
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 03. 07. 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 

Matej Hrebeňár   Polárna 20     

Ing. Dušan Sivák   Gagarinovo námestie 5 

Peter Javorský    Stálicová 10   

Ing. Ivo Grobauer   Jenisejská 5  

Ing. Miroslav Fajčík   Vyšné Opátske 87  

Jaroslav Šarišský    Sputniková 7  

  

 

Hostia 

Mgr. Bernard Berberich  MÚ MČ 

 

 

Neprítomný:   

Ing. Erik Cimbala   Levočská 4    

Pavol Slivka    Jenisejská 39 

Ing. Ján Peti    Polárna 16    

Bc. Iveta Hoľáková   Ladožská 12   

 

 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Informatívna správa o spracovaní projektovej dokumentácie Zmena dopravného značenia na 

území Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

4. Informatívna správa o spracovaní projektovej dokumentácie Kontajneroviská – stojisko 

polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, Košice – Stálicová. 

5. Rôzne 

6. Obhliadka ukončenej Revitalizácie detského ihriska na Baltickej 13 – 16 v Košiciach. 

7. Záver 

 

 



 

K bodu 1: 

 

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

 

 

 

K bodu 2:  

Kontrola plnenia uznesení. 

Na poslednom rokovaní boli prijaté uznesenia 8/2019 až 12/2019. Všetky prijaté uznesenia boli 

splnené. 

 

 

K bodu 3:  

Informatívna správa o spracovaní projektovej dokumentácie Zmena dopravného značenia na 

území Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

Tajomník komisie informoval o spracovaní projektovej dokumentácie a získaní kladného stanoviska 

k dokumentácií a riešeniu od Krajského dopravného inšpektorátu. V súčasnosti je podaná žiadosť na 

príslušnom cestnom správnom orgáne o povolenie trvalého dopravného značenia. 

 

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

 

Uznesenie č.13/2019: 

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

– Nad jazerom  berie na vedomie Informatívnu správu o spracovaní projektovej dokumentácie 

Zmena dopravného značenia na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 4:  

Informatívna správa o spracovaní projektovej dokumentácie Kontajneroviská – stojisko 

polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, Košice – Stálicová. 

V informatívnej správe bolo uvedené, že projekt bol spracovaný a zaslaný na vyjadrenie dotknutým 

orgán a účastníkom konania. Zároveň bol projekt podrobne predstavený vrátane výkresovej 

dokumentácie. Po predstavení projektu neboli vznesené pripomienky. 

 

Uznesenie č.14/2019: 

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

– Nad jazerom  berie na vedomie Informatívnu správu o spracovaní projektovej dokumentácie 

Kontajneroviská – stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, 

Košice – Stálicová. 

 

 

 Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

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


Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

K bodu 5: 

Rôzne 

p. Sivák: Upozornil na nevhodne osadené stĺpiky z bezpečnostného hľadiska na novom moste cez 

Myslavský potok. Pri nepozornosti by mohlo dôjsť k úrazu. Zároveň navrhol osadiť mobilné toalety 

na cyklotrase eurovelo v úseku mestskej časti.  

V rámci diskusie tajomník uviedol, že osadenie stĺpikov bolo v zmysle projektovej dokumentácie, 

ktorú schválili dotknuté orgány pre zamedzenie prejazdu a v súčasnosti stavba nie je skolaudovaná, 

preto nepredpokladám, že by investor Mesto Košice súhlasilo so zmenami stavby pred dokončením 

resp. kolaudáciou a zároveň aké by bolo iné technické riešenie obmedzenia pohybu iných vozidiel 

ako bicykel na ktorý je cyklotrasa projektovaná.   

p. Borovský: Informoval o problémoch, ktoré vznikajú prevádzkovaním potravín na Rovníkovej 8. 

Zároveň požiadal o angažovanosť mestskej časti pri riešení problematiky narušovania pokojného 

bývania v súvislosti s prevádzkou uvedenej predajne.  

V rámci rozpravy bola otvorená požiadavka mesta Košice navrhnúť mestskou časťou lokality pre 

dobudovanie verejného osvetlenia.  

p. Skonc: Navrhuje poskytnúť mestu Košice ako potrebné lokality pre výstavbu osvetlenia park 

Sputniková a doriešiť poškodené osvetlenie na Námestí Kozmonautov. 

p. Borovský: V rámci doplňovania verejného osvetlenie navrhuje riešiť lokality Poludníková – 

Rovníková 7. 

p. Berberich: Uviedol ako potrebnú lokalitu na osvetlenie Ždiarsku 7 – 13, Košice. 

p. Javorský: Navrhuje prekontrolovať lokalitu Námestie Kozmonautov 7 – 11 nakoľko predpokladá, 

že v úseku absentuje verejné osvetlenie. 

p. Balkovský: Doporučil vyzvať VSD o revidovanie rozvádzačov na Raketovej, ktoré svojim 

vzhľadom pôsobia veľmi zanedbane. 

p. Borovský: Navrhol požiadať mesto Košice o pravidelné čistenie dažďových vpustí, ktoré sú 

zanesené aj pokosenou trávou ako aj naplaveninami.  

 

 

 

 

K bodu 9: Záver 

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

 

 

V Košiciach dňa 03. 07. 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

