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

Váž.
Mgr. Tomáš Jurkovič
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice - Sídlisko 
Tahanovce

Váš list značky / zo dňa Naša značka Vybavuje / linka Košice

starosta mestskej časti 10.2.2023

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

Vážený pán poslanec,

Dňa 26.1.2023 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva predložili celkom 2 interpelácie v bode 
„Interpelácie“, ktoré ste aj doručili písomne.

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.

Aktuálne mestská časť nemá spracovanú obdobnú štúdiu akou bola urbanisticko-krajinárska 
štúdia „Europark, Európska trieda, Košice“. Urbanisticko-krajinárska štúdia „Europark, Európska 
trieda, Košice po získaní súhlasu autora štúdie bola zverejnená a je k dispozícii na webovej stránke 
mestskej časti

K interpelácii 2.

Podrobnejšie boli rozanalyzované podklady pôvodnej súťaže pre túto analýzu, ktorú v roku 
2022 vypísalo mesto Košice. Tieto podklady boli zo strany mestskej časti pripomienkované 
a pripomienky boli zaslané mestu Košice na odsúhlasenie resp. zjednotenie. Zároveň pravidelne 
urgujeme podpísanie príkaznej zmluvy. Tú má vyhotoviť mesto Košice, pričom mestskou časťou 
boli zaslané i niektoré predbežné pripomienky resp. poznatky, ktoré MČ považuje za praktické
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v zmluve zakotviť. Po podpise príkaznej zmluvy a odsúhlasení súťažných podkladov mestská časť 
vypíše súťaž na túto zákazku.
V prípade, ak by bola podpísaná príkazná zmluva najneskôr do polovice februára 2023, sčítavanie 
motorových vozidiel, ako hlavná súčasť analýzy, by sa realizovalo v mesiacoch marec - máj 2023, 
pričom výsledky analýzy by mohli byť dostupné najneskôr v auguste 2023.
V prípade, ak by bola príkazná zmluva podpísaná neskôr, súťaž by bola vypísaná pravdepodobne 
v letných mesiacoch, pričom sčítavanie by sa realizovalo v mesiacoch august - október 2023 
a výsledky analýzy by mohli byť dostupné najneskôr v decembri roku 2023.
Aktuálne tak všetko závisí na tom, kedy mesto Košice spracuje a podpíše príkaznú zmluvu.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Ihnát/ 
starosta



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Interpelácia poslanca

Meno a priezvisko poslanca:

Obsah interpelácie:
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Dátum: .........

Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu:


