
Mestská časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Ing. Štefan Béreš
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice -  Sídlisko
v
Ťahanovce

Vybavuje / linka Košice

starosta mestskej časti 22.5.2019

Vec:
Odpovede na interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce na V. zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva

Vážený pán poslanec,

Dňa 22.5.2019 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 interpeláciu v bode 
„Interpelácie“, ktoré ste aj doručili písomne. Vašu interpeláciu ste predložili v znení:

1. Ako je to s plnením uznesenia č. 242/2018 z 21.rokovania MiZ Košice-Sídlisko
v
Ťahanovce, konaného dňa 13.6.2018

Ako interpelovaný je starosta povinný v súlade s čl. 15 ods. 5 Rokovacieho poriadku 
„odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva. “

Odpovede na interpelácie:

K interpelácii 1.

Mestská časť oslovila Mesto Košice a Regionálny úrad verejného zdravotníctva s dotazom na 
určenie podmienok a požiadaviek na umiestňovanie výbežísk pre psy, prípadne kynologických 
areálov . Z odpovedí vyplynulo najmä:
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- Že je potrebné rozlišovať medzi psími venčoviskami, ktoré nemusia byt’ oplotené a slúžia 
len na vykonanie potrieb psov a výbežiská určené na hranie -  šantenie psov. Vzhľadom na 
riziko najmä hluku sa odporúča plochy zriaďovať cca 50-100 m od chránených objektov .

- Že zariadenie je potrebné začleniť do územia so všeobecnými urbanisticko- 
architektonickými environmentálnymi, bezpečnostnými a spoločenskými zásadami, aby sa 
vylúčili negatívne účinky

Nakoľko od zmeny vedenia samosprávy súčinnosťou od 12/2018 neevidujeme ani jednu 
sťažnosť obyvateľov v dotknutej lokalite, nepovažujeme toho času za nevyhnutné ako prioritu 
budovať ďalší kynologický park. Oblasť, kde je toho času umiestnené oplotené výbežisko je 
dočasné a MC plánuje v uvedenej lokalite vybudovanie parku dľa vypracovanej rozsiahlej 
projektovej dokumentácie. MC zabezpečila aj pre zlepšenie vzťahov medzi majiteľmi psov 
a ďalšími osobami, ktoré skôr vyjadrujú svoje kritické postoje, výcvik psov, ktorý bude 
financovaný z prostriedkov -  daň za psa. V prípade, že by došlo k novým sťažnostiam, resp. sa 
situácia zhoršila, situáciu bude MČ po odkonzultovaní v komisii rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a ochrany zdravia a komisii kultúry a komunitného rozvoja riešiť.



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Tahanovce
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