Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh
komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a
regionálneho rozvoja

Titl.
Členom a tajomníkovi
komisie pri MZ Mestskej
časti Košice - Juh

č. spisu: 658/2021

č. záznamu: 02/1049/2021

POZVÁNKA

V Košiciach,
dňa 17.02.2021
Vybavuje: Ing. Horáková

V súlade s § 4 Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
– Juh zvolávam zasadnutie komisie Výstavby, životného prostredia, verejného poriadku
a regionálneho rozvoja, hlasovaním „Per rollam“, ktoré sa uskutoční
v dňoch 18.02. –22.02.2021 do 12.00 hod.
na e-mailovú adresu: eva.horakova@kosicejuh.sk štandardným spôsobom hlasovania
nasledovne: Napr. k bodu č. 1: za alebo proti alebo zdržal(a) som sa
Program:
1. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
Uznesenie: Komisia prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice Juh
v roku 2021 a odporúča ho bez pripomienok predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie
MZ MČ Košice – Juh.

Hlasovanie:
2. Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej
časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
Uznesenie: Komisia odporúča zníženie celkovej min. predajnej ceny vyradeného majetku na
1 euro a v prípade neúspešnosti predaja jeho likvidáciu na vlastné náklady MČ Košice – Juh

Hlasovanie:
3. Stavebné úpravy a prístavba obytného dvojdomu s predajňou , Rastislavova 94,
stavebník Stanislav Kušnír s manželkou , žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia
Pripomienky, návrhy:
Uznesenie: Komisia odporúča vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii
stavby „Stavebné úpravy a prístavba obytného dvojdomu s predajňou , Rastislavova
94, Košice“ pre účely územného konania
Hlasovanie:
4. Skladový kontajner ČSPM SHELL Slovakia, Jantárová, stavebník SHELL Slovakia
s r.o. , žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania
Pripomienky, návrhy:

Uznesenie: Komisia odporúča vydať kladné stanovisko k realizácii skladového
kontajnera pre účely stavebného konania
Hlasovanie:
5. Polyfunkčný objekt, centrum estetickej medicíny a rodinný dom, Rastislavova ul.
stavebník MUDr. Peter Sopko, žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre
účely stavebného konania
Pripomienky, návrhy:
Uznesenie : Komisia odporúča vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii
stavby Polyfunkčného objektu , centrum estetickej medicín a RD pre účely stavebného
konania
Hlasovanie:
6. Bytový dom Holubyho, Košice , investor JPC s.r.o., žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia
Pripomienky, návrhy:
Uznesenie: Komisia odporúča vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácii
bytového domu na Holubyho ulici pre účely územného konania
Hlasovanie :
7. FTTH KE KBV KE LYS DOR – napojenie bytového domu Šoltésovej 3 na optickú
sieť, investor Slovak Telekom a.s. Bratislava , žiadosť o vydanie stanoviska
k územnému konaniu
Pripomienky, návrhy
Uznesenie: Komisia odporúča vydať kladné stanovisko k napojeniu bytového domu na
Šoltésovej ulici 3 na optickú sieť
Hlasovanie:
Referujúci k jednotlivým bodom:
Ing. Marián Zahoranský, PhD. – ved. oddelenia ekonomického a majetkového (k bodu č. 1,2 )
marian.zahoransky@kosicejuh.sk, tel: 0905 496 764
Ing. Eva Horáková , ved. odd. RRaBP ( k bodu 3 až 7 )

eva.horakova@kosicejuh.sk , tel. 0905940904
8. Rôzne:

Ladislav Breicha
predseda komisie v.r.
Obdržia :
1. Viliam Knap, Južná tr. 15, Košice
2. Erich Blanár, Oštepová 7, Košice
3. Stanislav Tkáč, Rastislavova 38, Košice
4. Peter Olšavský,Rastislavova 38, Košice
5. Adam Očkaják, Fejova 10, Košice
6. Miroslav Majerníček, Oštepová 7, Košice
7. Pavol Vavrek, Užhorodská 1, Košice
8. Eva Horáková, odd. RRaBP, MÚ MČ Košice – Juh
9. Marian Zahoranský, odd. EaM, MÚ MČ Košice – Juh

Na vedomie:
- JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice – Juh
- JUDr. Tibor Bacsó, zástupca starostu MČ Košice – Juh
- JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh
- Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór MČ Košice – Juh
- OOPaM, referát volené orgány

