť mamičiek s kočíkmi
p. Breicha
Predložil návrh na zrušenie detského ihriska Južná tr. 37-39, žiadal dosadiť živý plot na Južnej tr. 37
Vyjadrenie MÚ MČ Košice – Juh
Požiadavky budú odstúpené správcovi verejnej zelene. Požiadavka na zrušenie detského ihriska musí
byť prerokovaná so SVB na Južnej triáde 33-45
p. Knap
1. Požiadal, aby bol na mesto Košice vznesený podnet na poskytnutie bezplatného kompostéra aj do
záhradkárskych lokalít.
2. Požiadal o riešenie umiestnenia trhových stolov na sídlisku Železníky. Mestský poslanci prerokujú
podnet na komisii výstavby mesta Košice.

Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie
Eva Horáková
tajomník komisie

Viliam Knap
predseda komisie
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