Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho rozvoja
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice, 17.10.2019
Číslo:09/2019
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 17.10.2019

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. Business brothers s r.o., Dunajská 3, Košice, výstavba parkoviska na Táborskej 19,
žiadosť o vyjadrenie k investičnej činnosti
4. INS FTTH KE Košice – Juh, Rázusova – Slovak Telekom, a.s. žiadosť
o prehodnotenie stanoviska k líniovej stavbe
5. V381 – Košice – Rastislavova, Skalná, Poľská – úprava VN a NN žiadosť VSD
o vyjadrenie k trase elektrického vedenia
6. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na predajný stánok na Námestí osloboditeľov –
žiadosť mesta Košice
7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou parc. č. C KN 1891 v k. ú.
Skladná – žiadateľ mesto Košice
8. HEST co spol. s r.o. , Zinkova 10, Košice – žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii stavby „ CAMP KOŠICE ROUTE E 58“ Červený rak 21, Košice
9. Hala Cassosport – modernizácia , dostavba – žiadosť o vyjadrenie k PD pre územné
konanie, žiadateľ ENTO spol. s r.o.
10. Revitalizácia Pasteuroveho námestia a Pasteurovej ulice – vyhodnotenie pripomienok
a námetov obyvateľov
11. Prehľad tržieb za prenájom stolov na trhovisku sídlisko Železníky
12. Rôzne
13. 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.
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Program bol doplnený o nasledovné materiály:
1. Informácia o 6. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019
2. Informácia o 7. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019
3. Rekonštrukcia – verejné WC, Južná trieda Košice, žiadosť ESVE, s r.o. Košice v zastúpení
stavebníka Ing. Tomáša Marištiaka, Hejduková 426/11, Košice – žiadosť o vyjadrenie k PD
pre účely územného konania
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: 7
za : 7

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 2
Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, Stanica - Juh. Správu o činnosti MsP Košice,
stanice – Juh predniesol Stanislav Pusta , veliteľ stanice
Informoval o vykonaní preventívno bezpečnostných previerkach. V sledovanom období boli
vykonané kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Ďalší výkon služby zameraný
a dodržiavanie verejného poriadku, súčinnosť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcii
v Steel Arene, Kulturparku, kontrola a dohľad v nelegálnych osadách.
Požiadavky a podnety na riešenie:
p. Vavrek
požiadal o zvýšenie kontrol dodržiavania pravidiel cestnej premávky počas Pamiatky
zosnulých a Všetkých svätých
v období od 25.10. do 4.11.2019 budú zabezpečované zvýšené kontroly zo strany MsP Košice
a OO PZ SR v okolí verejného cintorína,. Na sídlisku Železníky v tom čase bude riešená
dopravy na Užhorodskej ulici zjednosmernením premávky
-

požiadal o možnosť osadenia prenosných WC za vstupom na verejný cintorín z Užhorodskej
ulice
požiadavka bola MĆ Košice – Juh postúpená správcovi verejného cintorína

-

požiadal o preverenie zo strany MsP vo veci parkovania motorových vozidiel bez EVČ na
Južnej triede – Rastislavova pri ČS OMV, vo vozidlách prespávajú občania
-

požiadal o preverenie =parkovania vozidiel pred vjazdom na zjazdný chodník na Krakovskej
ulici
zo strany MsP bolo odporučené premiestniť zákazovú DZ pred vjazd na chodník

p. Tkač
požiadal preveriť parkovanie na chodníku od Fejovej ulice ku administratívnhej budove
bývalých Lesov š.p.
Uznesenie:
Komisia po oboznámení sa s činnosťou MsP Stanice – Juh berie informáciu na vedomie .
Hlasovanie :
prítomní: 7

za :

zdržal sa: 0

7
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proti: 0

K bodu č. 3

Informácia o 6. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019, prekladá
vedúci odd. EaM p. Zahoranský
1. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy za služby a navýšenie bežných výdavkov
na položke 635 Rutinná a štandardná údržba v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram
12.1 Prevádzka úradu vo výške 1 000 eur.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy (refundácie a vratky) a navýšenie
bežných výdavkov na položke 634 dopravné v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram
12.1 Prevádzka úradu vo výške 1 000 eur.
3. Presun na strane bežných výdavkov (účelové prostriedky z mesta Košice) z Programu 12
Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 9 Životné prostredie,
podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 2 301 eur. Ide iba formálny presun bez vplyvu na
celkovú výšku rozpočtu.
4. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 8 Kultúra z podprogramu 8.4 Kultúrne
služby do podprogramu 8.1 Partnerské vzťahy vo výške 2 235,06 eur. Ide iba formálny presun bez
vplyvu na celkovú výšku rozpočtu.
V mesiaci júl boli MČ Košice – Juh schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné
prostriedky z iného rozpočtu:
1. S MČ Košice – Juh boli uzatvorené darovacie zmluvy za účelom poskytnutia finančného daru
na nákup nafukovacieho hradu a propagáciu T-Systems Športovo-zábavného areálu so
spoločnosťou Racing Team Remeniny v sume 200 eur. Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke
321 Kapitálové granty (nahrádzajú prebytok bežného rozpočtu strediska ŠZA, ktorým sa kryl
schodok kapitálového rozpočtu) a bežné výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1
Športovo-zábavný areál v celkovej výške 200 eur.
2. MŠVVaŠ SR oznámilo MČ Košice – Juh poskytnutie dotácie na prevádzku stáleho DDI vo
výške 5 778 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná
výchova a bežné výdavky v rámci Programu 4 Bezpečnosť, podprogram 4.1 Dopravná výchova.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú Informáciu o 6. úprave Programového rozpočtu MČ Košice –
Juh v roku 2019 a odporúča materiál bez pripomienok predložiť a schváliť na rokovanie
samosprávnych orgánov Mestskej časti Košice – Juh.
Hlasovanie :
prítomní: 7

za :

zdržal sa: 0

7

proti: 0

K bodu č. 4

Informácia o 7. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019, prekladá
vedúci odd. EaM p. Zahoranský
1.Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy (poistné plnenie) vo výške 1 683,40
eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1
Prevádzka úradu na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 110,00 eur a na položke
634 Dopravné vo výške 573,40 eur.
V mesiaci august boli MČ Košice – Juh schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné
prostriedky z iného rozpočtu:
1. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 06. 2019 uznesením č. 129 použitie
Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie kapitálových
výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na
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odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestských častí a uznesením č.
131 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. MČ Košice – Juh boli tak
schválené uznesením č. 129 finančné prostriedky vo výške 80 000 eur a uznesením č. 131
finančné prostriedky vo výške 25 000 eur.
Následne na to Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh dňa 08. 08. 2019 schválilo
uznesením č. 51 účel použitia týchto finančných prostriedkov.
Navyšujú sa kapitálové transfery z mesta Košice vo výške 85 tis. eur na položke 322 a bežné
transfery z mesta Košice na položke 312 vo výške 20 tis. eur a navyšujú sa:
- v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov kapitálové
výdavky na dobudovanie klimatizácie do Jedálne pre dôchodcov vo výške 5 tis. eur,
- v rámci Programu 5 Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi kapitálové
výdavky na vybudovanie kontajnerovísk vo výške 47 tis. eur,
- v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál kapitálové výdavky na
zakúpenie repasovanej rolby vo výške 30 tis. eur,
- v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská kapitálové výdavky na
zakúpenie a osadenie nových herných prvkov detských ihrísk vo výške 3 tis. eur,
- v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.3 Športové ihriská bežné výdavky na opravu
športového ihriska Užhorodská vo výške 15 tis. eur,
- v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu bežné výdavky na
dofinancovanie prevádzkových nákladov administratívnej budovy MÚ MČ Košice – Juh,
Smetanova 4 vo výške 5 tis. eur.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú Informáciu o 7. úprave Programového rozpočtu MČ Košice –
Juh v roku 2019 a odporúča materiál bez pripomienok predložiť a schváliť na rokovanie
samosprávnych orgánov Mestskej časti Košice – Juh.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

proti:

