
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 01. 08. 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 

Pavol Slivka    Jenisejská 39 

 

 

Členovia komisie – neposlanci 

Ing. Martin Balkovský  Sputniková 11 

Peter Javorský    Stálicová 10   

Ing. Ivo Grobauer   Jenisejská 5  

Ing. Miroslav Fajčík   Vyšné Opátske 87  

  

 

Hostia 

Mgr. Bernard Berberich  MÚ MČ 

Ing. Marta Popríková   SMsZ 

 

 

Neprítomný:   

Ing. Erik Cimbala   Levočská 4    

Ing. Ján Peti    Polárna 16    

Bc. Iveta Hoľáková   Ladožská 12   

Jaroslav Šarišský    Sputniková 7  

Ing. Dušan Sivák   Gagarinovo námestie 5 

Matej Hrebeňár   Polárna 20     

 

 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na  1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019. 

3. Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici.“ 

4. Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Revitalizácia detského ihriska na Ladožskej ulici.“ 

5. Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej 



a zelenej zóne na Talinskej ulici“. 

6. Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Revitalizácia detského ihriska na Talinskej ulici.“ 

7. Záver 

 

 

 

K bodu 1: 

 

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

Zároveň požiadal o doplnenie bodu rokovania 1a. Prerokovanie zámeru mesta Košice pri vytváraní 

lúčnych porastov na sídlisku. 

 

K bodu 1a: 

Zámer realizácie vytvárania lúčnych porastov predstavila za mesto Košice Ing. Marta Popríková – 

poverená riadením Správy mestskej zelene. Bolo vytipovaných 18 lokalít s rôznym stupňom 

starostlivosti pričom rozobrala technické a ekologické možnosti ako aj prínosy prirodzených lúčnych 

porastov. Podrobné údaje obdržali členovia komisie aj písomne na rokovaní. K problematike sa 

informovala p. Hricková, ako bude zabezpečená údržba, aký je súlad návrhu s PD rekonštrukcie 

Slaneckej a aký je rozpočet zámeru. P. Ing. Popríková informovala, že rozpočty dokážu vypracovať 

až po odsúhlasení konkrétnych plôch a údržbu zabezpečí SMsZ po prefinancovaní z mesta Košice. P. 

Borovský upriamil pozornosť skôr na údržbu krov v križovatkách, kde je slabá rozhľadnosť kvôli 

drevinám. Ale ak máme podporiť zámer či už prirodzeného lúčneho porastu alebo kvitnúcich lúk je 

skutočne nevyhnutné zhodnúť sa na lokalite, ktorá nebude u obyvateľov vyvolávať pocit 

neudržiavanej plochy. P. Fajčík prezentoval názor, že prirodzený lúčny porast pri zníženej intenzite 

kosby na sídlisku je veľmi ťažko predstaviteľný nakoľko sa môžu do popredia dostať rastliny 

charakteru bodliakov a burín. Záver bude, že obyvatelia to budú vnímať ako neudržiavanú plochu. P. 

Balkovský uviedol, že nemôže súhlasiť s plochami so zníženou intenzitou údržby popri Slaneckej 

ceste hlavne v križovatkách ako Levočská a ďalšie. Už krovie je v súčasnosti brániacim prvkom vo 

výhľade a pripustenie vysokých tráv nemožno akceptovať. Obdobné problémy sú aj v križovatke na 

Raketovej a Slaneckej. Následne zhrnula aspekty projektu p. starostka Kovačevičová, ktorá navrhla 

prihliadnuť na ekologickú stránku a dať zámeru šancu pre pilotné spustenie a následne ak by 

prevládala nespokojnosť vrátiť sa k prehodnoteniu. Komisia k zámeru neprijala uznesenie. 

 

 

 

K bodu 2:  

Návrh na  1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019. 

  

Mestská  časť  Košice – Nad  jazerom  predkladá návrh na 1. zmenu programového rozpočtu na rok 

2019 z tohto dôvodu: 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 6. 2019 uznesením č. 129 použitie rezervného 

fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 a uznesením č. 131 – 4. zmenu programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2019. 

