Interpelácie podané elektronicky (písomne) podľa Čl. XV. bod 4. Rokovacieho poriadku
MZ MČ Košice – Juh o rokovaní počas krízovej situácie

Interpelácie z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2020
p. Hlinka
•
•

Informoval sa vo veci opravy schodišťa na Turgenevovej 9 pred ZOS Jesienka, ktoré je
v dezolátnom stave, či mesto Košice zaslalo svoje stanovisko k predmetnej oprave.
Žiadal o zistenie aktuálnej obsadenosti skladových/nebytových priestorov v budove AB
VŠA.

p. Majerníček
•

•

Žiadal apelovať na mesto, aby sa vyriešila doprava/križovatka Pri Prachárni – Möbelix
- štadión, zriadením kruhového objazdu. Križovatka je neprehľadná a vznikajú časté
kolízne situácie.
Požiadal osloviť majiteľa pozemku v okolí novej futbalovej arény o vyčistenie od
plastového odpadu.

p. Bernát
•

Občania sídliska Železníky požadujú opravu schodísk na Krakovskej ulici a na Šibenej
hore. Tieto požiadavky odzneli na miestnom zastupiteľstve už opakovane, ale doposiaľ
sa ani len nezačalo s ich opravou. Preto chce vyzvať zodpovedných, aby sa týmito
problémovými schodiskami zaoberali, kým nedôjde k nejakým úrazom. Je ešte čas
apelovať na mesto Košice, aby zapracovalo do svojho rozpočtu aj výdavky na opravu
týchto schodísk, pretože v súčasnosti sa pripravuje návrh rozpočtu mesta Košice na
schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Interpelácie z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 9.3.2021
p. Knap
•

•

•
•

Občianske združenie Crows hádzanárskeho klubu Košice žiada o zmenu názvoslovia
ulice, časti Alejovej ulice na ulicu Slavomíra Šípoša, významného športovca, ktorý
rozvíjal hádzanú ako hráč a aj ako tréner v rámci Košíc..
Občania v okolí Jarmočnej, Ómskej ulice a smerom ku železničnej trati upozorňujú na
nové skládky komunálneho odpadu, ktoré sa hromadí každým týždňom, či je možné
opäť požiadať aj mesto Košice o spoluprácu a železnice Slovenskej republiky pri ich
likvidácii.
Občania upozornili na výtlky na križovatke Astória a parkovisku Astória.
Podnet občanov z okolia bývalého kúpaliska Triton - dochádza k devastácii majetku,
treba požiadať znovu mesto Košice a tepelné hospodárstvo, či sa s týmto areálom niečo
vôbec do budúcna bude robiť alebo aspoň zabezpečiť.

•

Na ulici Rastislavova - riešenie parkovania a garáží a sporného pozemku, kde majiteľ
chce na Rastislavovej dať rampu a znemožniť prístup ku garážam, ku parkovaniu a
jednej časti aj ku záchranným zložkám. Je to podobná situácia ako na Ludmanskej ulici.

p. Majerníček
•
•

Občania ulíc Palárikova, Partizánska, Jantárová, Ludmanská, Rosná žiadajú vyčistenie
verejných priestranstiev, trávnatých plôch po roztopení snehu od odpadkov.
Taktiež žiadajú o opravu výtlkov po zimnej sezóne.

p. Nagy
•
•

Pri Be – Softe na Krakovskej ulici sa zhromažďujú odpadky hlavne papiere, ktoré vietor
rozfúkava po celej ulici. Obyvatelia sa sťažujú, že Kosit to tam nečistí.
Vlastníci bytov na Krakovskej ulici 15-18 sa sťažujú na bezdomovcov, ktorí sa
nasťahovali do kríkov priľahlých pri parkovisku. Šoféri áut, hlavne ženy sa boja
v ranných hodinách.

p. Bernát
•

Žiadam, aby oprava schodiska na Krakovskej ulici a oprava schodiska na Šibenej hore
boli realizované z účelových finančných prostriedkov mesta Košice, ktoré boli
schválené mestským zastupiteľstvom pre veľké mestské časti vo výške 90.000 €,
nakoľko tieto opravy schodísk pravdepodobne nie sú zahrnuté v rozpočte mesta. Je to
dlhodobý problém a ich oprava je nevyhnutná.

p. Ivančová
•
•
•

Občania žiadajú posúriť opravu vozovky od Iron clubu po verejný cintorín, je tam plno
dier, nie je to dôstojné.
Opýtala sa stav riešenia problému s osadou za malou stanicou, pravidelne tam horí
a pod., čo sa vo veci urobilo a aký je posun tohto problému.
Žiada o informáciu, kedy sa začnú čistiť chodníky po zime od kamienkov a štrku.

p. Hlinka
•
•

V súvislosti so sťažnosťou obyvateľky zo dňa 23.2.2021 prosí prehodnotiť vhodnosť
aktuálneho rozmiestnenia košov na psí trus a ich využitie.
Taktiež je potrebné zvýšiť osvetovú činnosť ohľadom negatívneho vplyvu výkalov na
zdravie a estetiku okolia cez sociálnu sieť a občastník Južan.

Interpelácie z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 22.6.2021
poslankyňa Ivančová
•
•

Obyvatelia z vnútrobloku Košťova/Rosná/Oštepová žiadajú opätovné osadenie lavičiek
a odpadkových košov, ktoré im vraj boli odňaté z priestoru,
požiadavka na zvýšenie počtu košov na psie exkrementy na Južnej triede, vraj sú
preplnené „normálnym odpadom“ a psíčkari, ktorí tie odpadky zbierajú ich nemajú kam
vyhadzovať,

•
•

opakované interpelácie na zvýšenie hliadok mestskej polície na ihrisku Lienka a pred
Astóriou, kde sa združujú pochybné individuá,
vzniesla požiadavku, aby boli všetky odpovede na interpelácie zasielané hromadným
mailom všetkým poslancom, nakoľko v tejto písomnej podobe sa nevie, kto rieši aké
problémy.

poslanec Blanár
•

Žiada starostu, aby aj zo svojej pozície starostu opakovane urgoval u primátora mesta
Košice opravu sídliskových komunikácií, nakoľko sú v správe mesta Košice a ich stav
je žalostný. Od ukončenia zimnej údržby sa letná údržba týchto komunikácií v MČ
Košice – Juh ešte poriadne nerozbehla. Na ul. Košťova, Rosná a Oštepová sú obrovské
výtlky. Zoznam ulíc čakajúcich na údržbu je v skutočnosti podstatne dlhší.

poslanec Bernát
•

Požiadal o informáciu, na čo budú použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta
Košice vo výške 90 tis. eur, ktoré sú v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva mesta
Košice určené na kapitálové výdavky a to na rozvojové projekty mestských častí.

