
KOMISIA  ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  A  OCHRANY  

ZDRAVIA 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

ZÁPIS   

z  3. zasadnutia konaného dňa  11.6.2019  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Novinové stánky na zastávkach MHD – ponuka na odpredaj 

2. Bezpečný prístup k ZŠ Belehradská  - návrhy riešenia 

3. Zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase od 17.00-

7.00 hod. 

4. Rôzne 

 

K bodu 1.  

Vlastníci novinových stánkov, ktoré sú súčasťou prístreškov – čakární MHD  ponúkli tieto 

v súčasnosti nevyužívané stánky na odkúpenie  mestskej časti za zostatkovú hodnotu 2500 

EUR, s prenájmom stánkov pre mestskú časť neuvažujú. Komisia prijala nesúhlasné 

stanovisko. V diskusii odznel návrh odstrániť jestvujúce murované  prístrešky a nahradiť ich 

presklenenými prístreškami firmy J.C.DECAUX.  K možnosti úpravy stien prístreškov graffiti 

maľbou po predchádzajúcej príprave mestskou časťou zaujala komisia negatívny postoj. 

Novinový stánok na Sofijskej ulici by vlastník prevádzkoval za podmienky umožnenia 

umiestnenia chladiacej vitríny na nealko nápoje. Komisia prijala uznesenie.  

 

K bodu 2. 

Bezpečný prístup žiakov k ZŠ Belehradská rieši v súčasnosti projektant Ing. Titl, ktorý 

predstavil pracovnú podobu návrhu – zjednosmernenie a dobudovanie parkovacích miest 

a výstavbu chodníka pozdĺž oplotenia areálu ZŠ. Niektorí členovia komisie na základe 

stanoviska rady rodičov školy presadzujú úplný zákaz vjazdu na prístupový chodník osadením 

dopravného značenia s časovým obmedzením. Do vypracovania projektu a následnej možnej 

realizácie /projekt prístupového chodníka bude v dvoch alternatívach – chodník zo strany 

komunikácie, resp. chodník v školskom areáli/ bude situácia riešená zákazovými značkami. 

Komisia navrhuje poveriť riešením tohto zámeru Mgr. Slivenskú. Komisia prijala uznesenie. 

 

K bodu 3. 

Komisia RDŽPaOZ miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

poverila uznesením č. 1/2019 v časti b/ Ing. Pavla Titla  vypracovaním projektovej 

dokumentácie obmedzenia parkovania vozidiel kategórie N1.  Projekt navrhuje zvislé 

dopravné značenie IP24 a,b Zóna s dopravným obmedzením B33 Zákaz státia s dodatkovými 

tabuľkami E10 Vozidlo nad 4,9 m dĺžky a časovým obmedzením 17,00-7,00 hod. na uliciach 

okrem lokality Európska trieda v úseku Americká trieda – Bukureštská, Ázijská trieda 

v úseku od Budapeštianskej ulice po Čínsku a Austrálska trieda v úseku od Americkej triedy 

po Viedenskú.  Na tento projekt bolo vydané záväzné súhlasné stanovisko KR PZ 



v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát.  Ing. Titl toto riešenie odôvodňuje tým, že je 

nenapadnuteľné a nakoľko každá ulica je samostatná zóna aj za lepšie kontrolovateľné zo 

strany polície. Komisia vyjadrila názor, že je potrebné zamedziť parkovanie pre vozidlá N1 aj 

na Európskej triede a Ázijskej triede, čím  by sa zmenšil počet dopravných značiek /zóna, 

koniec zóny/, nakoľko na uvedených uliciach je málo parkovacích miest a tie svojimi 

rozmermi ani neumožňujú parkovanie dodávok.  Komisia navrhuje znovu prepracovať projekt 

a predložiť ho na nové schválenie KDI ako aj cestnému správnemu orgánu na vydanie 

rozhodnutia o určení dopravného značenia a takto pripravený nový návrh predložiť na 

septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  Komisia prijala uznesenie.  

 

K bodu 4. 

- Osvetlenie cyklotrasy záhradkárska lokalita Moňok potok – bola doplnená informácia 

o požiadavke mesta Košice na doplnenie svetelných bodov z dôvodu nedostatočného 

osvetlenia a možnosti zaradenia tohto navrhovaného osvetlenia do zoznamu na 

výstavbu nových svetelných miest, ktoré by obstarávalo mesto Košice,  

- Koncepcia dobrovoľníctva – komisia odporúča materiál prerokovať v miestnom 

zastupiteľstve, 

- Lokalita Demeter – podnety na riešenie tejto lokality je možné predložiť aj zo strany 

členov komisie, budú zapracované v materiáli pre okresný úrad za účelom možnosti 

zapojenia sa mesta Košice  do niektorých grantových projektov  /zlepšenie bývania 

a pod./ 

- Informácia o poskytovaní služieb ECO DOG TOILET  - komisia berie na vedomie, 

v zásade nie je jednoznačné stanovisko k využívaniu tejto služby prevádzkovania 

hygienického zariadenia na venčenie psov na sídlisku Ťahanovce, 

- Žiadosť MŠ Havanská – žiadosť na vyhradenie parkovacích miest – zákaz parkovania 

z dôvodu zásobovania školskej jedálne komisia odporúča postúpiť na dopravný 

dispečing,  

- Možnosť zavedenia jednosmernej premávky na celej Budapeštianskej ulici - podnet od 

obyvateľa - predseda  komisie  vypracuje návrh na zavedenie jednosmernej premávky 

na celej Budapeštianskej ulici za účelom vykonania prieskumu medzi obyvateľmi 

Budapeštianskej ulice. Zároveň žiada mestskú časť o zverejnenie návrhu so žiadosťou 

o vyjadrenie obyvateľov k zavedeniu jednosmernej premávky /vylepenie oznamu na 

brány dotknutých bytových domov/, 

- Parkovací dom Sofijská - vykonaný prieskum záujmu o vybudovanie garážového 

a parkovacieho komplexu – informácia o výsledku – prieskumu sa zúčastnilo 21 z 29 

dotknutých vchodov na Sofijskej ulici, kde býva 1602 obyvateľov, do prieskumu sa 

zapojilo 355 obyvateľov, z čoho proti vybudovaniu bolo 322 obyvateľov.  

- Podnet obyvateľa na vyznačenie vodorovným dopravným značením na 

Budapeštianskej 5,7 a umiestnenie kvetináčov – vyznačenie parkovacích miest čiarami 

bude realizované /investičná akcia mestskej časti/, kvetináče sú umiestnené tak, aby 

ostal prejazdný pás šírky 1,3 m pre chodcov. 

- Viedenská ulica – zisťovanie prejazdnosti komunikácie – dňa 10.6.2019 vo večerných 

hodinách sa uskutočnil test prejazdnosti komunikácii na Viedenskej, Helsinskej, 

Aténskej a Čínskej ulici  hasičským vozidlom za účasti  mestskej, štátnej polície, 

hasičského zboru a samosprávy. Situácia v prejazdnosti vzhľadom na zaparkované 

vozidlá /často v strede komunikácie/  je kritická, riešením situácie sa bude komisia 

zaoberať po získaní aktuálnych výsledkov z obhliadky, resp. analýzy kritických miest 



a ďalších podkladov /projekty, zistenia z predchádzajúceho obdobia, koncepcia 

riešenia statickej a dynamickej dopravy v uvedenom území a pod./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Miroslav Špak    

                                                                            predseda 

                                                                                v.r. 

 

 

 

 

Košice,    12.6.2019 

Zapísala:  Ing. Fedáková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMISIA  ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  A  OCHRANY  ZDRAVIA 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 

UZNESENIA   

z  3. zasadnutia konaného dňa 11.6.2019  

 

Uznesenie č. 12/2019 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice - Sídlisko Ťahanovce  

odporúča         

odkúpenie novinových stánkov v počte 4 ks od súčasného vlastníka za cenu 2500 EUR.  

Hlasovanie :                          Za: 0                   Proti: 6               Zdržal sa: 0 

 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo schválené. 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice - Sídlisko Ťahanovce  

odporúča 

    rokovať so spoločnosťou J.C. DECAUX vo veci umiestnenia prístreškov na zastávkach MHD. 

Hlasovanie :                        Za: 6                   Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2019 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice - Sídlisko Ťahanovce  

odporúča         

aby miestne zastupiteľstvo svojim uznesením poverilo poslankyňu a členku komisie rozvoja, dopravy, 

životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce, Zuzanu Slivenskú urgentne riešiť rizikovú dopravnú situáciu na prístupovej komunikácii 

/chodníku/ smerujúcemu k vstupu do ŽŠ Belehradská 21 nasledovne: požiadať príslušné orgány 



o osadenie dopravného značenia, ktoré upraví prejazd motorových vozidiel na predmetnej 

prístupovej komunikácii v zmysle, že počas školského roka v pracovných dňoch v časoch od 7.00 -8.00 

hod. a od 13.00 – 17.00 hod. bude obmedzený vjazd motorových vozidiel na uvedenú prístupovú 

komunikáciu z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov ZŠ Belehradská 21. 

Hlasovanie :                        Za: 5                   Proti: 0               Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 15/2019 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice - Sídlisko Ťahanovce  

odporúča         

vyradiť z programu rokovania miestneho zastupiteľstva bod „Zriadenie zón zákazu státia pre 

motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase od 17.00-7.00 hod. 

Hlasovanie :                          Za: 4                   Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice - Sídlisko Ťahanovce  

odporúča         

prepracovať projekt „Doplnenie dopravného značenia na území MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce  

Zriadenie zón zákazu státia pre nákladné vozy dĺžky nad 4,9 m v čase 17.00 – 7.00 hod.“ tak, aby 

obmedzenie parkovania  vozidiel skupiny N1 bolo v týchto  lokalitách: 

Budapeštianska, Sofijská, Varšavská, Juhoslovanská, Čínska, Belehradská, Pekinská, Havanská, 

Maďarská, Hanojská, Bukureštská, Helsinská, Aténska, Berlínska, Bruselská, Madridská, Viedenská,  

Ázijská trieda od Budapeštianskej /začiatok Budapeštianskej od centra mesta/ po Európsku triedu 

a Európska trieda od Ázijskej triedy po Budapeštiansku /severný koniec/.  

Hlasovanie :                        Za: 4                   Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

                                                                                                Miroslav Špak, v.r.    

                                                                                                      predseda                                                                                                          

Košice,    12.6.2019 

Zapísala:  Ing. Fedáková                                                                                                           

 



 

  

 