Na základe týchto uznesení boli pre Mestskú časť   Košice – Nad   jazerom   schválené   účelové   

finančné   prostriedky nasledovne: 

 

1. Uznesenie č. 129 – Použitie rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 

 

Financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestskej časti 

a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestskej časti 

v objeme 80 000,- €. 

 



Finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty / kapitálové výdavky/  

do majetku mesta / po realizácii diela mestskou časťou bude dielo prevedené do majetku mesta 

Košice/ a odstránenie havarijného stavu majetku mesta na základe predloženej žiadosti. K žiadosti 

je potrebné priložiť aj uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

o schválení na konkrétny účel použitia. Akceptované budú iba tie výdavky, ktoré neboli zahrnuté 

v pôvodne schválenom rozpočte mestskej časti na rok 2019. 

 

2. Uznesenie č. 131 – 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 

 

Účelové finančné prostriedky pre mestskú časť v sume 25 000,- €. 

 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty, ostatné kapitálové výdavky 

a verejnoprospešné služby na základe predloženej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť aj 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom o schválení na konkrétny 

účel použitia. Akceptované budú iba tie výdavky, ktoré neboli zahrnuté v pôvodne schválenom 

rozpočte mestskej časti na rok 2019. 

 

Na základe uvedeného navrhujeme realizovať nasledovné projekty: 

 

1. REVITALIZÁCIA  DETSKÉHO  IHRISKA  NA  ČINGOVSKEJ  ULICI  

    POSKYTNUTÍM  DOTÁCIE  PRE  SPRÁVU  MESTSKEJ  ZELENE   

    V  KOŠICIACH 

 

Za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia detského ihriska na  ulici Čingovská“ navrhujeme 

poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie v celkovej výške 32 810,- € pre Správu mestskej zelene 

v Košiciach. 

Cieľom je revitalizáciou súčasného detského ihriska, ktoré nespĺňa súčasné normy a kritéria potrebné 

na predmetný druh stavby, vytvoriť bezpečné a moderné ihrisko, ktoré pri dodržaní predpísanej 

údržby bude poskytovať vybavenosť v danej lokalite niekoľko desiatok rokov.   

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území v katastri mesta Košice, katastrálne územie 

Jazero na parcele č. 4432/1. Revitalizácia detského ihriska v navrhovanej lokalite bude pozostávať 

z odstránenia starých herných prvkov, ktoré sú v poškodenom a zastaralom stave a ich nahradenie 

novými certifikovanými hernými prvkami podľa STN EN 1176 a 1177.  

Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska sú vo výške 32 810,- €, a budú v plnej miere kryté 

finančnými prostriedkami z mesta Košice. 

 

 

2. DOPLNENIE  DOPRAVNÉHO  ZNAČENIA  NA  ÚZEMÍ MESTSKEJ  ČASTI  

    KOŠICE – NAD JAZEROM 

 

Predmetom návrhu a realizácie je zriadenie zón zákazu státia pre nákladné vozidlá dĺžky  

nad 5,0 m v čase od 17.00 hod. do 7.00 hod. V súčasnosti je na území Mestskej časti Košice –  

Nad jazerom na vnútroblokových komunikáciách povolené parkovanie motorových vozidiel bez 

akýchkoľvek obmedzení. Na mnohých miestach sú odstavené vozidlá skupiny N1 s dĺžkou nad 5 m, 

ktoré vytvárajú prekážku v bezpečnosti a plynulosti dopravy a je potrebné tento stav riešiť. Z tohto 

dôvodu navrhujeme doplnenie existujúceho dopravného značenia o zvislé DZ IP 24a,b /Zóna 

s dopravným obmedzením/. Celkové náklady na realizáciu doplnenia dopravného značenia 

predstavujú 11 300,- €, z toho financovanie zo zdrojov mesta Košice v sume 7 190,- €, financovanie 

z fondu mestskej časti v sume 4 110,- €. 