0

K bodu č. 5
Business brothers s r.o., Dunajská 3, Košice, výstavba parkoviska na Táborskej 19,
žiadosť o vyjadrenie k investičnej činnosti
Výstavba parkoviska je navrhovaná na parc. č. 510/4, 608, 609, 3415/1 v k. ú. Južné Mesto
vo vlastníctve investora. Navrhované parkovacie miesta ( 23 státí ) sú riešené z betónovej
dlažby. Dopravne bude parkovisko napojené na miestnu obslužnú komunikáciu na Táborskej
ulici. Odvedenie dažďovej vody je riešené do uličných vpustí do existujúcej kanalizácie na
Táborskej ulici. Križovanie chodníka a obslužnej komunikácie parkoviska je riešené
bezbariérovo, zníženými obrubníkmi min. v dĺžke 2 m mimo plochy priechodu.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú

dokumentáciu „Parkovisko, Košice Táborská ul.“
a odporúča vydať kladné stanovisko pre účely územného konania. Navrhuje riešiť
parkovisko z použitím plastových zatrávňovacích dielcov EKORAST.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

4

proti:

0

K bodu č. 6
INS FTTH KE Košice – Juh, Rázusova – Slovak Telekom, a.s. žiadosť o prehodnotenie
stanoviska k líniovej stavbe
Zámer spoločnosti Slovak Telecom a.s. odprezentoval zástupca spoločnosti p. Hoksz.
Požiadal o prehodnotenie stanoviska MČ zo dňa 11.06.2019, v ktorom bolo zamietavé
stanovisko k plánovanej trase líniovej stavbe z dôvodu realizácie nových asfaltových
povrchov na chodníkoch po rekonštrukčných prácach na rozvodoch VSD a SPP.
Zo strany zástupcov bolo poukázané na to, že rozšírenie optickej siete v predmetnej lokalite
skvalitní služby pre obyvateľov umožní prístup k vysokorýchlostnému internetovému
pripojeniu s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s pre širokú verejnosť.
Spoločnosť Slovak Telekom a.s. sa zaviazala vo svojom stanovisku zo dňa 4.7.2019 sa
zaviazala, že po zrealizovaní stavby na dotknutých uliciach budú zrealizované povrchové
úpravy v celej šírke chodníkov.
Uznesenie:
Komisia opätovne prerokovala predloženú

žiadosť o vyjadrenie k líniovej stavbe „INS
FTTH KE Košice – Juh Rázusova“ a odporúča vydať kladné stanovisko pre účely
územného konania.
Súčasne do stanoviska odporúča zapracovať nasledovné podmienky:
- po realizácii prác zabezpečiť ucelené úpravy chodníkov a konečné povrchové úpravy
v celej šírke chodníkov
- predložiť pred začatím prác časový a vecný harmonogram prác a vykonať miestnu
obhliadku ukončených povrchových úprav pred odovzdaním chodníkov do správy
mesta Košice
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 7
V381 – Košice – Rastislavova, Skalná, Poľská – úprava VN a NN žiadosť VSD, a.s.
o vyjadrenie k trase elektrického vedenia
VSD, a.s. predložila projektovú dokumentáciu stavby „V381 – Košice – Rastislavova,
Skalná, Poľská – úprava VN a NN“ , ktorá bude riešiť výmenu vzdušnej NN siete za novú
káblovú sieť vedenú v zemi, ktorá bude istená v skriniach umiestnených v zelenom páse pred
plotom alebo múrom domu. Nové NN vedenie bude trasované v chodníkoch alebo zelených
pásoch v súlade s podmienkami stanovenými Správou mestskej zelene v Košiciach zo dňa
23.09.2019.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predložený návrh trasy líniovej stavby „V381 – Košice – Rastislavova,

