
Z á p i s n i c a 

z rokovania komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia 

pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom dňa 10. 04. 2019 

 

 

 

Prítomní:   

 

Predseda komisie 

Norbert Borovský    Rovníková 10    

 

Tajomník komisie 

Milan Derfiňák    MÚ MČ    

 

Členovia komisie – poslanci 

Jozef Skonc    Nám. Kozmonautov 7 

Silvia Hricková   Jenisejská 59 

 

Členovia komisie – neposlanci 

Ing. Martin Balkovský  Sputniková 11 

Ing. Ivo Grobauer   Jenisejská 5    

Ing. Erik Cimbala   Levočská 4    

Ing. Miroslav Fajčík   Vyšné Opátske 87   

Matej Hrebeňár   Polárna 20     

Ing. Dušan Sivák   Gagarinovo námestie 5 

Ing. Ján Peti    Polárna 16    

Jaroslav Šarišský    Sputniková 7  

Peter Javorský    Stálicová 10   

Bc. Iveta Hoľáková   Ladožská 12   

 

 

 

 

Hostia 

 

XX. XXXXX XXXXXXXX  obyvateľ mesta Košice 

 

 

Neprítomný:   

 

Pavol Slivka    Jenisejská 39 

 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

2. Rôzne. 

3. Správa o činnosti oddelenia výstavby a investičnej činnosti. 

4. Prerokovanie požiadaviek umiestňovania polopodzemných kontajnerovísk v mestskej časti. 

5. Informácia o stave rozpracovanosti investičných zámerov. 

6. Prerokovanie návrhu dopravných zmien na ulici Jenisejská. 

7. Záver 

 



 

 

K bodu 1: 

 

Rokovanie  otvoril  a   viedol  predseda  komisie  p. Borovský, ktorý privítal členov komisie a hostí. 

 

 

 

K bodu 2: Rôzne 

 

V bode rôzne vystúpili: 

 

XX. XXXXX XXXXXXXX, obyvateľ mesta Košice. 

Keďže pracujem v oblasti e-commerce ("z domu") a relaxujem aktívne, v exteriéroch, trávim Nad 

Jazerom väčšinu času. Na kvalite života na sídlisku mi preto viac než záleží. Naviac som vďaka tomu 

v živom kontakte s občanmi. Ich názory a skúsenosti ma priviedli k tomuto listu. Nazýva sa:  

ĎALŠÍ KROK K MODERNÉMU A FUNKČNÉMU SÍDLISKU. 

Už je tomu pár rokov, čo boli v okolí pláže osadené tabule, ktoré znemožňujú občanom so psíkom 

voľný pohyb v okolí vodnej plochy, podľa ktorej nesieme názov. Čítajte prosím, čo tieto tabule 

docielili v praxi a ako to znižuje atraktivitu lokality ako pre športovcov, tak pre psíčkarov. 

Magio pláž resp. plážové kúpalisko je dávno mŕtve, ale nezmyselné obmedzenia zostali. Konkrétne 

ide o jediný priestor, kde sú lavičky v dostatočnom počte, a je teda vhodný na pasívnu rekreáciu, letné 

posedenie pri jazere. Môžeme vravieť o turizme. Mnohým jazerčanom tu chodia hostia, a to i 

mimokošickí, no nemôžeme im lokalitu ukázať, keďže či už my alebo oni majú psieho spoločníka (to 

je v modernom svete bežná vec). 

Najpodstatnejší fakt: je nám znemožnené prejsť tradičný okruh okolo jazera a sme s našimi psami 

vytláčaní na cyklochodník, v praxi a otvorene povedané: na betónovú cestu pre autá, bicykle a 

korčule. Vznikajú zbytočné konflikty medzi psíčkarmi a športovcami, ktoré by vôbec nemuseli byť. 

Vznikajú nebezpečné situácie, kedy môže dôjsť k úrazu kvôli kolízii športovca a psa, prípadne kvôli 

útoku psa vystresovaného z toľkých dopravných prostriedkov na kope. 

Od jari do jesene je to na hrádzi vskutku preplnené a autá to nezlepšujú. (Nutné podotknúť, že autá 

majú oprávnený dôvod tam jazdiť, keďže vlek Trixen je miesto, ktoré dostáva Jazero "na mapu 

Európy"). 