 

 

3. STOJISKO  POLOPODZEMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  



    A  TRIEDENÝ  ODPAD  NA  STÁLICOVEJ  ULICI  

 

Návrh rieši výstavbu „Stojiska polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, Košice 

– Stálicová ulica“ podľa projekčného návrhu spoločnosti Pro - ateliér RK, s. r. o. Trenčín s cieľom 

náhrady a skultúrnenia jestvujúceho stojiska 1100 l zberných nádob  

a humanizácie danej lokality. Projekt bol spracovaný v zmysle prerokovania s mestom Košice 

a spoločnosti  Kosit a. s. Stavba je navrhovaná v záujmovom území na parcelách registra „C“ číslo:  

3126 – ostatné plochy v katastrálnom území Košice – Jazero. Navrhované stojisko polopodzemných 

kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad bude slúžiť  

pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 4 ks x 5 m³ a 1 ks x 3m³. Celková 

výška šachty kontajnerov je 2 700 mm. Nadzemná časť kontajnerov je kruhového pôdorysu 

s maximálnym priemerom 1 700 mm pre kontajner s objemom 5 m.³ Nadzemná časť 

polopodzemných kontajnerov je z pohľadových strán doplnená pohľadovým opláštením z farebne 

stáleho drevokompozitu. Celkové náklady realizácie projektu sú vyčíslené  

na 24 200,- €, z toho financovanie zo zdrojov mesta Košice v sume 23 000,- €, financovanie  

z fondu mestskej časti v sume 1 200,- €. 

 

 

4. VYBUDOVANIE  VONKAJŠIEHO  FITPARKU  V  ODDYCHOVEJ  A  ZELENEJ   

    ZÓNE  NA  TALINSKEJ  ULICI  POSKYTNUTÍM DOTÁCIE PRE  SPRÁVU  

    MESTSKEJ  ZELENE  V  KOŠICIACH 

 

Oddychová zóna a verejná zeleň v priestranstve medzi ulicami Talinská a Čechovova vytvára 

priestorové možnosti dotvoriť toto prostredie s prevahou zelene o formu aktívneho oddychu 

umiestnením cvičebných zariadení a mestského parkového mobiliáru. Z tohto dôvodu   Mestská časť 

Košice – Nad jazerom navrhuje vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej  a zelenej  zóne  na 

Talinskej ulici,  parcela č. 1279/,  k. ú. Jazero –   

v sume 12 000,- €. Výdavky vo forme kapitálového transferu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach 

v sume 12 000,- €  budú v plnej miere kryté finančnými prostriedkami z mesta Košice. 

 

 

5. REVITALIZÁCIA  DETSKÉHO  IHRISKA NA  TALINSKEJ  ULICI     

   POSKYTNUTÍM DOTÁCIE  PRE  SPRÁVU  MESTSKEJ  ZELENE   

   V KOŠICIACH 

 

V súvislosti s ukončením prevádzky ihriska za bytovým domom na Talinskej ulici č. 1 z dôvodu zlého 

technického stavu zariadení, je zo strany obyvateľov požiadavka náhrady aspoň v minimálnom 

rozsahu tak, že zariadenie typu reťazová trojhojdačka vrátane dopadových zón bude na pôvodnom 

ihrisku obnovená v novej zostave. V súlade s uvedeným navrhujeme  poskytnutie účelovej 

kapitálovej dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 v celkovej výške 5 

000,- € pre Správu mestskej zelene v Košiciach za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia 

detského ihriska na Talinskej ulici“. 

Cieľom je odstrániť nefunkčné pozostatky súčasného detského ihriska, ktoré nespĺňa súčasné normy 

a kritéria požadované  na detské zariadenia a vytvoriť malú hernú zónu s reťazovou trojhojdačkou 

vrátane dopadovej zóny.    

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území v katastri mesta Košice, katastrálne územie 

Jazero na parcele č. 1279/14. Revitalizácia detského ihriska v navrhovanej lokalite bude pozostávať 

z odstránenia starých herných prvkov, ktoré sú v poškodenom a zastaralom stave a ich nahradenie 

novým certifikovaným herným prvkom podľa STN EN 1176 a 1177.  

Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska sú vo výške 5 000,- €, a v celom objeme budú kryté 

finančnými prostriedkami z mesta Košice. 

