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KOMISIA ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY 

ZDRAVIA 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 

ZÁPIS 

 z 8. zasadnutia konaného dňa 3.6.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

A) Otvorenie 

B) Kontrola plnení uznesení 

C) Prerokovanie materiálov predkladaných na MieZ 

D) Rôzne 

E) Záver 

 

Zápis: 

Predseda M. Špak otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných. Vzhľadom na to, že v daný čas 

prebiehala komisia športu, niektorí jej členovia migrovali na jej zasadnutie. Program bol všetkými 

členmi schválený, vylúčené z rokovania boli bod 2 a bod 14. Bod 14 sa navrhol za bod Rôzne. 

 

B) Kontrola plnení uznesení 

Plnenie uznesení bude odkontrolované na najbližšej komisii DRŽPaOZ zároveň budú zaslané 

všetky zápisy z Komisie DRŽPaOZ, nakoľko nie všetky sú zverejnené na stránke MČ. 

 

C) Prerokovanie materiálov predkladaných na MieZ 

 

1. Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska  trieda za 

účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice - majetkovoprávne usporiadaniu pozemkov 

pod budúcou stavbou 

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 
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odporúča 

zastupiteľstvu predkladaný materiál prerokovať a schváliť. 

HLASOVANIE      ZA: 4   PROTI: O  ZDRŽAL SA:O 
 

 

2. Návrhy na Cenu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2020  

 

3. Záverečný účet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce za rok 2019 so stanoviskom 

audítora  

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

odporúča 

zastupiteľstvu predkladaný materiál prerokovať a schváliť. 

HLASOVANIE      ZA: 4   PROTI: 0  ZDRŽAL SA:0 
 

 

4. Výročná správa za rok 2019  

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

predkladaný materiál Výročná správa za rok 2019. 

HLASOVANIE      ZA: 4   PROTI:0   ZDRŽAL SA:0 
 

5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020 

– prehľad žiadostí o dotácie. 

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

predkladaný materiál Zoznam žiadostí o dotácie na II. Polrok 2020 
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HLASOVANIE      ZA:5    PROTI:0   ZDRŽAL SA:0 
 

 

6. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce – 2. zmena rozpočtu - 

materiál v prílohe. 

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

zastupiteľstvu predkladaný materiál prerokovať a schváliť. 

HLASOVANIE      ZA: 5   PROTI:0   ZDRŽAL SA:0 
 

 

7. Obchodné centrum  Pri hati – informácia o pripravovanej výstavbe OC s napojením na 

existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru územia – informácia, projekt príde 

predstaviť zástupca investora Ing. Vancák zo spoločnosti  Emmi, s.r.o. 

 

Projekt predstavil Ing. Vancák zo spoločnosti Emmi, s.r.o. Po dlhšej diskusii členovia komisie 

zhodnotili, že zatiaľ je na zváženie, či je dopravná situácia v danej lokalite vyriešená. Predseda 

komisie upozornil, že daň z rozvoja bude chcieť použiť na vysporiadanie pozemkov a dobudovanie 

komunikácií pre prejazdnosť Hlinkovej ulice. P. Titl upozornil, že testovanie prejazdnosti bolo 

vykonané 15. januára, čo nepovažuje za vhodný dátum ako podklad na získanie reálnych údajov. 

Platná legislatívca to neumožňuje (vykonávať prejazdnosť v tomto dátume). Ing. Vancák 

upozornil, že jeho príspevok je len informačný a preto Komisia túto informáciu berie len na 

vedomie. Neuzniesla sa na podpore, či nepodpore tohto projektu. 

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

Berie na vedomie 

predkladaný materiál Informácia o výstavbe OC Pri Hati 

HLASOVANIE      ZA:6    PROTI: 0   ZDRŽAL SA:0 
 

8. Možnosť zavedenia rezidentského parkovania na území MČ. 

Komisia neobdržala odpovede, ktoré požadovala dňa 27.2.2019 prostredníctvom zápisu Komisie 

RDŽPaOZ, MČ teda ani nevykonala žiadne kroky, a teda na najbližšom zasadnutí Miestneho 
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zastupiteľstva odporúča Komisia zastupiteľstvu, aby poverilo vedenie MČ odpovedať na otázky 

uvedené v uznesení. 

