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Mgr. Zuzana Slivenská 
poslankyňa Miestneho 
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Košice - Sídlisko Tahanovce

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

starosta mestskej časti 13.2.2023

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

Vážená pani poslankyňa,

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 interpeláciu v bode „Interpelácie“, 
ktorú ste aj doručili písomne.

Odpovede na interpelácie:

K interpelácii 1.

Dovolím si uviesť, že môj volebný program je nastavený v duchu mojej idey prezentovanej na 
volebnom plagáte „Makám ďalej pre naše Ťahanovce“, avšak nesľuboval som žiadne konkrétne 
riešenia, či nedával som žiadne sľuby, preto nie je pravdivé Vaše konštatovanie, že som mal 
akúkoľvek tému ako bod v predvolebnej kampani v roku 2022.

Samozrejme ako zvolený štatutár mestskej časti, ale aj poslanec mestského zastupiteľstva a 
som pripravený a mám v pláne navrhovať riešenia parkovania kompetentnému orgánu, ktorým je 
cestný správny orgán - Mesto Košice a tu apelujem aj na spoločný postup všetkých poslancov 
zvolených do MZ za obvod Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce.

Zároveň si dovolím Vás upozorniť, že interpelácia nemá v žiadnom právnom dokumente 
určený rámec a jej obsah neupravuje žiadna legislatíva. Doktrinálna definícia je „Interpeláciou sa 
rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, plnenie 
programového vyhlásenia vlády a uznesení Národnej rady SR vládou a jej členmi, čiže interpelovať 
môže poslanec člena vlády alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich 
pôsobnosti.“ Výskyt tohoto právneho termínu je možné nájsť v ústave, zákonoch o obecnom 
zriadení, samosprávnych krajoch a rokovacom poriadku NRSR. Avšak žiaden právny dokument 
nepojednáva o forme či obsahu.
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K téme parkovanie:
1 .) Správcom parkovania aj v našej MČ je naďalej Mesto Košice, naša MČ vykonáva nad rámec 
kompetencií úplné maximum vo veci možnosti vylepšenia parkovania motorových vozidel na 
území mestskej časti, najmä samozrejme v jej zastavanom území.
2 .) MC v súčasnosti aktuálne pripravuje analýzu sčítania vozidiel ako najmä podklad pre zavedenie 
rezidentského systému. Momentálne čakáme na odsúhlasenie súťažných podkladov mestom Košice 
a príkaznú zmluvu od mesta Košice, ktoré zabezpečí finančné krytie tejto analýzy. Pôvodne malo 
analýzu spracovať mesto Košice, primátor však zmluvu s víťazným uchádzačom nepodpísal.
3 .) Na základe výsledkov analýzy sčítania áut Mesto Košice využije všetky možnosti na 
zavedenie rezidentského parkovania. S tým súvisí tiež možnosť zriadenia parkovania na Americkej 
triede v zmysle prijatej stratégie dopravných stavieb, pričom mestská časť k tomuto zámeru už 
disponuje kladným stanoviskom zo strany ÚHA, či možnosti výstavby parkovacieho domu na 
Pekinskej ulici, kde prebiehajú rokovania s možnými investormi.
4 .) Osobne sa venujem tiež riešeniu áut dnes nespĺňajúcich podmienku prevádzky na cestnej 
komunikácii. Ich odstraňovaním sa uvoľňujú dlhodobo obsadené parkovacie miesta.
5 .) Máme vypracovaný projekt parkoviska na Sofijskej ulici, ktorý by bolo možné zrealizovať 
v prípade vyčlenenia finančních prostriedkov na realizáciu.
6 .) Cieľom je prioritne doriešiť kauzu Odeko - MPV družstvo. Pracujeme na získaní dodatočného 
povolenia stavby „ Parkovisko na Berlínskej 1 - 6 a 19- 24“ , ktoré pozostáva yo 72 parkovacích 
miest. Parkovisko bolo bez povolení vybudované bývalým starostom MČ JUDr. Betušom. Aktuálne 
pripravuje MČ voči JUDr. Betušovi žalobu na náhradu škody.
7 .) V decembri 2022 bolo úspešne skolaudované parkovisko pri sklade potravín Inmedia. Nakoľko 
je kolaudačné rozhodnutie už právoplatné, miestny úrad pripravuje podklady na prevod parkoviska 
do majetku MČ a to na najbližšie rokovanie MieZ.
8 .) Stále je platná ponuka spoločnosti Metro , kde za odplatu je možné na ich parkovisku celoročne 
parkovať, o ktorú však aktuálne záujem stále nie je. Predpoklad je po zavedení rezidentského 
systémeu, že sa o túto možnosť záujem zvýši.
9 .) Intenzívne sa zaujímam o riešenie spôsobeného chaosu v parkovaní a svojvôľu podnikateľa pri 
vyznačovaní a obsadzovaní nových parkovacích miest. Podľa posledných informácií rieši Mesto 
Košice problém súdnou cestou či prostredníctvom správnych konaní.
10 .) Naďalej chceme pokračovať s Mestom Košice v obnovení vodorovného dopravného značenia - 
parkovacích čiar. Za cieľ máme vyznačiť ulice Belehradská, Čínska, Pekinská.
11 ) V minulom roku boli miestnym úradom spracované materiály týkajúce sa možnosti parkovania 
na chodníkoch na území našej MČ či zjednosmemenia viacerých ulíc. Uvedenú problematiku je 
potrebné riešiť aj vzhľadom na novelizáciu legislatívy spojenú so zákazom státia na chodníkoch, 
ako aj z dôvodu zahusťovania dopravy na dnes obojsmerných uliciach. V týchto dňoch spracovaný 
materiál vo veci zjednosmemenia opätovne zasielame na mesto Košice so žiadosťou o riešenie.
12 .) parkovacie plochy pribudnú po vybudovaní OC Pri Hati, ktoré budú slúžiť obyvateľom
13 .) mestom Košice je pripravovaná zmena VZN o parkovaní, ktorá má priniesť zásadnú zmenu 
v oblasti parkovania na území mesta Košice, o čom budú rozhodvať v dohľadnej dobe poslanci MZ 
14.) bez konkrétnej stratégie parkovania, ktorá je kompetenčné v rukách mesta, nie je možné riešiť 
komplexne parkovanie, ale je možné len zlepšovať situáciu, čo mestská časť činí až nad rámec 
svojich povinností a kompetencií.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta
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