Je čas priznať si, že aj psíčkari majú "za ušami": dochádza k obťažovaniu zo strany psov, štekaniu na 

bežcov, korčuliarov, cyklistov. To všetko by nemuselo byť. Pritom stačí tak málo. Úplne stačí 

odstrániť tie nezmyselné tabule a pustiť psy na trávu, kam patria. Naopak, psy na betónovú hrádzu, 

ktorá láka športovou rekreáciou, vskutku nepatria! Prečo robíme veci naopak a proti zdravému 

rozumu? Prečo vedome znižujeme atraktivitu a funkčnosť sídliska? 

Tabule považujeme za diskrimináciu a nelogický krok, ktorý nebol vôbec domyslený. 

Nad Jazerom je nás psíčkarov viac než dosť a mnohí sme si toto sídlisko zvolili práve kvôli prostrediu 

vhodnému na vychádzky so psom. Avšak boli sme úplne nelogicky vytlačení na spomínaný 

cyklochodník/vozovku a mnohí sme zažili šikanu a pokutovanie od mestskej polície, keď náš psík 

vbehol na pár sekúnd "za plot". Je to naozaj nutné? 

Prosíme preto otvoriť pláž pre každého. Už v prvých hodinách vyjadrili desiatky oslovených občanov 

jednoznačný súhlas s týmto nápadom, veríme, že nás bude ešte viac. Ak je potrebné, doložíme anketu. 

Nechceme nič viac, len kvalitné, pokrokové moderné prostredie pre život. Prostredie, ktoré bude 

atraktívne nielen pre Jazerčanov. Nechceme sa hanbiť. Nechceme sa hádať s policajtmi na 

malicherných hlúpostiach a takto mrhať ich i našim časom. 

Navrhujeme tabuľky vymeniť za logickejšie, a to: 

"Vstup povolený len s vyvenčeným psom! 

Neodpratanie prípadných exkrementov sa bude trestať peňažnou pokutou do výšky... 

Neposlušné psy len na vôdzke" 

Sme ochotní platiť za každý neuprataný exkrement na pláži pokutu 10 eur, pri opakovanom porušení 

20 eur. Samozrejme úplne na začiatku by malo byť napomenutie. Ľudia sa naučia do mesiaca-dvoch. 



Bude to krok k uvedomelejšej spoločnosti. My sa pričiníme napomínaním psíčkarov a šírením osvety 

v našom voľnom čase. Mestskú políciu prosíme o pochopenie, ústretovosť a ľudský prístup. 

Hoc právne znalí by možno podotkli, že svojvoľne osadené tabule s piktogramom akéhosi 

preškrtnutého zvieraťa sú z právneho hľadiska aj tak bezcenné, našim cieľom nie je hrať sa na 

paragrafy, ale hľadať spoločnú cestu, hľadať zhodu a riešenia, ktoré budú vyhovovať všetkým a 

spoločne tak urobiť krok smerom k modernému sídlisku, kde tolerancia ide ruka v ruke s 

ohľaduplnosťou. 

Síce to nie je taký závažný problém ako úzka cesta v príjazde od Barce, ale náš problém sa dá 

narozdiel od cesty veľmi jednoducho vyriešiť a sme presvedčení o vyššie spomínanom pozitívnom 

vplyve na kvalitu rekreácie na sídlisku, a to pre rôzne skupiny obyvateľov a návštevníkov. 

Táto iniciatíva NIE JE politická a "nekope" za nikoho, je od pozorných občanov pre sídlisko a jeho 

kvalitu. 

 

Tajomník komisie: 

Predstavil platnú úpravu všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 

34,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (úplné znenie) ako aj prevádzkový 

poriadok plážového kúpaliska jazero. Zároveň informoval o možnostiach legislatívnych zmien 

uvedených právnych noriem. 

 

J. Skonc: 

Vo svojom príspevku poukázal na nedisciplinovanosť majiteľov psov a rad ďalších problémov, ako 

je kontrolovateľnosť dodržiavania navrhovaných zmien. Doporučil intenzívnejšie využívanie 

západného brehu jazera majiteľmi psov pričom súhlasil s doplnením lavičiek. 

