
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 5 - sídlisko Západ, 

konaného dňa  22.03.2019 od 15:30 – 17:00 hod. v jedálni ZŠ Hutnícka ul., Sp. N. Ves 
 

Prítomní:  Adnan Akram                 Ing. Milan Mucha 
                 Mgr. Peter Bednár          Bc. Pavol Jančík 
                 Bc. Miroslav Kubík             
                 Mgr. Tomáš Cehlár 
                 Ján Petrík 
                 Mgr. Andrej Cpin   

Neprítomní:  Juraj Jurčišin 
                      Peter Šimko 
 
 
 
 

                 Ing. Ladislav Lučivjanský 

Prítomní občania: p. Bujňák, p. Bodyová, p. Pramuka, Ing. Krempaský 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – p. Adnan Akram (ďalej len „predseda MsV“) privítal členov a oboznámil ich s poslaním 

a úlohami mestského výboru,  
- predseda MsV oboznámil členov s predpokladanou realizáciou úloh v r. 2019, 
- predseda MsV predniesol podnety, ktoré dostal od občanov sídliska: 

- v spolupráci s OKS doplnenie verejného osvetlenia v miestach, kde je to potrebné (OKS) 
- obnova železného mosta pre peších vedúceho od sídliska Západ k reštaurácii Wimbach    
              (OVaD) 
- realizácia chodníka vedúceho od ZŠ Hutnícka k firme PASS,  z dôvodu vysokej frekvencie 
chodcov nielen do tejto spoločnosti ale aj pokračujúcich smerom na Telep (OVaD) 
- obnova VDZ – nástrek parkovacích boxov (OVaD) 

- predseda MsV vyzval členov aby do najbližšieho zasadnutia predniesli svoje podnety, ktoré by bolo 
možné zakomponovať do úloh MsV, 

- predseda MsV poukázal na absentujúcu aktivitu zo strany mesta pri predkladaní výziev pre obnovu 
zelene z prostriedkov európskych fondov, (RRM) 

- p. Cehlár poukázal na oplotenie okolo budovy Centra voľného času a jeho nevyhovujúci technický stav,  
navrhol celkové odstránenie tohto pletiva, 
- p. Lučivjansky a ďalší členovia mu oponovali, že takto bude detské ihrisko už úplne prístupné 
pre vandalov, bez akejkoľvek fyzickej bariéry 
- zhodli sa, že najskôr by bolo vhodné oplotenie opraviť, (OVaD, OKS) 

- p. Lučivjanský poukázal na výtlky po zime na cestných komunikáciách a prosí o informáciu ich opráv, 
(OVaD) 

- p. Bujňák opätovne prosí o rekonštrukciu chodníka vedúceho popred bytový dom na Kolárskej 2, 
4, taktiež o odstránenie nefunkčného chodníka nachádzajúceho sa pri vchode č. 4 a zásyp plochy 
zeminou s následnou výsadbou trávy, (OVaD) 
- p. Bujňák prosí o informáci tohtoročnom kosení a či to bude aj tento rok vykonávať rovnaká 
firma, nakoľko minulý rok bolo na nich veľa sťažností, (OKS) 

- p. Bujňák poukázal na zdržiavanie sa mladých ľudí na zadných schodiskách BD Kolárska 2, 4 
a požívania alkoholických nápojov, (MsP) 

- p. Bodyová poukázala na rovnaký problém v lokalite za BD na Kamenárskej ulici a požaduje aby 
Mestská polícia vykonávala hliadky v týchto lokalitách, (MsP) 

- p. Jančík ako zástupca MsP informoval členov a hostí, že základným riešením takýchto problémov je 
použitie linky 159 pre privolanie hliadky Mestskej polície 
- zároveň poznamenal, že pre monitorovanie poriadku na sídlisku slúžia aj aktuálne všetky 
funkčné kamery,  
- taktiež poukázal, že MsP nedisponuje kapacitne toľkými zamestnancami aby v každej lokalite 
mesta sa nachádzala pravidelne vo večerných hodinách jedna hliadka, preto najúčinnejším riešením je 
privolanie hliadky už pri spozorovaní, že dochádza k takémuto narúšaniu verejného poriadku, 

- p. Lučivjanský požiadal o podanie informácie k percentuálnej úspešnosti objasnenia prípadov 
z trestných činností zistených kamerových systémom, (MsP) 

- p. Krempaský poukázal na problémové parkovanie v križovatke Hutníckej a Tkáčskej ulice (OVaD) 
- členovia taktiež poznamenali, že na konci Hutníckej ulice sa vytvára pravidelne mláka a pri dažďoch tak 

je problém vystúpiť z vozidla, (OVaD) 



- zároveň upozornili, že pri ukončení chodníka sa nachádza len schodisko a nakoľko je tento chodník 
využívaný vo veľkej miere aj mamičkami s kočíkmi, bolo by dobré zrealizovať bezbariérovú rampu, 
(OVaD) 

- p. Lučivjanský poznamenal a zhodli sa na tom aj aj všetci členovia MsV aby TV Reduta, predstavila 
v reportážach jednotlivé mestské výbory, ich pôsobnosti a ich úlohy, (PSM) 

