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Vec
Interpelácie a dopyty vznesené na XI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 12.-13. decembra 2019
- odpoveď

Vážený pán poslanec,
na Vaše interpelácie vznesené na XI. zasadnutí MZ uvádzam nasledovné:
• Interpelácia v znení: Spracuje mesto Košice plán potrieb súvislých opráv komunikácií
(chodníky, cesty, schodiská) pre všetky veľké MČ?
Mesto Košice má spracovaný plán súvislých opráv komunikácií, ktorý je súčasťou
programového návrhu rozpočtu mesta Košice.
• Interpelácia v znení: Rozhodlo už vedenie mesta Košice vo veci ďalšieho potrebného
výjazdu áut zo sídliska Ťahanovce?
Mesto Košice uvažovalo a naďalej uvažuje o prepojení sídliska Ťahanovce z Americkej
triedy na ul. Magnezitárska (cez Demeter). V roku 2018-2019 mesto dalo spracovať geometrický
plán pre potreby návrhu tejto cesty.
Je potrebné dopracovať tento geometrický plán pre potreby majetko-právneho vysporiadania
pozemkov pod navrhovanou cestou, zabezpečiť proces verejného obstarávania na projektanta
a vypracovať projektovú dokumentáciu.
Mesto Košice zároveň uvažuje s prepojením Americkej triedy s ul. Kostolianska (v jej
severnej časti), to je však podmienené výstavbou nového mostného objektu, ktorý by mali
realizovať ŽSR.
Je potrebné uviesť, že obe alternatívy prinesú len minimálne zlepšenie pomerov z dôvodu
vyústenia prepojenia na značne zaťaženú komunikáciu Hlinková a Kostolianska (dôjde len
k posunom vyústení oproti dnešnému stavu).
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• Interpelácia v znení: Vymení mesto Košice zastávku - prístrešok MHD pri krematóriu?
Prístrešok na autobusovej zastávke MHD s označením „Krematórium“ bol odsúhlasený
mestom Košice a spoločnosťou J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o.. Uvedená spoločnosť osadí
prístrešok pre cestujúcu verejnosť po realizácii úpravy plochy pod prístreškom.
• Interpelácia v znení: Koľko finančných prostriedkov sa v rámci rozpočtu mesta plánuje na
renováciu cesty Americká trieda na sídlisku Ťahanovce? Kedy by táto renovácia mohla v roku
2020 začať?
Začatie súvislej opravy Americkej triedy závisí od výšky schválených finančných
prostriedkov v položke súvislé opravy komunikácií programového rozpočtu mesta Košice
ako aj priorít, vychádzajúc z technického stavu miestnej komunikácie oproti iným plánovaným
opravám.
• Interpelácia v znení: Kedy zvažuje mesto Košice vyhlásiť súťaž na realizáciu verejného
osvetlenia pre celé Košice?
Aktuálne Mesto Košice neplánuje vyhlásenie súťaže na nového prevádzkovateľa verejného
osvetlenia. V súčasnosti dochádza k prehodnocovaniu budúcej prevádzky verejného osvetlenia
a dopĺňaniu podkladov o požiadavky mestských častí. O termíne vyhlásenia súťaže na nového
prevádzkovateľa, alebo o prípadnom ponechaní správy, údržby a prevádzky spol. DPMK, a. s.
zatiaľ nebolo rozhodnuté. Túto problematiku a problematiku výstavby nového osvetlenia v zmysle
požiadaviek mestských častí bude riešiť vedenie mesta a následne mestské zastupiteľstvo.
Odpovede pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného
prostredia MMK.
• Interpelácia v znení: MŠ Čínska - sídlisko Ťahanovce má takmer v havarijnom stave
drevené okná v celej budove škôlky. Čo je dôvodom toho, že sa doposiaľ nevymenilo jediné okno
za plastové?
Nevyhovujúci technický stav okien v MŠ Čínska bol preverený a posúdený zamestnancami
Oddelenia školstva MMK s výsledkom „opodstatnený“. Následne bola zadaná požiadavka
na BPMK, s.r.o. na spracovanie cenovej ponuky na odstránenie nedostatku. Nakoľko sa jednalo
o vyššiu investíciu, bola výmena okien zahrnutá do plánu opráv na rok 2020.
• Interpelácia v znení: Detské jasličky (bývalá Bublinka - terajšia Rodinka) má priestor
v nájme. Majetok je mestský. Kedy mesto vymení okná aj v týchto priestoroch?
Nájomca Claddagh, s.r.o. má uzavretú zmluvu s prenajímateľom Mesto Košice na prenájom
nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska 24, Košice za účelom poskytovania celodennej
starostlivosti o deti do 3 rokov. V zmysle platnej zmluvy bol nájomca v čase podpisu zmluvy
oboznámený s existujúcim technickým stavom prenajímaného majetku. V prípade, ak vznikne
závada na majetku prenajímateľa počas doby trvania nájmu, má nájomca v zmysle platnej zmluvy
povinnosť oznámiť to prenajímateľovi. Tzn. ak nájomca nahlási vzniknutú závadu na konštrukcii
okien, jeho požiadavka bude preverená zodpovednými pracovníkmi Oddelenia školstva MMK
a v prípade opodstatnenosti nacenená a zahrnutá do plánu opráv.
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•
Interpelácia v znení: V akom štádiu riešenia sa nachádza renovácia schodísk pri ZŠ
Juhoslovanská - Obvodné odd. PZ SR? Má to riešiť údajne školstvo MMK.
Technický stav schodiska pri ZŠ Juhoslovanská bol preverený a posúdený zamestnancami
Oddelenia školstva MMK s výsledkom uznania potreby jeho rekonštrukcie, prípadne jeho
odstránenia. Následne bola zadaná požiadavka na BPMK, s.r.o. na vypracovanie cenovej ponuky
na odstránenie zisteného nedostatku.
Odpovede pripravilo Oddelenie školstva MMK.

S úctou

Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice

