Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice, 14.08.2019
Číslo:07 /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 14.08.2019

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. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh
4. Havarijná nádrž ČSPH Shell Slovakia, s r.o. Košice – Alejová, žiadosť o stanovisko k PD pre
stavebné konanie , v zastúpení stavebníka CEVING s r.o. Košice
5. Rôzne
6. 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.
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

K bodu č. 2
Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, Stanica - Juh.
Zástupca Mestskej polície Košice, stanica Juh ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní komisie
z dôvodu zabezpečovania iných pracovných úloh.
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K bodu č. 3
Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh, predkladá odd. OPaM, p. Bernátová
Zmeny rokovacieho poriadku sú navrhnuté v článku IV. Zvolávanie zasadnutí miestneho
zastupiteľstva v ods. 1, kde sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta s textom: „Zasadnutie miestneho
zastupiteľstva zvoláva podľa určeného plánu zasadnutí starosta.“ Pôvodná (druhá) veta sa posunie na
tretiu vetu a pôvodná (tretia) veta na štvrtú. Za ňu sa vkladá nová (piata) veta v znení: „V
odôvodnených prípadoch môže mimo určeného plánu zasadnutí zvolať zasadnutie miestneho
zastupiteľstva aj starosta.“ Posledná pôvodná (štvrtá) veta bude ako šiesta na konci odseku.
V článku IV. Zvolávanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva ods. 4 sa dopĺňa o novú vetu s týmto
znením: „Do programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva a zasadnutia miestneho
zastupiteľstva zvolaného mimo určeného plánu zasadnutí sa nezaraďujú body slovo pre verejnosť,
interpelácie (dopyty) poslancov a diskusia. Program zasadnutia zvolaného podľa ods. 1 tretej a piatej
vety nemožno doplniť alebo meniť.“
V článku V.a) Slovo pre verejnosť v ods. 1 na konci vety sa dopĺňajú slová: „s výnimkou
ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva a
zasadnutia miestneho zastupiteľstva
zvolaného mimo určeného plánu zasadnutí.“
Uznesenie:
Komisia prerokovala predložený návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh a odporúča ho predložiť a schváliť bez výhrad na
rokovanie samosprávnych orgánov Mestskej časti Košice – Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 5

za :

zdržal sa: 0
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proti: 0

K bodu č. 4
Havarijná nádrž ČSPH Shell Slovakia, s r.o. Košice – Alejová, žiadosť o stanovisko k PD pre
stavebné konanie , v zastúpení stavebníka CEVING s r.o. Košice
Existujúca stáčacia plocha bude opravovaná, stavba havarijnej nádrže je novostavbou. Stáčacia plocha
tvorí priestor pre stáčanie pohonných hmôt z auto cisterny do existujúcich podzemných nádrží, tvorí ju
záchytná nádrž, ktorá je prepojená s havarijnou nádržou. Záchytná nádrž je odizolovanou proti
prieniku ropných látok do podložia. Pri výstavbe dôjde ku čiastočnému obmedzeniu prevádzky.
Dažďové vody budú odvádzané do existujúcej kanalizácie, ktorá je napojená na odlučovač ropných
látok. Havarijná nádrž je podzemná dvojplášťová nerezová, z vonkajšej strany obalená asfaltovými
pásmi sklobit. Podzemná nádrž bude uložená na základovú osku do suchého betónu o hrúbke 400 mm
a obsypaná pieskom a zeminou. Výškovo bude osadená podľa spádu kanalizácie.
Stavba stáčacej plochy, havarijnej nádrže, strojného vybavenia, rozvodov sa realizuje na parc. č.
449/149, k.ú. Južné Mesto vo vlastníctve. Spoločnosti SHELL Slovakia, s r.o. Bratislava
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania stavby
„Havarijná nádrž ČSPH Shell Slovakia, s r.o. Košice – Alejová“ a odporúča vydať kladné
stanovisko.
Hlasovanie :
prítomní:

5

za :

5

zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Rôzne
2

proti:

0

p. Knap
- zvýšiť kontrolnú činnosť v okolí ulíc Palárikova, objektu hotela Centrum, Horizont- navrhované OC
Citadela, zvýšený pohyb neprispôsobivých osôb
- pozvať zástupcu vlastníka objektu Horizont na rokovanie komisie, aby informoval o investičných
zámeroch a zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaným osobám
p. Tkáč
- urgovať na MMK, ref. dopravy opravu spevnenej plochy pred ZŠ Gemerská,
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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