 

 

6. REVITALIZÁCIA  DETSKÉHO  IHRISKA  NA  LADOŽSKEJ  ULICI  



    POSKYTNUTÍM  DOTÁCIE  PRE  SPRÁVU  MESTSKEJ  ZELENE   

    V  KOŠICIACH 

 

Návrh umožňuje „Revitalizáciu detského ihriska na Ladožskej ulici“ poskytnutím účelovej 

kapitálovej dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 v celkovej výške 11 

200,- € pre Správu mestskej zelene v Košiciach.  

Cieľom je vytvoriť adekvátnu náhradu detského ihriska zo severnej strany bytového domu Ladožská 

7 – 9 z dôvodu jeho plánovaného rušenia v súvislosti s výstavbou dopravnej stavby zabezpečujúcej 

zlepšenie pomerov v statickej doprave. 

Revitalizáciou súčasného detského ihriska, dôjde predovšetkým k jeho rozšíreniu, aby kapacitne 

zvládalo objem návštevníkov, ktorí dnes navštevujú obidve ihriská. Naviac poloha ihriska z južnej 

strany je pre bezpečnosť detí voči dynamickej doprave v sídlisku výrazne vhodnejšia.  

Predmetné rozšírenie ihriska je možné realizovať v zastavanom území v katastri mesta Košice, 

katastrálne územie Jazero na parcelách č. 2289, 2368, 2369. Revitalizácia detského ihriska 

v navrhovanej lokalite bude pozostávať z doplnenia novými certifikovanými hernými prvkami podľa 

STN EN 1176 a 1177 v objeme do 11 200,- €, v technickom a architektonickom riešení podľa 

spracovania návrhu Správou mestskej zelene v Košiciach  

po odsúhlasení riešenia s Mestskou časťou Košice – Nad jazerom.  

Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska budú vo výške 11 200,- €, a budú v plnej miere 

kryté finančnými prostriedkami z mesta Košice. 

 

 

7. ÚDRŽBA  A OPRAVY  PRIESTOROV  KULTÚRNEHO  STREDISKA  JAZERO 

 

Kultúrne stredisko Jazero plní verejnoprospešný účel. Organizuje  aktivity pre deti  

a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové  

a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tanečné a zdravotné aktivity. 

Návrh umožní vykonať údržbu a opravy priestorov kultúrneho strediska, a to najmä výmenu 

vstupných dvojkrídlových dverí do kinosály kultúrneho strediska, zrealizovať výmenu a položenie 

kobercov v kinosále v štandarde záťažovo odolnejších druhov, vykonať v rámci údržby brúsenie 

a nátery drevených parkiet s protišmykovou vrchnou vrstvou, ako aj uskutočniť maliarske 

a natieracie práce v interiéroch. Zároveň bude osadená vzduchotechnika v časti kultúrneho strediska. 

Práce budú vykonané v objeme do 13 800,- €, a budú v plnej miere financované z účelovej dotácie 

od mesta Košice. 

 

 

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom: 

 

Bežné príjmy: 

 

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 312007 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na údržbu a opravy priestorov Kultúrneho strediska Jazero v sume  13 800,- €  

 

Bežné výdavky: 

 

Program 5 – Kultúrne služby, Podprogram 1 – Prevádzka kultúrneho strediska Jazero, Prvok 5 – 

Údržba a opravy priestorov Kultúrneho strediska Jazero, položka 630 v sume  13 800,- € 

 

Kapitálové príjmy: 

 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 322005 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na Revitalizáciu detského ihriska na Čingovskej  ulici poskytnutím dotácie  pre 

Správu Mestskej zelene v sume 32 810,- € 



 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 322005 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na Doplnenie dopravného značenia na území Mestskej časti Košice  

– Nad jazerom v sume 7 190,- € 

 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 322005 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený  odpad na 

Stálicovej ulici v sume 23 000,- € 

 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 322005 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne na Talinskej ulici  

poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v sume 12 000,- € 

 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 322005 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na Revitalizáciu detského ihriska na Talinskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu 

Mestskej zelene v sume 5 000,-  € 

 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 322005 – Z rozpočtu mesta Košice – 

účelový transfer na Revitalizáciu detského ihriska na Ladožskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu 

Mestskej zelene v sume 11 200,- € 

 

