Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice, 22.05.2019
Číslo:04 /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 22.05.2019
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. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2018, predkladá vedúci odd. EaM , p.
Zahoranský
4. Informácii o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019, prekladá
vedúci odd. EaM p. Zahoranský
5. Bytový dom Vojvodská, riešenie statickej dopravy komunikácie , spevnené plochy,
predstavenie zámeru predkladá v zastúpení investora, Milan Rusnák
6. Doplnenie parkovacích státí v areáli BCT – I. etapa, ENTO, spol. s r.o. – žiadosť o vyjadrenie
pre účely územného rozhodnutia
7. Doplnenie parkovacích státí v areáli BCT – II. etapa, ENTO, spol. s r.o. - žiadosť o vyjadrenie
pre účely územného rozhodnutia
8. Skladový objekt, Pri bitúnku 3 - dodatočné povolenie stavby
9. Právo prejazdu a prechodu, Kukučínova 17 – Prof. Ing. Marián Mésároš, DrSc.
10. Urbanisticko – architektonická štúdia bytového komplexu pri Podnikateľskom centre na
Jantárovej ulici, návrh zmeny regulatívov funkčného využitia územia, predkladá EKOPRA
s r.o.
11. Rôzne
12. 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.
Do programu rokovania komisie boli doplnené nasledovné body :
1. Slovo občanov v rozsahu 5 minút
2. Odkúpenie časti pozemkov na parc. č. 501/411, 501/412, 501/173 v k.ú. Južné mesto,
výstavba Showroom IT, Moldavská , žiadateľ Datacom s r.o. Košice
3. Návrh na zrušenie VZN č. 5/1999 o zimnej údržbe na území Mestskej časti Košice – Juh
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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
Stanislav Sonoga, bytom Turgenevova 12, Košice
Požiadal o riešenie podnetov v nasledujúcich oblastiach:
- ucelené opravy miestnych komunikácii na ul Turgenevova 2- 34, Bleskova, Dunajská,
Táborská
- odvodnenie chodníka pri prepojovacom schodišti Lomonosovova - Turgenevova MŠ
- riešiť prepojenie chodníkov a miestnych komunikácií bezbariérovo, bezbariérový prechod pre
chodcov – zadný vstup do UN z Kalinčiakovej
- oprava schodov medzi garážami na Turgenevovej 2-34, prepojovacie schody Turgenevova 1113, Dunajská – Milosrdentsva ,
- riešiť vodorovné dopravné značenie na parkoviskách a zvislé upozorňujúce pozor deti pri MŠ
- riešenie statickej dopravy , zabezpečiť vodorovné DZ
- zabezpečiť údržbu premostenia ( lávka ) pre peších
- odstránenie náletov a odpadu vo vreciach pod rampou premostenia
- riešiť údržbu stromov pri osvetľovacích zariadeniach ( orezu stromov )
- rozšírenie osvetlenia medzi objektom MŠ a obchodným strediskom
- riešenie uzamykateľných kontajnerovísk v garážových boxoch
Podnety na riešenie sú podrobne uvedené v zápisnici so spoločného stretnutia zástupcov obyvateľov
Turgenevovej ulice ( uvedené v prílohe ) .
K bodu č. 2
Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, Stanica - Juh.
Zástupca MsP, stanica – Juh svoju neprítomnosť ospravedlnil z dôvodu zabezpečovania úloh
v súvislosti s MS 2019
K bodu č. 3
Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2018, predkladá vedúci odd. EaM , p.
Zahoranský
Záverečný účet MČ Košice – Juh obsahuje najmä:
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- hodnotenie plnenia programov MČ Košice – Juh (hodnotiaca správa),
- bilanciu aktív a pasív,
- stanovisko finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh.
MČ Košice – Juh za rok 2018 nemala žiaden dlh, neposkytovala dotácie, nevykonávala
podnikateľskú činnosť ani nemala príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti.
Plán príjmov bol v roku 2018 splnený na 95,70 %, keď oproti rozpočtovaným príjmom vo
výške 2 375 121,03 € boli plnené príjmy vo výške 2 273 050,65 €, ktoré tvoria bežné príjmy
v sume 2 113 066,91 €, kapitálové príjmy v sume 80 948,00 € a príjmové finančné operácie v sume 79
035,74 €.
Plán výdavkov bol v roku 2018 splnený na 95,23 %, keď oproti rozpočtovaným výdavkom
vo výške 2 375 121,03 €, boli čerpané výdavky vo výške 2 261 938,01 €, ktoré pozostávajú
z bežných výdavkov v sume 2 104 262,81 € a kapitálových výdavkov v sume 157 675,20 €.
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Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované a ani čerpané.
Finančné operácie, ktoré predstavujú prevody z rezervného fondu a ostatných fondov na
kapitálové výdavky, boli realizované v sume 79 035,74 €, čo predstavuje čerpanie oproti
plánovanému rozpočtu na 52,02 %. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
rozpočtu. Predstavujú zdroj krytia plánovaného schodku kapitálového rozpočtu.
Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií
predstavuje v roku 2018 sumu 11 112,64 €.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predložený návrh Záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2018 a odporúča ho
predložiť a schváliť bez výhrad na zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 5

