
KOMISIA  ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  A  OCHRANY  

ZDRAVIA 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 

 

ZÁPIS   

z  1. zasadnutia konaného dňa  13.2.2019  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1/ Otvorenie  

2/ Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

3/ Záver 

 

K bodu 1.  

Rokovanie komisie viedol jej predseda Miroslav Špak. Privítal prítomných a vyzval členov 

komisie o ďalšie návrhy do programu komisie. Nikto z prítomných nepredložil návrh na 

zaradenie ďalších bodov programu.  

 

K bodu 2.  

Komisia prejednávala  materiály, ktoré budú predmetom rokovania nasledujúceho miestneho 

zastupiteľstva. 

 

Stavba „Košice – Rekonštrukcia hate Ťahanovce“ – vyjadrenie k dokumentácii pre územné 

rozhodnutie.  

Stavebník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice 

požiadal mestskú časť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre potreby územného 

konania. Prítomní  na základe predloženej sprievodnej správy a celkovej situácie stavby  

skonštatovali, že sa jedná o významný a rozsiahly zásah do územia v lokalite Pri Hati, ktorá je 

v územnom obvode mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a katastrálnom území Nové 

Ťahanovce. Investičný zámer, ktorý je súčasťou prioritných protipovodňových opatrení  

v meste Košice vyvoláva potrebu asanačných prác a tým aj zmenu vo využívaní okolitého 

územia. Členovia komisie upozornili na rešpektovanie cyklistického chodníka a  pešieho 

chodníka pozdĺž nábrežia Hornádu. Materiál bude prerokovaný na zasadnutí zastupiteľstva aj 

za účasti zástupcu vodohospodárskeho podniku ako stavebníka, resp. spracovateľa 

projektovej dokumentácie, ktorý bude  na zastupiteľstvo pozvaný.  
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Schválenie prevodu stavby multifunkčného ihriska v Športovom areáli Základnej školy na 

Belehradskej ulici na mesto Košice 

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v roku 2018 zrealizovala multifunkčné ihrisko na 

ploche jestvujúceho asfaltového ihriska v areáli základnej školy. V súčasnosti je uzatvorená 

zmluvy o výpožičke, na základe ktorej je škola oprávnená používať ihrisko pre účely školskej 

výučby, mimoškolskej činnosti a  na športové účely pre verejnosť.  Členovia komisie vyjadrili 

obavy po prevode ihriska na mesto Košice a následnom zverení do správy základnej školy  

z prípadného uzatvorenia tohto zariadenia pre verejnosť, resp. sprístupnenia  v obmedzenom  

režime /hlavne počas víkendov a prázdnin/. V súčasnosti základná škola prevádzkuje bežecký 

ovál podľa prevádzkového poriadku a prevádzkového času, ktorý by s menšími úpravami  

/predĺženie otváracieho času o jednu hodinu v letnom období/   vyhovoval aj pre prevádzku 

multifunkčného ihriska. Bolo dohodnuté, že predseda komisie a starosta mestskej časti 

uskutočnia jednanie s riaditeľkou školy za účelom  garantovania  sprístupnenia ihriska pre 

verejnosť zo strany školy v požadovanom predĺženom čase a dohodnutia ďalších podmienok 

prevádzky ihriska.  

 

Regulácia parkovania vozidiel nad 2,5 tony osadením trvalého dopravného značenia 

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce navrhla osadiť dopravné značenie, ktoré by 

zamedzilo parkovaniu vozidiel kategórie N1 s hmotnosťou nad 2,5 tony v čase od 16.00 hod. 

do 7.00 hod. podľa projektu vypracovaného oprávneným projektantom a odsúhlaseného KR 

PZ SR, KDI a cestným správnym orgánom v roku 2017.  

Ing. Titl na základe skúseností z mestskej časti Košice – Západ, kde obmedzenie parkovania  

je riešené v závislosti od dĺžky vozidla /nad 5m/  navrhuje prepracovať projekt vyznačenia 

zón s dopravným obmedzením. Ing. Bereš  apeluje hlavne na bezpečnosť a vzhľadom na 

problémy s určovaním dĺžky navrhuje ponechať obmedzenie na základe hmotnosti. Prítomní 

sa dohodli, že novú projektovú dokumentáciu  vypracuje Ing. Titl bezodplatne v termíne do 

jedného mesiaca. Projekt bude riešiť obmedzenie parkovania vozidiel dĺžky nad 4,9 m, 

prípadne iné vhodné riešenie navrhnuté projektantom.  

Prítomní ďalej diskutovali o problematike parkovania na sídlisku Ťahanovce, návrhu 

vypracovania  koncepcie parkovania, možnosti zavedenia rezidentského systému parkovania, 

možnosti parkovania na vybratých parkoviskách. Možnosť parkovania na parkovisku 

spoločnosti METRO riešili Mgr. Slivenská a starosta mestskej časti na jednaniach s vedením 

spoločnosti. Jednalo by sa o prenájom parkoviska Metra v rozsahu 20 až 30 parkovacích miest 

a jeho odplatné prenechanie na parkovanie napr. dodávok /návrh Mgr. Slivenskej/. Starosta 

mestskej časti nesúhlasí s takýmto riešením, mestská časť nebude hradiť úpravy parkoviska 

Metra /oplotenie, závorový systém/ ako to požaduje vedenie spoločnosti.   

Komisia prijala uznesenie.  

 

 

 

 

 



Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na roky 2019-

2021 

V podprograme 1.8 Projekty, porealizačné zamerania je v  cieli navrhované vypracovanie 

projektovej dokumentácie – realizačný projekt pre vybudovanie prepopojenia Hanojskej ulice 

s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice, 

tento zámer vzhľadom na zložité majetkové pomery /pozemky vo vlastníctve súkromných 

osôb/ navrhujú členovia komisie vyradiť a neobstarávať uvedenú projektovú dokumentáciu.  

Komisia prijala uznesenie. 

 

 

Mgr. Slivenská informovala o jednaniach s konateľom spoločnosti INMEDIA, s.r.o. 

v súvislosti s prísľubom spoločnosti vybudovať na území mestskej časti 30 parkovacích 

miest, tento zámer je možné uskutočniť aj pred uplynutím lehoty 5 rokov /záručná doba 

rekonštrukcie Ázijskej triedy/ na pôvodne plánovanom mieste pred budovou firmy 

INMEDIA, s.r.o. na Ázijskej triede,   avšak len  v rozsahu cca 16 parkovacích miest.  

 

Mgr. Slivenská  navrhla vyradiť z rozpočtu podprogram 6.3 Zriadenie florbalového ihriska 

v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici, nakoľko v súčasnosti ešte prebiehajú 

rokovania a prieskum záujmu o tom, aké športové využitie bude mať v budúcnosti plocha 

v športovom areáli  /florbal, skate prípadne iné/. Komisia k uvedenému prijala uznesenie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Miroslav Špak    

                                                                            predseda 

                                                                                v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Košice,    14.2.2019 

Zapísala:  Ing. Fedáková  

 

 

 