Kapitálové príjmy spolu: 91 200,- € 

 

Kapitálové výdavky:  

 

Program 1 – Prostredie pre život, podprogram 2 – Ihriská, projekt 3 – Výstavba a revitalizácia ihrísk, 

položka 721 – Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici poskytnutím dotácie  

pre Správu mestskej zelene v sume  32 810,-  €   

 

Program 2 – Komunikácie a parkoviská, podprogram 2 – Parkoviská, projekt 5 – Doplnenie 

dopravného značenia na území MČ, položka 713 v sume  11 300,- €   

 

Program 4 – Odpadové hospodárstvo, podprogram 2 – Kontajneroviská, projekt 4 – Výstavba 

kontajnerovísk – Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený  odpad 

na Stálicovej ulici, položka 717 v sume  24 200,-  €   

 

Program 1 – Prostredie pre život, podprogram 2 – Ihriská, projekt 3 – Výstavba a revitalizácia ihrísk, 

položka 721 – Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej a zelenej zóne na Talinskej ulici 

poskytnutím dotácie pre Správu mestskej zelene v sume 12 000,- €   

 

Program 1 – Prostredie pre život, podprogram 2 – Ihriská, projekt 3 – Výstavba a revitalizácia ihrísk, 

položka 721 – Revitalizácia detského ihriska na Talinskej ulici poskytnutím dotácie  

pre Správu mestskej zelene v sume 5 000,- €   

 

Program 1 – Prostredie pre život, podprogram 2 – Ihriská, projekt 3 – Výstavba a revitalizácia ihrísk, 

položka 721 – Revitalizácia detského ihriska  na Ladožskej ulici poskytnutím dotácie pre Správu 

mestskej zelene v sume  11 200,- €   

 

 

Kapitálové výdavky spolu: 96 510,- € 

 

 

Príjmové finančné operácie:   

 



Prevod z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Doplnenie dopravného značenia  

na území MČ, položka 454 v sume  4 110,- €   

 

Prevod z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Stojisko polopodzemných kontajnerov na 

komunálny a triedený  odpad na Stálicovej ulici, položka 454  

v sume  1 200,- €   

 

 

Príjmové finančné operácie spolu: 5 310,- € 

 

 

Ukazovatele: 

 

 

 

Cieľ: Zabezpečiť v mestskej časti detské  ihriská spĺňajúce bezpečnostné kritéria  

Ukazovateľ: Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk 

 

Rok: 2019 

schválená hodnota návrh na zmenu hodnota po zmene 

   

Hodnota: 2 4 6 

 

 

Komentár: 

Revitalizácia detského ihriska na Baltickej ulici a čiastočná revitalizácia formou 

výstavby oplotenia ihriska na Azovskej bude rozšírená o revitalizácie ihrísk  

na Čingovskej ulici, ktorá bola plánovaná na rok 2020 a ihrísk na Ladožskej 

a Talinskej ulici a to poskytnutím kapitálovej dotácie pre Správu mestskej zelene 

v Košiciach. Zároveň dôjde k výstavbe nového Fitparku v oddychovej a zelenej 

zóne na Talinskej ulici. 

 

 

 

 

Cieľ: 

Skvalitniť statickú dopravu pre obyvateľov sídliska obmedzením parkovania  

nákladných vozidiel /dodávok/ 

Ukazovateľ: Počet osadených zvislých dopravných značiek 

 

Rok: 2019 

schválená hodnota návrh na zmenu hodnota po zmene 

   

Hodnota: 0 28 28 

 

 

Komentár: 

Realizáciou projektu dôjde k zriadeniu zón zákazu státia pre nákladné vozidlá 

dĺžky nad 5,0 m v čase od 17.00 hod do 7.00 hod. V súčasnosti je na území MČ 

Košice – Nad jazerom na vnútroblokových komunikáciách povolené parkovanie 

motorových vozidiel bez akýchkoľvek obmedzení. Na mnohých miestach sú 

odstavené vozidlá skupiny N1 s dĺžkou nad 5 m, ktoré vytvárajú prekážku 

v bezpečnosti a plynulosti dopravy a je potrebné tento stav riešiť. 