 

S. Hricková: 

Poukázala, že ako majiteľka psa je riešeniu problematiky naklonená. Požadovala bližšie špecifikovať 

návrhy riešenia od občana, pričom uviedla ako príklady využívanie pláže v iných hodinách ako čas 

intenzívneho využívania rekreantami. Uviedla, že z jej strany je záujem vyjsť návrhom v ústrety no 

je potrebné stanoviť pravidlá. Navrhuje rozdiskutovať problematiku pričom nie je v aprióri proti ale 

je potrebné navrhnúť kompromis. Uviedla, že pláž nežije ako za projektu Mágio, ale je úlohou členou 

komisie, aby sme to zlepšili.  

 

XX. XXXXX XXXXXXXX, obyvateľ mesta Košice. 

Snahou nás majiteľov psov je v rámci prechádzky absolvovať celý prechod resp. okruh.  

 

S. Hricková: 

Vzniesla myšlienku zmenšiť výmeru oplotenia pláže, tak aby majitelia vedeli prejsť v zadnej časti 

popri hrádzi. 

 

Tajomník komisie: 

Informoval, že vzhľadom na výmeru oplotenia by išlo o stavebnú úpravu 2/3 oplotenia, ktorého 

pôvodný investičný náklad sa pohyboval vo výške približne 30.000 €. 

 

XX. XXXXX XXXXXXXX, obyvateľ mesta Košice. 

Alebo navrhuje testovaciu prevádzku kedy v sezóne by bola pláž prístupná psom od 18 – 19 hod 

a mimo sezóny neustále.  

 

J. Skonc: 

S týmto riešením nemôže súhlasiť nakoľko v prípade ponechania psích exkrementov majiteľom pri 

večernej prechádzke o 18.00 hod nedôjde k rozloženiu odpadu do ranného otvorenia pláže. Tiež 

uviedol poznatky, že v čase kontrol keď majitelia psov vidia uniformovaného policajta vždy zbierajú 

exkrementy, preto výkon kontroly by bol neúčinný. 

 

E. Cimbala: 

http://www.jazerokosice.sk/docs/VZN_34.pdf
http://www.jazerokosice.sk/docs/VZN_34.pdf


Verí, že prítomný občan je príkladom svedomitého majiteľa psa avšak realita je taká, že časť 

majiteľov psov pravidlá nedodržiava a otvorenie pláže v noci je totožné s riešením otvorenia pláže 

nepretržite.  

 

N. Borovský: 

Prítomného majiteľa psa radí do skupiny približne 10 % slušných majiteľov psov, ktorí si plnia 

povinnosti. Avšak majitelia psov ak nevidia uniformovaného policajta, tak neriešia zber exkrementov. 

Zo skúsenosti uviedol, že v minulosti pri kontrolách majitelia psov utekali pred policajtmi so psom 

na rukách. Riešenie vidí aj v edukatívnej  činnosti práve v komunite majiteľov psov. Ak však 

nezmenia prístup majitelia psov nie je možné predloženej požiadavke vyhovieť.  

 

J. Peti:  

Vo svojom vystúpení uviedol aj názory matiek, ktoré vidia riziko aj v tom, že aj po zdvihnutí 

a zlikvidovaní exkrementu to miesto nebude vyčistené dokonale. O čistení omočených miest 

nehovoriac.   

 

S. Hricková: 

Uviedla, že je ochrankyňou menšín, ale vie pochopiť aj obavy matiek z pohľadu, ktorý uvádza p. Peti. 

 

XX. XXXXX XXXXXXXX, obyvateľ mesta Košice. 

Opätovne navrhol aspoň prechod na vodítku.  

 

J. Šarišský:  

Položil otázku do pléna a občanovi zároveň, ako zabránime sa psovi vyvenčiť? Stotožnil sa s názorom 

predsedu komisie p. N. Borovským, najprv zlepšiť správanie majiteľ psov a potom pristúpiť 

k diskusii o ústupkoch a zmenách pravidiel v rekreačnej zóne.  

 

M. Fajčík: 

Stotožnil sa s názorom, že je potrebné absolvovať vlastnú skúsenosť s kontrolou majiteľov psov, aby 

videli realitu správania. Vzhľadom na spomenuté pojmi hosťa komisie požiadal o vysvetlenie 

„šikanovania psíčakrov“. Zákonná úprava dnes chráni priestory detských ihrísk, preto je toho názoru, 

že ak by sme uvažovali o zmene VZN je potrebné požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

o stanovisko k sprístupneniu plážového kúpaliska, na ktorom sa nachádzajú ihriska psom. 

