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Mestská časť Košice – Šaca
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa č. 16/2018
Písomné odpovede na interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva, ktoré boli
prednesené na 23. zasadnutí MZ MČ Košice – Šaca 20. decembra 2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pán starosta
Otvoril diskusiu.
Otázka :
Pán MUDr. E. Dráb
Vrátil sa k Učňovskej 8. Uviedol, že v októbri 2016 bolo stretnutie niektorých obyvateľov
bytovky so starostom na Miestnom úrade, kde sa preberali veci, týkajúce sa vlastníkov bytov,
vlastníkov pozemkov v okolí a Mestskej časti, teda starostu, ako štatutára. Požiadal
o konštruktívne vyjadrenie zo strany starostu, čo bolo splnené a čo nie. Týka sa to bezpečnosti
obyvateľstva, t.j. osvetlenia, chodníkov, ciest. Jeho názor je, že stavať sa k tej ceste, že je taký
stav a nedá sa s tým nič robiť.. žiadal právny audit alebo vyjadrenie právnikov, akým spôsobom
sa to dá vyriešiť. Poznamenal, že chodia tadiaľ aj autobusy MHD. Cesta je v takom zlom stave,
že ľudia začnú dávať trestné oznámenia za rozbité nápravy, najprv MČ, potom majiteľovi
pozemkov, atď. Treba sa k tomu postaviť tak, ako to vyriešiť (aj čo sa týka chodníka, aj čo sa
týka cesty). Uviedol, že chodník je ešte v horšom stave, ako bol predtým. Pýtal sa, kto opravoval
chodník. Navrhoval, aby sa dohodlo s majiteľmi nehnuteľností na oprave výtlkov a tiež zakázať
prejazd autobusov MHD cez areál.
Spomenul ešte, že už raz interpeloval, aj čo sa týka ochrany zdravia a bezpečnosti týchto ľudí,
pretože doobeda tam nikto nechodí a stali sa tam už aj prepadnutia. Apeloval na p. náčelníka MP,
že nestačí, že sa tam mestská polícia prejde na aute. Navrhoval, aby sa prešli buď pešo, alebo na
bicykloch.
Na vystúpenie reagovali :
Pán starosta
Vyjadril sa k tomu, že neodťahuje ruky od riešenia problémov, ktoré sú na Učňovskej ul., ale
určite to nie je záležitosť právnikov a zbytočné je vyhadzovať peniaze za právne analýzy, pretože
tie majetkové pomery sú jasné. V prvom rade je to záležitosť peňazí. V roku 2015 sa dalo 15 tis.
eur za vysprávky na tejto ulici aj na chodníkoch. Koberec na ceste patrí Mestskej časti. Pokiaľ
chcú riešiť túto situáciu, Šaca v súčasnej svojej polohe, či už kompetenčnej alebo finančnej nie je
schopná tento problém riešiť. Právnu zodpovednosť za stav týchto vecí má majiteľ
nehnuteľnosti. V roku 2003 bolo prijaté uznesenie, že MČ odkúpila asfaltový koberec. Problém
je v tom, že cesta nebola nikdy nadimenzovaná na takú záťaž. Jediné riešenie je urobiť výkop do
1 m hĺbky s podložím. Povedal, že aj na bloku 1 sa chystá výstavba nájomných bytov. Bloky 2 a
3 patria firme, ktorá chce robiť trhovisko. Riešenie vidí v tom, aby sa išlo cestou vzájomného
kompromisu. Najschodnejšia cesta je, aby aj podnikatelia boli do toho zainteresovaní, pretože je
to ich súkromný pozemok a môžu túto cestu zatvoriť. Navrhol, aby sa zorganizovalo stretnutie
s majiteľmi bytov niekde v bloku, kde by prišli aj poslanci a majitelia nehnuteľností. Je
nevyhnuté hľadať zdroje financovania a pokiaľ sa nedohodnú s majiteľmi pozemkov, reálna
šanca je žiadať financie od KSK. Povedal ešte, že sa venuje tejto otázke a hľadá riešenia, oslovil

