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

Miroslav Špak
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice - Sídlisko 
Tahanovce

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

starosta mestskej časti 4.11.2020

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

Vážený pán poslanec,

Dňa 15.10.2020 ste na mimoriadne zvolanom zasadnutí miestneho zastupiteľstva predložili 
celkom 1 interpeláciu v bode „Interpelácie“, ktorú ste aj doručili písomne. Vašu interpeláciu ste 
predložili v znení:

1. Ako zdokladujete, že ste vyrokovali opravy komunikácií v Meste Košice? Tvrdíte : „Ja 
som vyrokoval“.

Ako interpolovaný 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 Košice-Sídlisko Ťahanovce jednak predložila Mestu Košice zoznam 
komunikácií o opravu a renováciu ktorých žiadame na území MČ. Ďalej komunikujem s Mestom 
Košice elektronicky, kde získavam spätnú väzbu o postupe prác a najväčší úspech majú osobné 
stretnutia, ktoré zaviedol pán primátor Mesta Košice Ing. Poláček, ktoré sa na pravidelnej týždennej 
báze konajú v pondelok a to so starostami všetkých mestských častí a mestskými poslancami, kde 
ako sám viete, keďže ste sa asi raz zúčastnil, sa podpisuje aj prezenčná listina a vyhotovuje záznam, 
ktorý ma Mesto k dispozícii. Na týchto stretnutiach ako aj na osobných rokovaniach s riaditeľom 
MMK sme dohodli priority v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a jedna z nich sa práve realizuje a to
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komplexná úprava komunikácie na Pekinskej ulici. Zároveň budem primátora interpelovať 
a predložím na základe odpovede aj informáciu nášmu miestnemu zastupiteľstvu, ktorá by ešte 
presnejšie špecifikovala na základe čoho Mesto realizovalo opravu v našej mestskej časti.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
starosta



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídiisko Ťahanovce

Interpelácia poslanca

Meno a priezvisko poslanca:
T~) /

Obsah interpelácie: Q y 7 Rô Ko

Dátum:...................................

Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu: ......................................