Skalná, Poľská – úprava VN a NN“ a odporúča vydať kladné stanovisko k investičnému
zámeru.
Do podmienok vyjadrenia odporúča zapracovať požiadavky:
- vypracovať a predložiť projekt terénnych a sadových úprav s trvalkovými záhonmi,
prípadne kríkmi
- v prípade trasovania stavby v chodníkoch realizovať ucelené opravy chodníkov
a realizovať končené úpravy v celej šírke chodníkov v dotknutých lokalitách
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

6

zdržal sa: 0

5

proti:

0

K bodu č. 8
Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na predajný stánok na Námestí osloboditeľov –
žiadosť mesta Košice
Predmetný pozemok sa nachádza v križovatke ulíc Námestie osloboditeľov – Južná triede a je
na ňom umiestnený predajný stánok tlačovín a suvenírov. V súčasnosti nie je
sprevádzkovaný.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú žiadosť o prenájom pozemku na parc. č 2500 v k.ú. Skladná

a neodporúča vydať kladné stanovisko k prenájmu.
Odporúča zo strany nového vlastníka predajného stánku predložiť na rokovanie komisie jeho
predmet využitia a úpravu existujúceho stánku, ktorý svojím vzhľadom narúša estetiku vstupu
do centra mesta. Bez stavebných úprav existujúceho stánku navrhuje ho z verejného
priestranstva odstrániť.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

proti:

0

K bodu č. 9.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou parc. č. C KN 1891 v k. ú.
Skladná – žiadateľ mesto Košice
Mesto Košice predložilo žiadosť vlastníka garáže na parc. č. C IN 14891 v k.ú. Skladná p.
Antónie Kocúrovej o prenájom prípadne odpredaj zastavaného pozemku
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú žiadosť o prenájom prípadne odpredaj pozemku na parc. č C

KN 1891 v k.ú. Skladná zastavanej garážou a odporúča vydať kladné stanovisko.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

proti:

0

K bodu č. 10

HEST co spol. s r.o. , Zinkova 10, Košice – žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii stavby „ CAMP KOŠICE ROUTE E 58“ Červený rak 21, Košice
Vlastník a prevádzkovateľ areálu obnovil prevádzku a zabezpečuje v ňom služby spojené
s kempingom resp. autokempingom. Predmetom projektu pre účely územného konania je postupne
zrekonštruovať stravovacie zariadenie a zabezpečiť modernizáciu priestorov. Zámerom riešenia je
zabezpečiť celoročnú prevádzku a funkciu pohostinského a odbytového strediska celodenného
stravovania a rozšírenie ubytovacích kapacít pre krátkodobý pobyt v areáli kempingu.
Dopravne je areál napojený z komunikácie E58. Komunikácia sprístupňuje existujúce parkovacie
plochy pred objektom, vjazd do uzatvoreného areálu, vnútro blokové komunikácie a chodníky v rámci
samotného areálu.
Navrhovanými stavebnými úpravami objektu sa zrealizuje prístavba ( zastavanie jestvujúcej
exteriérovej terasy) a nadstavba objektu. Objekt bude po realizácii stavebných úprav čiastočne
podpivničený, dvojpodlažný objekt s plochou strechou. Krátkodobé ubytovanie je riešené na 2. NP.
Navrhovaná plochá strecha so štrkovou povrchovou úpravou bude pôsobiť ako vodozádržné opatrenie
a je možné v mieste odvodu dažďových vôd realizovať tzv. dažďovú záhradu.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú projektovú dokumentáciu stavby : „ CAMP KOŠICE ROUTE

E58“ a odporúča vydať kladné stanovisko pre účely územného konania.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

6

proti:

