
KOMISIA ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY
ZDRAVIA

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce

ZÁPIS
zo zasadnutia konaného dňa 24.9.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Problematika „Diviaky“
2. Obmedzenie parkovanie vozidiel kategórie N1 -  zriadenie zón zákazu státia
3. Bezpečný prístup k ZŠ Belehradská - návrh projektového riešenia
4. Zjednosmernenie Budapeštianskej ulice
5. Prepojenie Americká trieda - Magnezitárska
6. Rôzne

K bodu 1.
O problematike informoval starosta mestskej časti. Na deň 28.9.2019 je s predstaviteľmi 
bezpečnostných zložiek a poľovníckym združením Lovena dohodnutý hon a lov na diviaky. 
Mestská časť obdržala povolenie od okresného úradu, avšak kvôli bujnej vegetácii 
poľovnícke združenie hon a lov doteraz neodporúčala realizovať. Starosta mestskej časti 
informoval aj o ďalších možných krokoch, ktoré by obmedzili výskyt diviačej zveri v obytnej 
zóne a to hlavne čistenie pozemkov od náletových drevín, vytvorenie bariéry pre vstup zveri 
do obytnej zóny. V spolupráci s VSD, a.s. bude možné vyčistiť pás pod vedením vysokého 
napätia. Starosta mestskej časti vzhľadom na vážnosť situácie požiadal členov komisie 
o návrhy, nápady, názory na zabezpečenie ochrany obyvateľov pred diviačou zverou, resp. 
k zamedzeniu výskytu diviakov na verejných priestranstvách mestskej časti.

K bodu 2.
Mestská časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce zabezpečila na základe výsledkov rokovaní 
a v zmysle stanoviska komisie RDŽPaOZ vypracovanie projektu dopravného značenia 
oprávneným projektantom za účelom regulácie parkovania vozidiel nad 4,9 m v čase od 17.00 
hod. do 7.00 hod. na parkoviskách pre osobné motorové vozidlá vybudovaných na sídlisku 
Ťahanovce. Projekt rieši obmedzenie parkovania hore uvedených vozidiel na všetkých 
parkoviskách a komunikáciách obytného súboru Ťahanovce, okrem parkoviska, ktoré je 
prvým modulom parkovísk pri veterinárnej ambulancii na Americkej triede, parkoviska pri 
Pošte 13 a komunikácie C 107 rovnobežnej s Americkou triedou /Malá Americká trieda/ 
a samotnej Americkej triedy. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená KR PZ, Krajským 
dopravným inšpektorátom, ktorý vydal súhlasné záväzné stanovisko a cestný správny orgán 
Mesto Košice vydalo určenie použitia trvalého dopravného značenia podľa predloženého 
projektu. Členovia komisie navrhujú odsúhlasiť toto obmedzenie a zabezpečiť osadenie 
zvislého dopravného značenia v zmysle odsúhlasené projektu. Komisia prijala uznesenie.
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K bodu 3.
Bezpečný prístup žiakov k ZŠ Belehradská vrátane výstavby nových parkovacích miest sa 
v minulosti navrhoval riešiť v dvoch alternatívach - chodník zo strany komunikácie, resp. 
chodník v školskom areáli. V zmysle rokovaní komisie dňa 6.8.2019 bola vybratá alternatíva 
-  chodník šírky 2,5 m, pri ňom jednosmerná obslužná komunikácia /zjednosmernenie od 
Juhoslovanskej 5 po autoservis, v pokračovaní pred budovou Bowlingu k výmenníkovej 
stanici, následne výjazd cez šikmú komunikáciu v svahu pozdĺž ihriska v areáli ZŠ 
Belehradská s vyústením na Juhoslovanskú ulicu/. Projekt by mal riešiť tiež vybudovanie 
nových parkovacích miest pri ZŠ Belehradská a rozšírenie parkovacích miest pri 
Juhoslovanskej 5. Členovia komisie navrhujú objednať vypracovanie projektu na uvedené 
dopravné riešenie v zmysle zápisu z komisie dňa 6.8.2019. Komisia prijala uznesenie.

