Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, verejného poriadku a regionálneho
rozvoja
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice, 17.09.2020
Číslo: /
/642 /2020
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 17.9. 2020
Prítomní:

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

Program :
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
2. Informácia o činnosti Mestskej polície Košice, stanica Juh
3. Návrh riešenia cyklistickej trasy na Južnej triede v Košiciach , predkladá MMK, ref.
dopravy a UHA mesta Košice
4. Rekonštrukcia RD, Kupeckého 10, Košice, žiadosť v zastúpení investora ESVE,
s r.o. Rázusova 45, Košice
5. Skladová Hala, Rastislavova ul, Košice , Fach centrum, s r.o. , Rastislavova 104,
Košice
6. Parkovanie pri hoteli Strojár, informácia predloží Horáková
7. Predaj textílii na miestnom trhovisku, žiadosť p. Katona, obec Zemné.
8. Rôzne
9. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ladislav Breicha . Oboznámil
prítomných s navrhovaným programom rokovania.
Doplnenie programu rokovania :
Miestna obhliadka stavu statickej dopravy pri Hoteli STROJAR, Južná trieda 91,
- Osadenie rampy a vyhradenie parkovacích miest pre klientov Strojára
- Jozef Petráš, Drábová 18, Košice, žiadosť o povolenie ukotvenia stánku a regálov na
tovar v čase predaja dušičkového tovaru.
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
Správu o činnosti MsP Košice, stanice – Juh predniesol p. Stanislav Pusta, veliteľ stanice
Juh.
V sledovanom období MsP Košice, stanica – Juh vykonala nasledovné aktivity:
- kontrola a monitoring verejného poriadku na podujatí DISNEYLAND v multihale
v Košiciach, akcia sa uskutočnila bez súhlasu mesta Košice
- vykonanie 21 preventívno bezpečnostných akcií zameraných na dodržiavanie
verejného poriadku požívanie alkoholu na verejných priestranstvách - 56 priestupkov
- kontrola prevádzkovania miestnych trhovísk, verejný cintorín,
- monitoring pohybu a zdržiavania sa neprispôsobivých osôb na Fejovej a Južnej triede
386 kontrol, 179 priestupkov proti verejnému poriadku,
- na základe požiadavky MČ sú vykonávané pravidelné kontroly pohybu
neprispôsobivých osôb v podchode na Južnej triede, zastávka el. trate „Stará
nemocnica“,
Uznesenie:
Komisia po oboznámení sa s činnosťou MsP Stanice – Juh berie informáciu na vedomie
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 3
Návrh riešenia cyklistickej trasy na Južnej triede v Košiciach , predkladá MMK, ref.
dopravy a UHA mesta Košice,
Informáciu o návrhu riešenia a ďalšom postupe predložili zástupcovia MMK, p. Frivalská,
ref. dopravy a p. Antolová, UHA, koordinátorka pre cyklodopravu.
Návrh cyklotrasy na Juhu je riešený v úseku od Námestia osloboditeľov nadväzujúc na
existujúci cyklochodník na Hlavnej ulici smerom ku križovatke VSS s prepojením na MČ
Jazero. Návrh uvažuje od Hlavnej ulice po Jantárovú ( križovatka Ryba ) vytvoriť obojstranne
jazdný pruh pre cyklistov s napojením v križovatke s Jantárovou ulicou na existujúce pešie
komunikácie , kde budú zlúčené pešie komunikácie s cyklotrasou až po križovatku VSS.
Jazdný pruh pre cyklistov na Južnej triede v úseku od Hlavnej ulice po Jantárovú bude
vytvorený na existujúcej komunikácii , kde dôjde ku zníženiu jazdných pruhov pre motorové
vozidlá vodorovným dopravným značením. V úseku vyhradenia cyklotrasy na chodníku od
Jantárovej ulice po križovatku VSS bude chodník opravený v rátane prepojenia cez most VSS
smerom na MČ Nad Jazerom. V časti križovania cyklo chodníka s výjazdom z areálov bude
uplatnená prednosť v jazde pre cyklistov.
Návrh riešenia cyklotrasy je potrebné odsúhlasiť so všetkými odbornými útvarmi mesta
Košice a KR PZ SR, KDI.
Uznesenie:
Komisia informáciu o príprave návrhu cyklochodníka na Južnej triede berie na vedomie
a žiada priebežne informovať komisiu o ďalších stupňoch prípravy návrhu cyklotrasy
a oboznámiť s vyjadreniami odborných útvarov mesta Košice a KR PZ SR, KDI.
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 4
„Rekonštrukcia RD, Kupeckého 10, Košice, žiadosť v zastúpení investora ESVE, s r.o.
Rázusova 45,
Žiadosť v zastúpení stavebníčky Ing. Eleny Kovaničovej, bytom Skladná 23, Košice.
Predložená PD rieši rekonštrukciu rodinného domu dvojpodlažného s podkrovím a suterénom.

V rámci rekonštrukcie sa bude riešiť výmena okien, zmena dispozičného riešenia vrátane
vybúrania nenosných priečok. Obvodový plášť bude zateplený. Na pozemku budú riešené 3
parkovacie miesta zo zatrávňovacích tvárnic.
Rekonštrukcia RD je riešená na pozemkoch na parc. č. 1342/2,3,1343 v k.ú. Južné mesto.
Uznesenie:
Komisia po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou odporúča vydať kladné
stanovisko k predloženej dokumentácii zmeny stavby rodinného domu súp. č. 362 na
pozemkoch na parc. č. 1343, 1342/3, 1342/3 v k.ú. Južné mesto na Kupeckého ul. č. 10
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 5
Skladová Hala, Rastislavova ul., Košice , Fach centrum, s r.o. , Rastislavova 104, Košice,
žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely územného a stavebného
konania
Výstavba haly je riešená na pozemku na parc. č. 391/32, 391/16 v k.ú. Južné mesto . Pozemok
je v súčasnosti využívaný ako manipulačný priestor pre existujúcu výrobnú halu na parc. č.
391/30 v k.ú. Južné mesto.
Projektová dokumentácia rieši novostavbu výrobnej haly. Prístup na pozemok bude napojený
na existujúcu miestnu komunikáciu na Rastislavovej ulici. Navrhované dispozičné riešenie
skladovej haly: rozmiestnenie technológie , flexibilné usporiadanie skladovacích
a manipulačných plôch. V riešenom vstavku na úrovni 1 a 2. NP bude umiestnená technológia
prachového filtra, na 2. NP je navrhovaná vykladacia plošina v nadväznosti k susediacej
existujúcej hale.
Stavba je navrhovaná na území vyčlenenom v platnej územnoplánovacej dokumentácii UPD
HSA Košice ako plochy zariadení výroby, skladov a stavenej výroby.
Uznesenie:
Komisia po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou odporúča vydať kladné
stanovisko k predloženej dokumentácii stavby Skladová hala na Rastislavovej ulici pre
účely územného a stavebného konania.
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu č. 6
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj bytového textilu na Centrálnom trhovisku,
žiadosť Alexander Fatona, Zemné 541, 941 22 Zemné
Uznesenie:
Komisia prerokovala žiadosť p. Alexandra Fatonu, bytom Zemné 541 a odporúča vydať
kladné stanovisko k predaju bytového textilu v termíne od 1.12. 2020 do 31.12.2020
okrem štátnych sviatkov.
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu 7
Jozef Petráš, Drábová 18, Košice, žiadosť o povolenie ukotvenia stánku a regálov na
tovar v čase predaja dušičkového tovaru.
Uznesenie:
Komisia po prerokovaní predloženej žiadosti neodporúča vydať súhlasné stanovisko
k pevnému ukotveniu mobilného stánku a regálov na vystavenie dušičkového tovaru

v období od 1.10. do 31.10.2020. Navrhuje riešiť vystavenie tovaru na prenosných regáloch,
ktoré budú denne po ukončení predaja demontované z priestoru trhoviska.
Hlasovanie :
prítomní: 5
za : 5
zdržal sa: 0
proti: 0
K bodu 8
Rôzne:
p. Blanár:
1. Parkovanie pri objekte Strojár, s.r.o. Južná trieda 93, Košice
Na mieste bola vykonaná miestna obhliadka za účasti obyvateľov, ktorí požiadali
o riešenie parkovania v danej lokalite. Bolo zistené, že na prístupovej komunikácii
bola osadená nová rampa a bolo realizované nové vodorovné značenie úparkovísk
- MČ Košice Juh osloví spoločnosť Strojár, s r.o. , aby sa vyjadrila k osadeniu rampy na
mestskom pozemku
- MČ požiada o stanovisko mesto Košice, oddelenie majetkové a právne, či spoločnosť
má vydaný súhlas a uzatvorenú zmluvu s právom užívania mestského pozemku,
2.
3.
4.
-

Južná trieda, oproti 33 , preveriť funkčnosť VO v križovatke na Košťovu ul.
Križovatka z Južnej triedy na Košťovu , odstrániť strom pri garážach
Košťova 1, VŠBM,
preveriť súhlas na realizáciu oplotenia .
požiadať mesto Košice o osadenie DZ zákaz zastavenia pri vjazde na panelovú cestu
ku garážam OST
preveriť s mestom, Košice možnosť úpravy obrubníka , pozdĺžne státie pri škole

Záver :
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie
komisie

Eva Horáková v..r.
tajomník komisie

Ladislav Breicha v.r.
predseda komisie