 

 

 

Cieľ: 

Estetizovať a humanizovať prostredie a lokality v ktorých sa vykonáva 

nakladanie s odpadmi  

 

Ukazovateľ: 

Počet novovybudovaných resp. revitalizovaných kontajnerovísk – stojísk 

kontajnerov 



 

Rok: 2019 

schválená hodnota návrh na zmenu hodnota po zmene 

   

Hodnota: 0 1 1 

 

 

Komentár: 

Polopodzemné kontajnerovisko na Stálicovej ulici v Košiciach plánované na rok 

2020 presúvame vzhľadom na nové finančné zdroje do roku 2019. Návrh rieši 

výstavbu „Stojiska polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, 

Košice – Stálicová ulica“ podľa projekčného návrhu spoločnosti Pro-ateliér RK,  

s. r. o. s cieľom náhrady a skultúrnenia jestvujúceho stojiska 1100 l zberných 

nádob a humanizácie danej lokality. 

 

 

 

REKAPITULÁCIA: 

 

 

 Realizáciou uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave 

rozpočtu na rok 2019 takto: 

 

Bežné príjmy: plus 13 800,- €  t. j. 1 383 011,- € 

 

Bežné výdavky: plus 13 800,- €, t. j. 1 367 779,- € 

 

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j.  plus  15 232,- € 

 

Kapitálové príjmy: plus 91 200,- €, t. j. 124 500,- € 

 

Kapitálové výdavky: plus 96 510,- €, t. j. 189 810,- € 

 

Schodok z kapitálového rozpočtu: plus  5 310,- €, t. j. celkom mínus 65 310,- € 

 

Príjmové finančné operácie - prevod z peňažných fondov: plus 5 310 €, t. j. prevod 

                                               z peňažných fondov počas roka 2019 spolu:  63 285,- € 

 

Stav peňažných prostriedkov na mimorozpočtových  fondoch  po rozhodnutí miestneho 

zastupiteľstva v rámci prerokovania Záverečného účtu za rok 2018 predstavuje sumu  216 983,- €.   

K predloženému materiálu členovia komisie nevzniesli námietky. 

 

Uznesenie č.15/2019: 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom  doporučuje starostke mestskej časti predložiť materiál na prerokovanie 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 
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K bodu 3:  

Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici.“ 

Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) predložila v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti žiadosť 

o poskytnutie dotácie pre projekt „Revitalizácia detského ihriska na Čingovskej ulici“.  

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území v katastri mesta Košice, katastrálne územie 

Jazero na parcele č. 4432/1. Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu detského ihriska 

v navrhovanej lokalite, ktoré nespĺňa súčasné normy a kritéria kladené na predmetný druh stavby 

vytvoriť bezpečné a moderné ihrisko. Revitalizácia bude pozostávať z odstránenia starých herných 

prvkov, ktoré sú v poškodenom a zastaralom stave a ich nahradenie novými certifikovanými hernými 

prvkami podľa STN EN 1176 a 1177. Súčasťou revitalizácie bude aj doplnenie detského ihriska 

novým mobiliárom.  

Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska sú predpokladané vo výške 32.810,- €. 

V prílohe prikladáme navrhované stavebné riešenie – pôdorys nového ihriska. 

 

 

 

 

Keďže k predmetnému návrhu neboli vznesené pripomienky komisia pristúpila k prijatiu uznesenia.  

 

Uznesenie č.16/2019: 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom  doporučuje starostke mestskej časti predložiť materiál na prerokovanie 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 4:  

Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Revitalizácia detského ihriska na Ladožskej ulici.“ 

V súvislosti so schválenými účelovými finančnými prostriedkami mesta Košice spojených 

s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na revitalizáciu, zveľadenie majetku 

mesta zvereného do správy mestskej časti a v zmysle uznesenia č. 131 Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, schváleného dňa 19.6.2019 navrhuje sa poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie 

z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 v celkovej výške 11.200,- € pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č.79, 040 01.  
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Cieľom je vytvoriť adekvátnu náhradu detského ihriska zo severnej strany bytového domu Ladožská 

7 – 9 z dôvodu jeho plánovaného rušenia v súvislosti s výstavbou dopravnej stavby zabezpečujúcej 

zlepšenie pomerov v statickej doprave. 

Revitalizáciou súčasného detského ihriska, dôjde predovšetkým k jeho rozšíreniu, aby kapacitne 

zvládalo objem návštevníkov, ktorí dnes navštevujú obidve ihriská. Naviac poloha ihriska z južnej 

strany je pre bezpečnosť detí voči dynamickej doprave v sídlisku výrazne vhodnejšia.  

Predmetné rozšírenie ihriska je možné realizovať v zastavanom území v katastri mesta Košice, 

katastrálne územie Jazero na parcelách č. 2289, 2368, 2369. Revitalizácia detského ihriska 

v navrhovanej lokalite bude pozostávať z doplnenia novými certifikovanými hernými prvkami podľa 

STN EN 1176 a 1177, v technickom a architektonickom riešení podľa spracovania návrhu Správou 

mestskej zelene v Košiciach po odsúhlasení riešenia s Mestskou časťou Košice – Nad jazerom.  

Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska budú vo výške 11.200,- €. 

 

 

Uznesenie č.17/2019: 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom  doporučuje starostke mestskej časti predložiť materiál na prerokovanie 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 5: 

Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Vybudovanie vonkajšieho Fitparku v oddychovej 

a zelenej zóne na Talinskej ulici“. 

V súvislosti so schválenými účelovými finančnými prostriedkami mesta Košice spojených 

s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na revitalizáciu, zveľadenie majetku 

mesta zvereného do správy mestskej časti a v zmysle uznesenia č. 129 Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, schváleného dňa 19.6.2019 navrhuje sa poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie 

z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 v celkovej výške 11.200,- € pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č.79, 040 01.  

Oddychová zóna a verejná zeleň v priestranstve medzi ulicami Talinská a Čechovova vytvára 

priestorové možnosti dotvoriť toto prostredie s prevahou zelene o formu aktívneho oddychu 

s umiestnením cvičebných zariadení a mestského parkového mobiliáru. Z tohto dôvodu pristupuje  

Mestská časť Košice – Nad jazerom k ďalšiemu kroku využitia územia a tou je vybudovanie 

vonkajšieho Fitparku v oddychovej  a zelenej  zóne  na Talinskej ulici  parcela     č. 1279/1 k.ú. Jazero. 

 

Uznesenie č.18/2019: 

Komisia výstavby, verejného poriadku a ŽP pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice 

– Nad jazerom  doporučuje starostke mestskej časti predložiť materiál na prerokovanie 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 
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 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 6: 

Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach na projekt -„Revitalizácia detského ihriska na Talinskej ulici.“ 

V súvislosti so schválenými účelovými finančnými prostriedkami mesta Košice spojených 

s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na revitalizáciu, zveľadenie majetku 

mesta zvereného do správy mestskej časti a v zmysle uznesenia č. 129 Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, schváleného dňa 19.6.2019 navrhuje sa poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie 

z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2019 v celkovej výške 5.000,- € pre Správu 

mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č.79, 040 01.  

Z dôvodu zlého technického stavu bola ukončená prevádzka ihriska za bytovým domom na Talinskej 

ulici č.1. Zo strany obyvateľov bola požiadavka na nový herný prvok reťazovú trojhojdačku vrátane 

dopadových zón na pôvodnom detskom ihrisku.  

Cieľom je odstrániť nefunkčné pozostatky súčasného detského ihriska, ktoré nespĺňa súčasné normy 

a kritéria kladené na detské zariadenia a vytvoriť malú hernú zónu s reťazovou trojhojdačkou vrátane 

dopadovej zóny.    

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území v katastri mesta Košice, katastrálne územie 

Jazero na parcele č. 1279/14. Revitalizácia detského ihriska v navrhovanej lokalite bude pozostávať 

z odstránenia starých herných prvkov, ktoré sú v poškodenom a zastaralom stave a ich nahradenie 

novým certifikovaným herným prvkom podľa STN EN 1176 a 1177.  

Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska sú vo výške 5.000,- €. 

 

 

 

K bodu 7:  

Záver 

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

 

 

V Košiciach dňa 01. 08. 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 
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