zdržal sa: 0

za : 5

proti: 0

K bodu č. 4
Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019, predkladá p.
Zahoranský , vedúci odd. EaM
1. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy v celkovej výške 5 308 eur (z
dobropisov a z refundácie za rok 2018 v rámci T-Systems Športovo-zábavný areál a správy) a
navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo
výške 4 098 eur a Programu 11 Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB vo výške 1 210 eur.
2. Presun vo výške 1 500 eur z Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1
Zastupiteľstvo MČ do Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu v rámci
položky 633 Materiál. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkový výšku príjmov a výdavkov.
V mesiaci marec boli MČ Košice – Juh schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné
prostriedky z iného rozpočtu:
1. Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky súvisiace
s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 v
celkovej výške za 1. kolo volieb 12 939,77 eur a za 2. kolo volieb 11 339,77 eur.
2. V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 141
eur v rámci poštovného.
3. Spoločnosť Elektrofinál Košice s.r.o. poskytla MČ Košice – Juh finančný dar vo výške 200 eur na
zabezpečenie podujatia Mini Winter Classic na T-Systems Športovo-zábavnom areáli.
Ing.
Uznesenie:
Komisia prerokovala Informáciu o 1. úprave programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019 a
odporúča ju predložiť na rokovanie MR a MZ MČ Košice - Juh
Hlasovanie :
prítomní: 5

za :

5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 5
Bytový dom Vojvodská, riešenie statickej dopravy komunikácie, spevnené plochy, predstavenie
zámeru opätovne predkladá v zastúpení investora, Milan Rusnák
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
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ulici. parkoviská sú navrhované na pozemkoch, ktoré má vo vlastníctve prípadne v nájme od mesta
Košice.
Podľa vyjadrenia stavebníka voči rozhodnutiu o umiestneniu stavby „ Bytový dom Vojvodská ulica ,
Košice „ vlastníci bytov na ul. Fejova 6,8,10,12, Košice bolo podané odvolanie, ktoré preskúmal
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutím bolo odvolanie zamietnuté
a rozhodnutie o umiestnení stavby vydané mestom Košice v celom rozsahu potvrdené. Okresný úrad
sa zaoberal námietkami obyvateľov a nezistil dôvody na zrušenie odvolaním napadnuté rozhodnutie.
Uznesenie: .
Komisia po opätovnom prerokovaní predloženej dokumentácie k stavebnému konaniu špeciálneho
staveného úradu pre miestne a účelové komunikácie stavby „Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice „
odporúča vydať kladné stanovisko k stavebnému konaniu stavby riešenie statickej dopravy
komunikácie , spevnené plochy.
Požiadavky a podmienky:
V rámci stavby komisia požaduje realizovať podzemné sústredené uzamykateľné kontajnerovisko,
ktoré bude kapacitne postačovať aj pre časť obyvateľov bytového domu na Fejovej ulici.
Hlasovanie :
prítomní: 6
za :
6
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 6, 7
Doplnenie parkovacích státí v areáli BCT – I. etapa, ENTO, spol. s r.o. – žiadosť o vyjadrenie pre
účely územného rozhodnutia
Doplnenie parkovacích státí v areáli BCT – II. etapa, ENTO, spol. s r.o. - žiadosť o vyjadrenie pre
účely územného rozhodnutia
Doplnené parkovacie plochy v počte 8 pozdĺžnych státí v rámci stavby BCT I. etapa sú navrhované na
voľnej ploche , v blízkosti vjazdu z Werferovej ulice. Výstavbou parkovacích plôch dôjde ku zabratiu
existujúcich trávnatých plôch a ku zmene trasy existujúceho chodníka. Parkoviská sú navrhované zo
zatrávňovacích betónových panelov. V predmetnom území sa nachádza jeden vzrastlý strom, ktorý
bude zachovaný
Navrhované nové parkovacie plochy sú riešené v rámci areálu BCT pri objekte BCT2. Nové
parkovacie plochy PM 4.1 sú navrhované na ploche pri západnej hranici areálu, PM 15 pri severnej
fasáde objektu BCT 1, PM6 oproti novo navrhovanému parkovisku
parkovisko PM 4.2
v severovýchodnom cípe areálu BCT pri objekte BCT2 ako pokračovanie existujúceho parkoviska.
V rámci stavby BCT 2 je navrhovaných 29 nových parkovacích státí so zatrávňovacích panelov.
V rámci stavby budú preložené trio stĺpové svietidlá, pri parkovacích plochách označených bue
riešený nová spevnená plocha z betónovej dlažby.
Uznesenie:
Komisia prerokovala návrh riešenia nových parkovacích plôch v rámci stavby BCT 1 a BCT2
a odporúča vydať kladné stanovisko k územnému konaniu

Hlasovanie :
prítomní: 5

za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 8
Skladový objekt, Pri bitúnku 3 - dodatočné povolenie stavby, žiadateľ investor Olivia Illárová,
Jozef Illár, Irkutská 9, Košice
Investor predložil projektovú dokumentáciu stavby SO-01 Skladový objekt k dodatočnému povoleniu
stavby. Stavba sa nachádza na ul. Pri bitúnku č. 3 v Košiciach na parc. č. 3232/6,8,10 v k.ú. Južné
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Mesto. Skladový objekt je využívaný pre potreby Kresťanského misijného centra na triedenie
a dočasné skladovanie humanitárnych zbierok, ktoré sú následne distribuované a na západnej strane je
prepojený spojovacou chodbou s prevádzkovým objektom. Objekt je dvojpodlažný, pôdorysne
členitého tvaru. .
Uznesenie:
Komisia sa oboznámila s predloženou dokumentáciou stavby SO 01 Skladový objekt, Pri bitúnku 3
v Košiciach a odporučila žiadosť opätovne prerokovať za účasti investora prípadne
prevádzkovateľa zariadenia a vykonať miestne zisťovanie na najbližšom zasadnutí komisie za
účelom oboznámenia sa s ďalším využitím objektu.
Hlasovanie :
prítomní: 5

za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 9
Právo prejazdu a prechodu, Kukučínova 17 – Prof. Ing. Marián Mésároš, DrSc., Bukovec 223
Objekt na parc. č. 1283/1, 1283/5 v k.ú. Skladná je vo vlastníctve žiadateľa a nachádza sa na parc. č.
1283/1 budova so súp. číslom 90, ktorá je využívaná pre potreby školstva. Jediný prístup ku objektu
na Kukučínovej ul. č. 17 zásobovacími vozidlami je cez parc. č. 1283/6 v k.ú. Skladná . Za účelom
právneho usporiadania vzťahov ku dotknutým nehnuteľnostiam a zabezpečeniu prevádzky zariadenia
na Kukučínovej ul. 17 vlastník a prevádzkovateľ žiada zriadiť vecné bremeno – právo prechodu
a prejazdu cez parc. č. 1283/6 v k.ú. Skladná
Uznesenie: .
Komisia prerokuje opätovne žiadosť o zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu na
najbližšom zasadnutí komisie za účasti zástupcu VŠBM v Košiciach. Na rokovanie komisie žiada
predložiť informáciu o zámeroch školy a riešení statickej dopravy pre zamestnancov a študentov .
Hlasovanie :
prítomní: 5

za : 5

zdržal sa: 0

proti:

0

K bodu č. 10
Urbanisticko – architektonická štúdia bytového komplexu pri Podnikateľskom centre na
Jantárovej ulici, návrh zmeny regulatívov funkčného využitia územia, predkladá EKOPRA
s r.o.
Návrh na zmenu regulatívu funkčného využitia územia uvedeného v Územnom pláne HSA Košice
v lokalite Podnikateľského centra na Jantárovej ulici v Košiciach predložila spoločnosť EKOPRA
s r.o., so sídlom na Jantárovej ul. č. 30 v Košiciach. V tomto území má spoločnosť záujem realizovať
investičný zámer so zachovaním existujúcej administratívnej budovy Podnikateľského centra
a vybudovaním bytových domov s nájomnými bytmi s občianskym vybavením a zabezpečením
statickej dopravy a dopravnej infraštruktúry.
Urbanisticko – architektonická štúdia „Bytového komplexu pri Podnikateľskom centre na Jantárovej
ulici v Košiciach“ bola spracovaná na základe požiadavky spoločnosti EKOPRA, s r.o. Košice URBI
Projektovou kanceláriou, so sídlom na Zvonárskej ulici 23, 040 01 Košice
a bola dopracovaná na
základe záverov z rokovania Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja zo dňa 11.03.2019.
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Riešené územie je vymedzené zo severnej strany Základnou školou Staničná, z východnej a južnej
strany Jantárovou ulicou a zo západnej strany Južnou triedou na pozemkoch na parc. č. 2792/13,
2792/13, 2792/64, 2792/47, 2792/44, 2794/4, 12792/5, časť parc. č. 2791/ 1 a 2792/60 v I. etape ,
2792/12, 2792/56, 2792/27, 2792/56, 2792/55, 2792/53, 2792/52, 2792/51, 2792/58, 2792/60 v II.
etape.
Podľa platného Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie (UPD HSA ) Košice v znení
zmien a doplnkov je pre dané územie určené polyfunkčné využitie pre zariadenia výroby a skladov
a stavebnej výroby, objekty mestského a nadmestského občianskeho vybavenia. Dopravné napojenie
areálu je v súčasnosti riešené z východnej strany na Jantárovú ulicu, ktorá je súčasťou vnútorného
mestského dopravného okruhu.
Za účelom prípravy realizácie investičného zámeru vybudovať bytový komplex s občianskym
vybavením je navrhovaná zmena regulatívu funkčného využitia plôch zariadení výroby, skladov
a stavebnej výroby a plochy mestského a nadmestkého občianskeho vybavenia na obytné plochy
viacpodlažnej zástavby a plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia podľa
predloženej urbanistickej štúdie.
Uznesenie:
Komisia prerokovala Urbanisticko – architektonická štúdiu bytového komplexu pri Podnikateľskom
centre na Jantárovej ulici, návrh zmeny regulatívov funkčného využitia územia odporučila predložiť
materiál na prerokovanie na zasadnutie MR a MZ MČ Košice –Juh .
Požiadavky a podmienky:
Do návrhu investičného zámeru realizácie bytového komplexu v lokalite Pri podnikateľskom centre na
Jantárovej ulici v Košiciach zapracovať riešenie podzemných prípadne polo podzemných
kontajnerovísk, ktoré budú realizované v rámci stavby podľa podmienok stanovených a odsúhlasených
mestom, Košice a spoločnosťou KOSIT, a.s. Košice
Hlasovanie :
prítomní: 5

zdržal sa: 0

za : 5

proti: 0

K bodu č. 11
Odkúpenie časti pozemkov na parc. č. 501/411, 501/412, 501/173 v k.ú. Južné mesto, výstavba
Showroom IT, Moldavská , žiadateľ Datacom s r.o. Košice
Mesto Košice predložilo tunajšiemu úradu žiadosť spoločnosti DATACOM s r. o. o odkúpenie časti
pozemkov na parc. 501/412. 501/173 a 501/411 v k.ú. Južné mesto s celkovou výmerou 140m2 za
účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov ku zastavaným pozemkom v rámci investičného zámeru
výstavby logistického centra. V súčasnosti na predmetnú stavbu prebieha územné konanie.
Uznesenie:
Komisia prerokovala žiadosť vo veci odkúpenie časti pozemkov na parc. č. 501/411, 501/412, 501/173
v k.ú. Južné mesto, výstavba Showroom IT, Moldavská a odporučila vydať kladné stanovisko
Hlasovanie :
prítomní: 5

za :