0

K bodu 11

Hala Cassosport – modernizácia , dostavba – žiadosť o vyjadrenie k PD pre územné
konanie, žiadateľ ENTO spol. s r.o.
Predložená dokumentácia stavby „HALA CASSOSPORT – Modernizácia a dostavby“ rieši
viacúčelovú športovú halu pre rôzne športové a kultúrno spoločenské aktivity, hotelovú časť,
obchodné centrum a reštauráciu. Navrhovaný objekt bude prepojený rozptylovou plochoz
s navrhovanou stavbou Košickej futbalovej arény.
Nová športová multifunkčná hala je navrhovaná v západnej časti pozemku. V severnej časti
existujúceho objektu je navrhovaný dvojpodlažný vstavok so šatňami a zázemím na 1. NP
a na 2. NP s tribúnami, ktoré sú prepojené s existujúcou multifunkčnou halou. Hotelová časť
je navrhovaná v juho – východnej časti pozemku. Na 1. NP je navrhované parkovisko pre VIP
hotelových hostí , na 2. NP – 5. NP je riešené hotelové ubytovanie.
Obchod a služby sú navrhované na severnej časti existujúcej multifunkčnej haly ( športová
klinika, fitnescentrum, obchod so športovými potrebami).
Reštaurácia je navrhovaná na 2. NP a je prepojená s multifunkčnou halou. Priestory je možné
využiť ako kongresovú halu, výstavné priestory a pod.
Hala Cassosport bude dopravne napojená pre motorové vozidlá z troch hlavných križovatiek:
- zo severo západu od križovatky Moldavská – Popradská novo vybudovanou komunikáciou –
výhľadovo ako štvorprúdová obojsmerná,
- zo severo východu od križovatky zberných štvorprúdových komunikácií Alejová – Gemerská
komunikáciou Pri prachárni,
- z juhu od stykovej križovatky rýchlostnej cesty R4 a ul. Pri prachárni
Po ukončení realizácie KFA bude umožnený prístup aj z vybudovanej komunikácie situovanej na
východnej strane haly Cassosport
Pre peších je navrhovaná dostupnosť prostredníctvom MHD. Nová severná výhľadovo štvorprúdová
komunikácia má vytvorený stredový pás pre výhľadovú električkovú dopravu.
Statická doprava je riešená spolu s futbalovým štadiónom ( celková potreba parkovacích mieste pre
dostavbu Haly CASSOSPORT je 255 parkovacích miest). .
Napojenie na cyklistickú a pešiu infraštruktúru je riešené prostredníctvom predĺženia chodníka
a cyklocestičky realizovanej v rámci výstavby KFA.
Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú projektovú dokumentáciu stavby : „HALA CASSOSPORT –

Modernizácia a dostavby“
konania.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

a odporúča vydať kladné stanovisko pre účely územného
7

zdržal sa: 0

proti:

0

K bodu č. 12
Rekonštrukcia – verejné WC, Južná trieda, Košice, žiadateľ Ing. Tomáš Marištiak, Heydukova
426/11, Košice , vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Projekt rieši rekonštrukciu nevyužívaných verejných WC na Južnej triede na parc. č 24514/3
a 245814/1 v k.ú. Skladná. Navrhovaný objekt je obdĺžnikovitého tvaru a pozostáva z jedného NN
s pochôdznou strechou, ktorá bude využívaná ako strešná terasa a jedného PP. Na 1. NP sa nachádza
kaviareň . Z 1. NP je prístup do verejných WC a na strešnú terasu je riešený schodiskom. Na 1. NP sa
nachádza aj wc pre imobilných. Obvodové konštrukcie priestoru kaviarne tvoria hliníkové presklené
steny s výplňou z izolačného trojskla v kombinácii s výplňovým murivom .
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Pôvodný podzemný objekt verejného WC bude zbúraný v celom rozsahu
nevyhovujúceho stavu.

z dôvodu jeho

Uznesenie:
Komisia prerokovala predloženú projektovú dokumentáciu stavby : „Rekonštrukcia – verejné
WC, Južná trieda, Košice“
a odporúča vydať kladné stanovisko pre účely územného

konania.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0

proti:

0

K bodu č. 13
Revitalizácia Pasteuroveho námestia a Pasteurovej ulice
MČ v mesiac maj zvolala stretnutie so zástupcami obyvateľov a prerokovala možnosť revitalizácie
lokality Pasteurové námestie - Pasteurova ulica. Súčasne umožnila obyvateľom, aby sa k zámeru
vyjadrila a mohla k nemu vzniesť pripomienky. Návrh sa týkal nasledovných oblastí:
- riešenie statickej dopravy
- riešenie terénnych a sadových úprav,
- údržba a oprava miestnych komunikácií,
- sústredenie kontajnerovísk.