V diskusii Miroslav Špak opakovane navrhol vyčleniť v rozpočte 2021 sumu 50000€ (max. 

suma, kt. získal po diskusiách s odborníkmi na statickú dopravu) na analýzu a prípravu 

podkladov na vypracovanie projektu pre rezidentské parkovanie na sídlisku Ťahanovce. Navrhol 

tiež, aby sa vedenie MČ sústredili na zhromažďovanie kontaktov, ktoré sa danej problematike 

venujú pre prípadné VIO alebo súťaž. 

O danom bode bude Komisia hlasovať a odporúčať až po získaní dostatočných informácií od 

vedenia MČ. 

       

      UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

zastupiteľstvu aby požiadalo starostu MČ aby zabezpečil zodpovedanie otázok prostredníctvom odborne spôsobilých 

osôb. Predmetné otázky sú výsledkom rokovania KOMISIE vo veci riešenia parkovania na sídlisku Ťahanovce: 

a/ Urbanistická štúdia možností výstavby nových parkovacích kapacít pre lokalitu Mestská časť Košice Sídlisko 

Ťahanovce spracovaná ÚHA mesta Košice – je aktuálna,bude sa meniť? 

b/ Aký je aktuálny stav parkovacích miest vybudovaných či vyznačených v pomere k počtu bytových jednotiek v našej 

mestskej časti? 

c/ Aký je počet oficiálnych parkovacích miest na území našej mestskej časti? 

d/ Aký je počet parkujúcich vozidiel v nočných hodinách? 

e/ Aký je počet áut, ktoré majú majiteľa s trvalým bydliskom v MČ? 

f/ Pasport parkovacích stojísk MČ? 

g/ Štatistika parkovania a obsadenosti v MČ 

h/ Zoznam a metodické pokyny k mestom navrhovaným lokalitám pre výstavbu parkovacích garáži na území MČ 

i/ Je možné regulovať parkovanie v MČ na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom MČ či mesta Košice? Aká je možnosť, 

ak sú majetkom telesá, no pozemok nepatrí MČ. 

 

Termín: 40 dní od podpisu Uznesenia Miez 

 

HLASOVANIE      ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

9. Zavedenie  jednosmernej premávky Budapeštianska, Čínska, Belehradská.   

 

Prebehla diskusia, kde sa členovia Komisie zhodli na tom, že k danému, keďže procesy už 

prebiehajú, nie je nutné sa uznášať. 
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10. Lov diviačej zveri na nepoľovných plochách – informácia /stanovisko OÚ Košice, odbor 

pozemkový a lesný/  

 

K danému bodu sa uznesenie neprijalo, keďže je daná problematika od vedenia MČ len ústnou 

informáciou od zamestnancov úradu. K bodu neboli dodané žiadne písomné podklady. 

 

11. Pozemky všeobecne – informácia isli listy, budu plne internety 

K danému bodu sa uznesenie neprijalo, keďže je daná problematika od vedenia MČ len ústnou  

informáciou od zamestnancov úradu . K bodu neboli dodané žiadne písomné podklady. 

 

12. Uzamknutie stanovíšť kontajnerov – informácia a návrh komisie budu plne internety 

K danému bodu sa uznesenie neprijalo, keďže je daná problematika od vedenia MČ len ústnou 

informáciou od zamestnancov úradu. K bodu neboli dodané žiadne písomné podklady. 

 

13. Úprava dopravného značenia na Sofijskej ulici – návrh poslanca Martina Cupera  

 

UZNESENIE  

Komisia ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A OCHRANY ZDRAVIA  Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce  

odporúča 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť úpravu dopravného značenia na Sofijskej ulici č.17. Táto úprava sa vzťahuje na 

zvislé zákazové značenie (zákaz státia), ktoré by bolo posunuté o 5 metrov k bodu zakrivenia vozovky v spodnej časti 

zákruty.  

 

HLASOVANIE      ZA:4    PROTI:  0  ZDRŽAL SA:0 

 

D) Rôzne 

 

14.  

J. Mazák sa vzdal diskusie k pôvodnému bodu Fontána, nakoľko uvoľnil priestor pre občana M. 

Fedoročka, ktorý informoval Komisiu o aktuálnej situácii s pozemkami od Shell k Panoráme 

a s tým súvisiacim problémom migrácie diviakov. Informoval, že 95% pozemkov vlastní 6 

súkromných firiem. Nie je to žiadnych 10000 ľudí ako spomínal starosta Ihnát. Dokonca viac ako 

2/3 pozemkov vlastní jedna rodina cez svoje 4 firmy.     

 
                                                                                                                          Zapísal:M. Špak     Overovatelia: P. Titl, Z. Slivenská 