K bodu 4.
Na základe podnetov obyvateľov a z dôvodu zabránenia kolíznym situáciám /hlavne 
v ranných hodinách pri ceste detí do školy/ členovia komisie prejednávali problém možného 
zjednosmernenia Budapeštianskej ulice. Zjednosmernenie navrhuje aj mestská polícia, podľa 
stanoviska veliteľa MP z bezpečnostného a ekologického hľadiska by bolo vhodné 
zjednosmerniť prvú časť t.j. od vjazdu z Európskej triedy po časť ulice (až po parkovisko pri 
úrade), kde je už aj v súčasnosti zjednosmernená premávka, nakoľko táto časť komunikácie 
pri parkovaní vozidiel šírkovo nezodpovedá pre jazdu oboma smermi (pre každý smer jazdy 
podľa vyhlášky o cestnej premávky musí ostať 3m). Opačnú časť ulice t.j. vjazd od Ázijskej 
triedy ponechať s obojsmernou premávkou tak ako je, až po parkovisko z dôvodu, aby 
občania ktorí tam bývajú nemuseli obchádzať celý blok dookola (t.j. vyššie náklady na 
pohonné hmoty, viac výfukových plynov). Prípadne by bolo vhodné túto časť ulice ešte 
doznačiť zákazovými značkami. V zmysle uvedeného požiada oddelenie výstavby 
o vyjadrenie a posúdenie tohto návrhu dopravný dispečing, resp. referát dopravy Magistrátu 
mesta Košice.

K bodu 5.
Z dôvodu zabezpečenia lepšej plynulosti dopravy hlavne v rannej špičke zo sídliska 
Ťahanovce v smere na Hlinkovu ulicu sa už dlhšiu dobu rieši možnosť ďalšieho prepojenia 
sídliska na sieť komunikácií smerujúcich do centra mesta. Jedným z riešení je prepojenie 
Americkej triedy s Magnezitárskou ulicou. Zároveň by sa riešilo aj rozšírenie jazdného pruhu 
z ulice Ludvíka Svobodu na Dopravnú. Štúdiu prepojenia prisľúbil vypracovať Ing. Titl 
v termíne do 1.11.2019. Nakoľko na danú dodávku pro bono už bolo prijaté uznesenie na 
MieZ, komisia si len doladila vlastným uznesením termín odovzdania. Po prejednaní bude 
možné pristúpiť k objednávke projektu.
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K bodu 6.
Členovia komisie informovali o návrhu zmeny rozpočtu a to v podprograme „Revitalizácia 
ihriska Varšavská“. Finančné prostriedky navrhujú použiť na výstavbu oplotenia športového 
ihriska medzi Sofijskou a Budapeštianskou. Mestská časť uvedené finančné prostriedky 
plánuje využiť na pôvodný účel revitalizácie detského ihriska a to realizáciu gumovej 
dopadovej plochy pod centrálny herný prvok v rámci výstavby detského ihriska „HRADY“. 
Predseda komisie po ukončení komisie dohodol s Ing. Popríkovou SMsZ , že na nasledujúce 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva /konané nasledujúci deň po komisii/ zabezpečí účasť 
zamestnanca SMsZ, ktorý objasní navýšenie ceny pri príprave podkladov pod Ihrisko 
HRADY.

Miroslav Špak 
predseda

Košice, 25.9.2019 
Zapísala: Ing. Fedáková



KOMISIA ROZVOJA, DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY
ZDRAVIA

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce

UZNESENIA 
zo zasadnutia konaného dňa 24.9.2019

Uznesenie č. 17/2019
Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
odporúča
prerokovať v miestnom zastupiteľstve materiál „Zriadenie zón zákazu státia pre motorové 
vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase od 17.00 hodiny do 7.00 hodiny“.
Hlasovanie : Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/2019
Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
odporúča
objednať projekt riešenia dopravy pri ZŠ Belehradská na základe zápisu Komisie RDŽPaOZ 
zo dňa 6.8.2019.
Hlasovanie : Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 19/2019
Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
žiada
člena komisie Ing. Titla o vypracovanie dopravno-technickej štúdie prepojenia Magnezitárska 
-  zjazd Americká trieda vrátane možnosti rozšírenia jazdného pásu v smere z ulice Ludvika 
Svobodu do ulice Dopravná na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 104/2019 zo 
4. zasadnutia konaného dňa 17.4.2019 s termínom odovzdania do 1.11.2019.
Hlasovanie : Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Miroslav Špak 
predseda

Košice, 25.9.2019 
Zapísala: Ing. Fedáková