pár ľudí, ale je to beh na dlhé trate. Ak bude privolaný ako účastník konania, povie všetko,
pokladá to za svoju povinnosť.
Pani Ing. Ľ. Borošová
Vyjadrila sa k tomu, že treba povedať ľuďom pravdu, lebo nie je jednoduché urobiť asfalt na
cudzom pozemku, nie je to v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Na vyššom
územnom celku sa bude prehodnocovať aj postoj k výstavbe a rekonštrukcii a je to prístupová
cesta k ich nehnuteľnostiam. Uviedla, že každý, kto tam má nejaký podiel by mal niečím
prispieť, či peniazmi, urýchlením procesov alebo pomoci na správe ciest. Treba na to vytvoriť
priestor. Je to mimo rámca kompetencie MČ, ale poslúžiť môže. Skôr ako výstavba tržnice sa jej
nepáči hlučná prevádzka, ktorá je v areáli. V rámci stavebného konania treba riešiť problémy,
ako prístupová cesta a dohodnúť sa, každý musí prispieť nejakým spôsobom a cesta sa
zrekonštruuje. Pre toľko právnych subjektov to nemôže byť taký veľký problém. Aj pre
Dopravný podnik je to kľúčová vec, pretože pred časom Dopravný podnik nesúhlasil, aby
autobus č. 26 jazdil cez most, lebo sa im na dierach vozovky ničili autobusy. Zriaďovateľom
Dopravného podniku je mesto Košice, ktoré dáva MČ dotácie vo výške 10 tis. eur. Máme
mestskú poslankyňu, ale nepočula jeden návrh, že je rozbitá Učňovská cesta a potrebujeme ju
zrekonštruovať. Pýtala sa, prečo má MČ riešiť niečo, čo nie je v jej kompetencii.
Otázka :
Pán P. Piga
Uviedol, že býva na ulici blízko „Porvazkov“, kde tiež nie sú vysporiadané pozemky a nevedia si
s tým dať rady. Jedno volebné obdobie sa bavili o Metalurgu, teraz sa budú baviť jedno volebné
obdobie o Učňovskej a na „Porvazkoch“ sa nerieši 20 rokov nič, ľudia už dostávajú z náletových
rastlín alergiu. K Učňovskej sa vyjadril, že v prvom rade treba osloviť firmu Energyco, ktorá
zdevastovala cestu a zakázať, aby tadiaľ chodili kamióny.
Upozornil, že zase nesvieti svetlo na chodníku z Maloidanskej ulice na Lúčnu.
Odpoveď:
V súvislosti s lokalitou „Porvazky“ bol pán starosta oslovený pánom Patrikom Zimánim,
zástupcom spoločnosti GEOTOP Košice, s.r.o. s ponukou spracovanie projektu pozemkových
úprav pre vlastníkov pozemkov v lokalite „Porvazky“ podľa zákona č. 330/1991 Z.z.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Proces usporiadania pozemkov by bolo možné začať len za predpokladu, že s úpravami
budú súhlasiť vlastníci najmenej polovičnej výmery, ktorá je úpravami dotknutá. Z toho dôvodu
navrhuje zvolať stretnutie vlastníkov pozemkov, zistiť záujem o usporiadanie
pozemkov, vysvetliť podrobnosti o celom procese konania pozemkových úprav, informovať
o výške predpokladaných finančných nákladov s tým spojených. Pán Zimáni preto požiadal
p. starostu o pomoc pri zorganizovaní stretnutia vlastníkov pozemkov. Konkrétny termín zatiaľ
nebol určený.
Otázka :
Pani Mgr. Ľ. Karoľová
Upozornila, že na zastávke na námestí chýba sklenená výplň.
Po ceste pred Materskou škôlkou jazdia vodiči, ktorí si skracujú cestu, ale nedodržujú rýchlosť.
Na Mládežníckej ulici majú obrovský problém s parkovaním. Parkuje tam veľa áut kvôli tomu,
že ľudia chodia do Bowlingu.
Odpoveď:
Chýbajúca výplň na zastávke bude v dohľadnej dobe doplnená.
Na problém rýchlej jazdy vodičov v okolí MŠ sme upozornili štátnu políciu.

Na základe akútneho nedostatku parkovacích miest v MČ Košice – Šaca boli navrhnuté lokality,
ktoré by boli vhodné na zriadenie parkovacích miest. Konkrétne na Mládežníckej ulici je
navrhnutých 37 kolmých státí z polovegetačných tvárnic pozdĺž budovy Základnej školy.
K tomuto účelu je spracovaná projektová dokumentácia (vypracoval Ing. Pavel Titl, PT Inžiniering Košice), na základe ktorej bude možné začať proces povoľovania stavby.
Predpokladáme, že uvedený počet parkovacích miest by mohol byť dostačujúci nato, aby sa
parkovanie rozptýlilo do širšieho okolia Mládežníckej ulice k spokojnosti obyvateľov
aj návštevníkov prevádzky Bowlingu.
Otázka :
Pán M. Beregszászi
V rámci interpelácií poďakoval vedeniu mestskej časti za riešenie prednesených požiadaviek
a podnetov. Uviedol, že každý má právo na názor, ale znechucuje ho, ak poslanec deprimuje celé
okolie.
Interpeloval, že chodník na Lúčnej ulici je urobený, ale nie je ešte rovný na všetkých miestach.
Treba ho vyspádovať, aby na ňom zbytočne nestála voda. Na komisii upozornili na vandalizmus
pri kontajneroch na separovaný zber, ktoré sa nachádzajú za MÚ pri potravinách Milk-agro.
Povedal ešte, že ho teší, že bola podaná petícia, ale poslancami sú tu pre celú mestskú časť. Stav
na Učňovskej ulici spôsobili podnikateľské subjekty, ktoré tam sú.
Odpoveď:
Kvalitu prevedených prác na chodníku Lúčna sme prejednávali so zhotoviteľom, ktorý prisľúbil
odstránenie nedostatkov v jarných mesiacoch, keď to počasie dovolí.
Pani Ing. Ľ. Borošová
Povedala, že dúfa, že je už záver všetkých provokácií, ktoré medzi nimi sú. Treba hovoriť k veci,
poprosila, aby sa už nevadili. Uviedla, že bude vždy súhlasiť s tým, aby sa všade niečo urobilo,
ale nesúhlasí s tým, aby sa bezhlavo urobilo niečo, čo za dva roky nebude mať žiadnu hodnotu.
Pán starosta
Do rozpravy sa ďalej nikto neprihlásil, poprosil návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.

Spracoval Ing. Peter Šveda
prednosta MÚ
V Košiciach-Šaci január 2018