K zámeru mestskej časti sa vyjadrili obyvatelia Rastislavova 28,30,32,;Stanislav Tkáč za
obyvateľov Rastislavova 34-36, zástupcovia obyvateľov Šoltésovej 24.:
 návrh na vybudovanie 4 parkovacích miest pred vchodom bytového domu Rastislavova 28
 návrh na rozšírenie existujúcich parkovacích miest oproti vchodu Rastislavova 30,
 návrh na zúženie 1 parkovacieho miesta pri vchode byt. domu Rastislavova 32 z dôvodu
umiestnenia vodomernej šachty pre bytový dom
 návrh na opravu miestnej komunikácie od ul. Milosrdenstva po výjazd na Rastislavovu
 súhlas s návrhom na vybudovanie 1 parkovacieho miesta oproti byt. domu Rastislavova 36 (v
návrhu označené ako P7)
 súhlas s návrhom na vybudovanie parkovacích miest (so šikmým státím) na Rastislavovej 34, 36 (v
návrhu označené ako P6)
 návrh na doplnenie verejného osvetlenia oproti vchodu do byt. domu na Rastislavovej 36 (od
Pasteurovej ulice)
 návrh na zriadenie parkovacieho miesta po zrušení kontajneroviska K pri bytovom dome
Rastislavova 32,
 zároveň navrhuje vykonať opravu uličnej vpuste pri byt. dome Pasteurova 1,
 návrh na zriadenie uzamykateľného kontajneroviska pri výmenníkovej stanici na parc. č. 1553/5,
 návrh na vybudovanie podzemného kontajneroviska na Pasteurovom námestí,
Uznesenie:
Komisia prerokovala predložené návrhy obyvateľov a odporúča ďalej pokračovať v príprave

podkladov na realizáciu revitalizácie Pasteurovej ulice a Pasteurovho námestia. V rámci
programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2020 zahrnúť požiadavku na vyčlenenie
finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie statickej
dopravy. Pri spracovaní sadových úprav spolupracovať so SMsZ v Košiciach. Predložiť návrh
riešenia podzemných kontajnerovísk mestu Košice.
Hlasovanie :
prítomní:

7

za :

7

zdržal sa: 0
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proti:

0

K bodu č. 14
Trhovisko na sídlisku Železníky
Prehľad tržieb za obdobie 2019- 2016
Komisia sa oboznámila s prehľadom tržieb za prenájom trhových stolov na sídlisku Železníky. Za
obdobie od roku 2016 záujem zo strany trhovníkov o toto trhovisko klesá. Priestor je pre trhovníkov
nevyhovujúci. Mesto Košice , ref. útvaru hlavného architekta neodporučil riešiť umiestnenia trhoviska
pred OC FRESH, nesúhlasí so záberom verejnej zelene.
Uznesenie:
Komisia po oboznámení sa s prehľadom tržieb za prenájom trhových stolov na sídlisku Železníky
a vyhodnotenia obsadenia trhových stolov odporučila zrušiť trhovisko na sídlisku Železníky
a trhové stoly premiestniť ku trhovisko na verejný cintorín.
Hlasovanie :
prítomní: 7
za :
7
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 15

Rôzne
p. Tkáč
- predložil návrh na spracovanie projektových dokumentácii na riešenie parkovísk
v lokalitách:
1. Revitalizácia Pasteurovho námestia a Pasteurovej ulice
2. Projektová dokumentácia na riešenie statickej dopravy na Panelovej ulici
3. Projeková dokumentácia parkovisko Rastislavova – Južná trieda
4. Riešenie podzemných kontajnerovísk a polopodzemnýchj kontajnerovísk
p. Blanár
- ostrihať kríky od vjazdu z Južnej triedy na Košťovú ulicu
p. Knap
- dobudovať chodník zo zámkovej dlažby ku DI na Južnej triede 15
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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