5

zdržal sa: 0
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proti: 0

K bodu č. 12.
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.5/1999 o zimnej údržbe na území
Mestskej časti Košice – Juh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1999 o zimnej údržbe na území mestskej časti Košice – Juh (ďalej
len „VZN“) bolo schválené uznesením č. 25 na 5. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh dňa 24.8.1999 a novelizované uznesením č.74 na 12.zasadnutí MZ MČ Košice – Juh dňa
31.10.2000.
Toto VZN upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb pri výkone zimnej
údržby ciest, komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev, vstupných a priľahlých chodníkov
k nehnuteľnostiam a stanovíšť pre zberné nádoby v Mestskej časti Košice – Juh podľa v tom čase
platných právnych predpisov, predovšetkým ustanovení § 9 ods. 2, § 9a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Na základe cestného zákona je vykonávanie správy prejazdných ciest, miestnych komunikácií
a účelových komunikácií vo vlastníctve obcí povinnosťou obcí (§ 3d ods.5 písm. d). Uvedený zákon
bol novelizovaný zákonom č. 106/2018 Zb. Najvýznamnejšou zmenou s účinnosťou od 20.5.2018 je
vypustenie doterajšej povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou
komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto
povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností (doterajší § 9 ods. 2
zákona o pozemných komunikáciách). Taktiež sa vypustilo ustanovenie § 9a ods. 4, podľa ktorého
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s
cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedali za škody, ktorých príčinou boli závady v
schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli
bez prieťahov odstránené.
Podľa novely § 9 ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách teda platí, že závady v schodnosti
miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní
odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
Podľa Štatútu mesta Košice v platnom znení v oblasti rozdelenia kompetencií medzi mestom
a mestskými časťami v § 23 v ods. 1 bola určená správa a údržba pozemných komunikácií iba malým
mestským častiam (mestské časti Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Luník IX,
Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca, Džungľa) a sídlisku KVP. Na
ostatné mestské časti, teda aj na MČ Košice – Juh, nebola delimitovaná pôsobnosť vykonávať správu
a údržbu miestnych komunikácii vo vlastníctve mesta Košice. Tieto mestské časti nevykonávajú ani
kompetencie cestného správneho orgánu.
V zimnom období je jednou z hlavných činností správcov vykonávať zimnú údržbu na prieťahoch
ciest a mestských komunikáciách s cieľom zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy. Pre
samotnú realizáciu, materiálnu a technickú prípravu zimnej údržby, operatívnosť dispečerskej služby
a pre výkon zimnej údržby je mestom Košice pre každé zimné obdobie spracovaný „Operačný plán
zimnej údržby na prieťahoch ciest II. a III. Triedy, miestnych komunikáciách, na ktorých premáva
MHD a ostatných komunikáciách v meste Košice“.
Dispečerskú a spravodajskú službu pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje dispečing
referátu dopravy Magistrátu mesta Košice, ktorý riadi, usmerňuje a koordinuje výkon zimnej údržby.
Uznesenie:
Komisia prerokovala Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.5/1999 o zimnej
údržbe na území Mestskej časti Košice – Juh a odporučila ho predložiť na rokovanie MR a MZ
MČ Košice – Juh
Hlasovanie :
prítomní: 5

za :

5

zdržal sa: 0
7

proti: 0

K bodu č. 13
Rôzne:
p. Blanár
1. Požiadať o informáciu vo veci prípravy a realizácie investičného zámeru spoločnosti GoBaKo, s r.o.
– multifunkčná hala
2. Požiadal o zvýšenie pochôdzkovej činnosti Mestskou políciou Košice v okolí Malej stanice Jantárová
p. Majerníček
Požiadal o premiestnenie lavičky v parku na Košťovej a Oštepovej , lavička je nevhodne umiestnená
oproti bytovému domu
p. Knap
Požiadal o zvýšenie pochôdzkovej činnosti Mestskej polície Košice v okolí DI Južná tr. 13 –15.
Neprispôsobiví občania po odstránení lavičiek v parku sa stiahli ku DI ( znečisťovanie verejného
priestranstva )
p. Horáková
„Obchodné centrum Košice Moldavská 1 a 2 etapa“ dokumentácia dendrologického prieskumu drevín
a projekt náhradnej výsadby
Predkladá informáciu
Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie
Eva Horáková v.r.
tajomník komisie

Viliam Knap v.r.
predseda komisie
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