- p. Lučivjanský poznamenal, či nie je možnosť osloviť spoločnosť Lidl aby osadila smetné nádoby (v 
prípade možnosti aj na separovaný zber) v východu z ich parkoviska, nakoľko návštevníci tohto 
nákupného centra majú možnosť na vyhadzovanie odpadu až pri bytových domoch na Duklianskej ulici, 
(OKS) 

- p. Petrík opätovne pripomína mláku na parkovisku medzi kostolom a autobusovou zastávkou, prosí 
o vysypanie štrkom, zároveň poukázal na nedokončené kontajnerové hniezdo pred vchodom č. 1 na 
Hutníckej ulici (OVaD) 

- členovia MsV navrhli opätovne vysypať  pôvodné chodníky vedúce medzi činžiakmi jemným štrkom, 
prípadne zaradiť obnovu chodníkov s postupnou realizáciou do úloh na najbližšie 4 roky, (OVaD) 

- p. Cehlár poukázal na využitie zámkovej dlažby z pôvodného cyklochodníka na Duklianskej ulici 
k obnove chodníkov (OVaD) 

- p. Jančík za MsP poukázal na deficit svetelného osvetlenia na chodníkoch a pri garážiach, kde musia 
riešiť najčastejšie priestupkové konania, (OKS) 
- taktiež poukázal aby pri obnove VDZ boli dodržané parametre podľa vyhlášky cestného zákona 

- p. Cehlár poznamenal, že v lokalite sídliska Západ je deficit detských pieskovísk, na čom sa zhodli všetci 
členovia MsV, (OKS) 

- členovia MsV sa zhodli, že z praktického hľadiska sú na novozrealizovanom detskom ihrisku absolútne 
nevhodné použité kamienky ako dopadový podklad, aj keď po technickej stránke to spĺňa parametre, 
prosia o možnosť výmeny za iný podklad (OKS) 

- p. Cehlár navrhol aby sa otvorila problematika prepojenia Hutníckej ulice s Radlinského cestou (v smere 
ako je aktuálne vyšliapaný chodník k 90° zákrute pred f. Pass) (OVaD) 

- p. Bednár súhlasí s takýmto návrhom a poznamenal, že by nebolo zlé porozmýšľať nad kruhovým 
objazdom, 

- prosí o info ako to je v prípade iniciatívy mesta o realizáciu kruhových objazdov na komunikáciách 
v správe Košického samosprávneho kraja, aké sú možnosti spolupráce, (OVaD) 

- p. Cehlár navrhol aby MsV bol aktívny pri realizovaní kultúrnych akcií v tomto obvode, 
- predseda MsV poznamenal, že najbližšie zasadnutie MsV sa uskutoční po dohode s členmi a pozvánka 

bude stále vyvesená na info tabuliach minimálne 1 týždeň vopred. 
 

Požiadavky do úloh:  

 realizácia parkoviska za BD na Duklianskej ul. (úloha platná z r.2018, OVaD) 
 realizácia odbočovacieho pruhu z Hutníckej ul. na cestu II.tr./ 536 pri ZŠ Hutnícka ul. (úloha 

platná z r.2018, OVaD) 
 pokračovanie v obnove chodníka od Autovesu do mesta na Duklianskej ul. (úloha platná z r.2018, 

OVaD) 
 obnova a realizácia vodorovného dopravného značenia - parkovacích miest (OVaD) 
 doplnenie verejného osvetlenia na chodníkoch a iných potrebných častiach podľa potreby (OKS) 
 sledovanie výziev pre obnovu zelene (RRM) 
 obnova oplotenia okolo CVČ (OVaD,OKS) 
 rekonštrukcia chodníka pred BD Kolárska 2, 4 a chodníka medzi Strojníckou a Kamenárskou ul. 

(OVaD) 
 rekonštrukcia chodníkov na Tkáčskej a Zámočníckej ul. (OVaD) 
 oprava výtlkov po zime (OVaD) 
 obnova železnej konštrukcie mosta pre peších pri Iliašovskej ceste (OVaD) 
 realizácia chodníka medzi Hutníckou ul. a komunikáciu pri f. PASS (OVaD) 
 prepojenie komunikácii Hutnícka ul. a Radlinského cesta, možnosti realizácie kruhového objazdu 

(OVaD) 
 informácia o termínoch kosby trávy (OKS) 
 informácia o % úspešnosti objasňovania prípadov zo zistení kamerovým systémom (MsP) 
 oprava ukončenia komunikácie na Hutnickej ul. a vytvorenie bezbarierového napojenia na 

chodník pri oplotení ZŠ Hutníckej ul. (OVaD) 
 oslovenie TV Reduta pre predstavenie jednotlivých MsV 



 osadenie smetných nádob – chodníky pri nákupnom stredisku Lidl (OKS, Lidl) 
 vysypanie štrku – parkovisko medzi kostolom a autobus. zastávkou (OVaD) 
 dokončenie kontajnerového hniezda – Hutnícka 1 (OKS) 
 obnova pôvodných chodníkov medzi bytovými domami – vysypanie štrkom, prípadne celková 

rekonštrukcia s termínom realizácie na najbližšie štyri roky (OVaD) 
 doplnenie detských pieskovísk na sídlisku Západ (OKS) 
 výmena podkladu na detskom ihrisku (OKS) 

 
 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


