
KOMISIA  ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  A  OCHRANY  

ZDRAVIA 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

ZÁPIS   

zo  zasadnutia konaného dňa  3.9.2020  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Problematika statickej dopravy na sídlisku Ťahanovce 

2. Materiály predkladané na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva /3. zmena 

programového rozpočtu na rok 2020,  Čerpanie rozpočtu na II. štvrťrok 2020/ 

 

K bodu  1.  

Predseda komisie informoval o rokovaní komisie dopravy a výstavby mesta Košice. Nakoľko 

mesto Košice stagnuje v riešení statickej dopravy hlavne na sídliskách,  navrhuje pripraviť a 

financovať z rozpočtu mestskej časti „Štúdiu statickej dopravy“ ako komplexný a výhľadový 

materiál, ktorý by riešil  hlavne parkovanie a navrhol účinný mechanizmus regulácie statickej 

dopravy v podmienkach sídliska.  

V súvislosti s návrhom jednoduchých pozemkových úprav za účelom výstavby parkovacieho 

domu na Berlínskej ulici bola v uplynulom týždni odovzdaná mestu Košice petícia proti 

vybudovaniu parkovacieho domu vo dvore Berlínska. Obyvatelia  prevažne z Berlínskej ulice 

nesúhlasia s iniciatívou súkromného investora, nakoľko sa im zníži komfort bývania a 

estetická funkcia bývania a navrhujú hľadať alternatívne umiestnenie využijúc vlastnícke 

právo mesta Košice k podstatnej časti záujmového územia. Nesúhlas osobne vyjadrila aj 

obyvateľka Berlínskej ulice, ktorá sa zúčastnila zasadnutia komisie. Lokalita je z hľadiska 

územnoplánovacích podkladov určená  na výstavbu hromadnej parkovacej garáže  a  podľa 

investora sa výstavbou zlepší situácia v parkovaní. Petícia proti výstavbe bola predmetom 

rokovania komisie dopravy a výstavby mesta Košice, kde bolo prijaté uznesenie /návrh Ing. 

Labaša/ adresované mestskému zastupiteľstvu, ktoré podporili aj členovia komisie.   

Vzhľadom k tomu, že podľa niektorých členov komisie dochádza ku kolíznym situáciám v 

úseku križovatky KLAS – BILLA /pri miestnom úrade na malej Americkej triede/ členovia 

komisie navrhujú toto riešiť zmenou  smeru v súčasnosti jednosmernej premávky na úseku  

malej Americkej triedy. Návrh  vypracuje Ing. Titl.  

 

K bodu 2. 

Komisia prejednávala  materiály predkladané na najbližšie zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva, a to 3. zmena programového rozpočtu  na rok 2020 a Čerpanie rozpočtu za II. 

štvrťrok 2020, ktoré vypracovalo ekonomické oddelenie a o ktorých informovala vedúca 

ekonomického oddelenia Mgr. Baxová.  

 
 

                                                                      Miroslav Špak    

                                                                            predseda 

                                                                                

Košice,    4.9.2020 

Zapísala: Ing. Fedáková



KOMISIA  ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  A  OCHRANY 

ZDRAVIA 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 

UZNESENIA   

zo  zasadnutia konaného dňa  3.9.2020  

 

 

Uznesenie: 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia 

odporúča 

   miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Košice – Sídlisko  Ťahanovce,  aby  vyčlenilo  v 

rozpočte  mestskej časti na rok 2021 finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR na 

vypracovanie štúdie statickej dopravy. 

  

Hlasovanie: 

za: 2 

proti: 3 

zdržal sa: 1 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie: 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia 

súhlasí 

   s uznesením prijatým na komisii dopravy a výstavby mesta Košice na podporu petície proti 

výstavbe parkovacieho domu a nájdenia alternatívneho riešenia výstavby parkovacieho domu 

v inej lokalite. 

  

Hlasovanie: 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 2 

 

Uznesenie: 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia 

žiada  

   člena komisie Ing. Titla o vypracovanie zmeny organizácie dopravy v úseku križovatky 

KLAS-BILLA na malej Americkej triede a jej predloženie na najbližšie zasadnutie komisie.  

 

Hlasovanie: 

za:  5 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 



-2- 

 

 

 

 

Uznesenie: 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia 

berie na vedomie a odporúča prerokovať 

materiál Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 -  3. 

zmena rozpočtu  na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie: 

za:  4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 



 


