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Ing. Štefan BEREŠ 

Predseda - Komisia rozvoja, dopravy a výstavby 

Mestská časť - Sídlisko Ťahanovce 

 

V Košiciach dňa 13.03.2023 

Vec: Pripomienky člena komisie 

 

Na základe zásady a náplni činnosti Komisie rozvoja, dopravy a výstavby MČ Ťahanovce si dovoľujem predložiť 

niekoľko pripomienok člena komisie. 

 
Pripomienka č.1 

Návrh VZN mesta Košice "O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice"  na 

základe zverejnených dokumentov predložených do komisie je súčasťou aj Príloha č. 5 pod názvom Vymedzenie 

dočasnej rezidentskej lokality (Dočasná rezidentská lokalita - Oblasť SÍDLISKO ŤAHANOVCE) 

Prosím o vysvetlenie účelu tohto dokumentu, jeho využitie a zaradenie v strategických dokumentoch mesta 

Košice. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice - Aktualizácia dokumentu 

Tento dokument definuje stratégie a možnosti riešenia. Prosím mestskú časť (Úrad), starostu a poslancov o 

dožadovanie vysvetlenie zo strany vedenia mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo a odborné referáty o predloženie 

projektového harmonogramu činností vyplývajúcich zo stratégie v rámci plnenia 2023 - 2026 s priamym dopadom 

na Mestskú časť sídlisko Ťahanovce. 

 
Pripomienka č.2 

Na základe zápisnice komisie zo dňa 06.12.2022 v bode 4. „Analýza statickej dopravy v MČ Košice-Sídlisko 

Ťahanovce“. Prosím o vysvetlenie postupnosti s cieľom splnenia uvedených podmienok v zápisnici. Nakoľko 

vnímam množstvo problémov súvisiacich so statickou dopravou (parkovanie), je nevyhnutné dokončiť potrebné 

analýzy. Zároveň dúfam, že zadania budú mať aj výstup návrhového riešenia v našej mestskej časti. 

 
Pripomienka č.3 

V rámci rozpočtu MČ Ťahanovce bolo v Programe 5 - Doprava - 5.1. Bežná údržba komunikácií  

Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. Prosím o predloženie plánovaného zoznamu 

značenia ulíc. Zároveň predkladám  

Podnet občana: 

Požiadavka na zabezpečenie vyznačenia vodorovného dopravného značenia (miesta na státie) a to na ulici 

Varšavská 13, MČ Ťahanovce. 

 
Pripomienka č.4 

V rámci rozpočtu MČ Ťahanovce bolo v Program 6  - Prostredie pre život - 6.1 Bežná údržba verejnej zelene - 

Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene. Prosím o zrealizovanie nápravy. 

Podnet občana: 

Požiadavka na terénne úpravy - Riešenie havarijného stavu Ázijská trieda. (V danom priestore ťažké mechanizmy 

riešili havarijný stav a terén resp. povrchová úprava nebola daná do pôvodného stavu. Na danom mieste je ílovito 

kamenitá zemin,a ktorá znehodnocuje verejný priestor.)  Prosím o nápravu v danej časti. 

Podnet občana: 

Prosím o nápravu pri výsadbe drevín na území MČ Sídlisko Ťahanovce sa zrealizuje výkop a následne zasadenie 

dreviny zasypanie aj kvalitným substrátom. Avšak po vykope zastane v okolí výsadby ílovito kamenitá pôda, ktorá 

znehodnocuje plochu v okolí výsadby. Je možné vykopanú zeminu presunúť na zásyp výmoľov resp. odstránenie 

nakoľko sa v na danej zelenej ploche vytvára ílovité blato. 

 
Pripomienka č.5 

V rámci rozpočtu MČ Ťahanovce bolo v Program 6  - Prostredie pre život - 6.6. Zriadenie malého trhoviska na  

Budapeštianskej ulici. Prosím o informáciu, v akom stave je zámer a postupnosť pre úspešné zvládnutie projektu. 

 

mailto:info@petervrabel.sk
https://www.kosice.sk/obcan/strategia-rozvoja-dopravy-a-dopravnych-stavieb-mesta-kosice-aktualizacia-dokumentu