 

Grobauer I.: 

Uviedol, že tiež je majiteľom psa, ale rešpektuje, že je to plážové kúpalisko, ktoré by malo byť bez 

exkrementov. Pes vykonáva potrebu aj na vôdzke preto navrhované riešenie nepodporuje. 

 

S. Hricková: 

Ako majiteľka nemeckého ovčiaka uviedla, že z jej skúseností nemôže ísť okolo jazera so psom 

nakoľko má tendenciu sa vytrhnúť a skočiť do jazera – vodnej plochy.  

 

M. Balkovský: 

Požiadal o osadenie spomaľovača – dopravného zariadenia na komunikácií v smere Baltická – 

reštaurácia Pláž. Zároveň požiadal o odstránenie starých tabúľ s textom „teritoriálne vody mesta 

Košice“.  

 

J. Peti: 

Pre riešenie uvedených komplikácií pri prechode psov po asfaltovej ploche navrhuje naplánovať 

a zrealizovať výsadbu vzrastlých drevín popri plote plážového kúpaliska jazero. 

 

Hoľáková I.: 

Položila otázku, aký je záujem obyvateľov mestskej časti o sprístupnenie pláže. Tiež uviedla, že nie 

každá mamička chodí s deťmi na verejné toalety. Teraz nevidíme finančné možnosti na prekládku 



oplotenia ale je to potrebné zvážiť, naplánovať a hľadať aj ďalšie riešenia.  

 

N. Borovský: 

Opakoval, že je potrebná osveta vo vnútri komunity a neočakávať z vonkajšieho prostredia – či už od 

miestneho úradu, alebo iných subjektov, že zabezpečí zmenu. Navrhol, že v budúcnosti sa možno 

vrátiť k prerokovanej problematike a hľadať ďalšie možnosti riešenia.  

 

B. Berberich: 

Uviedol, že odskúšané riešenia rozhodovania na základe nadpolovičnej väčšiny obyvateľov 

v sporných otázkach je relevantným odzrkadlením názoru, ktorý je potrebné rešpektovať.  

 

M. Balkovský: 

Navrhol, aby sa napríklad majitelia psov zúčastnili pripravovanej dobrovoľníckej brigády čistenia 

sídliska. 

 

S. Hricková: 

Uviedla, že komunita majiteľov psov sa môže stretnúť aj v tejto zasadačke miestneho úradu, ktorá im 

je k dispozícií a je možné si vydiskutovať problematiku a hľadať riešenia. So závermi stretnutia 

následne môžete prísť na komisiu.  

 

Následne bola problematika sprístupnenia pláže psom ukončená a bod Rôzne pokračoval riešením 

iných návrhov. 

 

P. Javorský: 

Upozornil na prepad komunikácií na Uralskej ulici a Sputnikovej v úseku č.12. Požiadal mestskú 

časť, aby podnet postúpila správcovi komunikácie – mestu Košice. 

 

  

  

 

 

 

K bodu 3: Správa o činnosti oddelenia výstavby a investičnej činnosti. 

 

Tajomník komisie informoval predovšetkým o nasledovných činnostiach: 

Prebehli rokovania s Útvarom hlavného architekta mesta Košice k riešeniu výzvy a podkladov pre 

súťaž dodávateľa štúdie stavby rekonštrukcie Obchodného centra Čingov. Bola spracovaná analýza 

poškodených peších komunikácií, ktorú MČ doručila na mesto Košice, ako správcu komunikácií. 

V súčasnosti oddelenie pracuje na súťažiach výberu dodávateľa prevádzky výťahov, 

elektroinštalačných prác, dodávky lavičiek a košov, štúdiu stavby rekonštrukcie OC Čingov, 

mobilného oplotenia, rekonštrukcie časti stropu a elektroinštalácie OC Branisko, opravy fontány na 

Poludníkovej a rad ďalších. Vykonávali sme s oprávnenými osobami hlavné ročné kontroly detských 

ihrísk a následne sme odstraňovali aj nedostatky. V týchto prácach sa ešte bude pokračovať. 

Zabezpečovali sme prípravu prezidenských volieb. V inžinierskej činnosti vo výstavbe sa podrobne 

budem venovať v ďalších bodoch rokovania pri informovaní o stave rozpracovanosti investičných 

zámerov. Jedná sa ale o práce súvisiace s riešením prípravnej a projektovej dokumentácie, získavanie 

vyjadrení správcov sieti, účastníkov konania a dotknutých orgánov cez majetko-právne 

vysporiadania pozemkov až po územné a stavebné konanie, kolaudácie, riešenie vecných bremien 

k stavbám, zaradenia stavieb do majetku, prípadne odpredaje stavieb mestu Košice za 1 €. 

V súčinnosti s právnym oddelením sme riešili zmeny v bezpečnostnom projekte MČ. Vykonávali sa 

opravy objektov v správe MČ ako napríklad porucha na vodovodnom potrubí v RL jazero 2x, opravy 

elektroinštalácií na Čingove a Branisku a iné. Vykonávali sme prípravu pre kultúrne podujatia ako 

MDŽ, vítanie bábätiek do života, deň učiteľov a ďalšie. Prebehli rokovania s dopravným 

projektantom Ing. Titlom k projektu zmeny DZ na sídlisku a k zámeru zmeny dopravného riešenia na 



Jenisejskej ulici. Započali sme opravy lavičiek na sídlisku a po ukončení súťaže na nové 

predpokladáme osadenie približne 40 ks nových. Poskytli sme súčinnosť klubu vodného lyžovania 

pri oprave vleku. Podrobne tajomník komisie rozobral zabezpečenie výkonu čistoty sídliska. 

 

 

Uznesenie č.5/2019: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom berie na 

vedomie „Správu o činnosti oddelenia výstavby a investičnej činnosti“ 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

 

 

K bodu 4: Prerokovanie požiadaviek umiestňovania polopodzemných kontajnerovísk  

                  v mestskej časti. 

 

 

Tajomník podrobne aj na grafických prílohách vysvetlil možnosti a rozpracovanosť zámerov 

kontajnerovísk v lokalitách Stálicová, Rovníková, Jenisejská, Sputniková a ďalšie. Keďže 

k problematike neboli zásadné pripomienky, komisia vzala informácie na vedomie hlasovaním. 

 

Uznesenie č.6/2019: 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom berie na 

informácie o rozpracovanosti kontajnerovísk v mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

 

K bodu 5: Informácia o stave rozpracovanosti investičných zámerov 

 

Tajomník komisie informoval predovšetkým o štúdii stavby Rekonštrukcie OC Čingov, 

polopodzemných kontajneroviská Stálicová, revitalizácii detského ihriska Baltická, verejnom 

osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku, projektovej dokumentácii zmeny dopravné značenia 

v MČ, urbanisticko-achitektonickej štúdii Jazera, rekonštrukcii časti stropu a elektroinštalácie OC 

Braniska, verejného osvetlenia popri rieke Hornád, rozšírení kamerového systému, oplotení ihriska 

Azovská. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uznesenie č.7/2019: 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc
http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc


Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom berie na 

vedomie informáciu o stave rozpracovanosti investičných zámerov.  

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 6: Prerokovanie návrhu dopravných zmien na ulici Jenisejská 

 

Tajomník komisie predstavil navrhovanú situáciu riešenia zmien v dopravnom značení, ktoré 

v minulosti žiadal predseda komisie N. Borovský. Uviedol možnosti zmien, ako aj postoj 

autorizovaného dopravného projektanta Ing. Titla. Komisia v predmetnom bode rokovania viedla 

dlhú diskusiu s rôznymi technickými návrhmi, ktoré budú na prerokovanie s projektantom 

a dopravným inšpektorátom aj so správcom komunikácie a cestným správnym orgánom. Konečný 

postoj komisie je pokračovať v zámere o čom komisia prijala uznesenia.  

 

Komisia V,VPaŽP pri Miestnom zastupiteľstve  Mestskej časti Košice – Nad jazerom žiada 

pokračovať v rozpracovaní zámeru zmeny dopravného riešenia na Jenisejskej ulici 

v Košiciach.  

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

Záver 

Predseda komisie p. Borovský a  poďakoval členom komisie za účasť a aktívny prístup na rokovaní.  

 

 

V Košiciach dňa 10. 04. 2019           

 

 

 

 

 

Zapísal:    Milan Derfiňák                                                                  Ing. Norbert Borovský v.r. 

                 tajomník komisie                                                                      predseda komisie 

 

 

 

Rozdeľovník zápisnice: 

1x originál – predseda komisie 

1x originál – tajomník komisie 

1x zverejnené na webovom sídle MČ 

http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc
http://jazerokosice.sk/docs/mr_120315/bod_7.doc

