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

Ing. Juraj Mazák, Paed.IGIP
poslanec Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce

Váš list značky / zo dfta

Naša značka

Vybavuje / linka

Košice

starosta mestskej časti

9.11.2020

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 zasadnutí miestneho zastupiteľstva predložili celkom 4 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. “
Vaše interpelácie ste predložili v znení:
1. Kto a z akého dôvodu incioval osadenie značky „STOP“ pri vjazde z Madridskej na
Americkú triedu.
2. Aké je stanovisko MC k zmene zákona o regulácii hazardných hier a možnej zmene
regulácie hazardu v meste Košice? Aké licencie s akou platnoťou sú vydané na území
MC?
3. V akom stave je riešenie oplotenia popri ceste z tzv. Sadu mládeže?
4. V rámci zadávania alebo plnenia akej pracovnej úlohy ste pokradeným zo služebného
emailu na ich služebné emaily zasielali dňa 15.10.2020 o 12.51 informácie o mojich
príjmoch?

Odpovede na interpelácie:
K interpelácii 1
Podľa poskytnutých informácií od p. veliteľa MP Geršáka požiadavka prísnejšie regulovať
uvedený úsek vzišla od obyvateľov žijúcich v tejto lokalite (najmä z ulice Madridskej). Problémom
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bolo predovšetkým nedodržiavanie rýchlosti a nerešpektovanie značky daj prednosť vjazde
vodičov, ktorí prichádzali z Austrálskej triedy na Americkú triedu v spojitosti s rýchlou jazdou
vodičov na Americkej triede.
Pôvodne bolo navrhované osadenie spomaľovacieho prahu, tento sa však po novelizácii
právnych predpisov môže umiestniť len v „ukľudnenej zóne“ čo uvedená križovatka nie je, preto sa
pristúpilo k riešeniu cez značenie „stop daj prednosť vjazde“.
MP za osobnej prítomnosti p. veliteľa pred osadením dopravného značenia vykonala
monitoring spôsobu prechádzania križovatkou pričom za relatívne krátky čas niekoľkých hodín
zaznamenali 4 porušenia prednosti vjazde, od vodičov, ktorí vo veľkej rýchlosti, bez akéhokoľvek
pribrzdenia potrebného pre rozhľad na celú križovatku do uvedenej križovatky vošli. Zároveň bolo
veliteľom MP upozornené na fakt, že samotná Americká trieda je 4 prúdovou cestnou
komunikáciou so širokým stredovým pásom, kde je zároveň konečná a otočka autobusov, ktoré
ztažujú výhľad áut prichádzajúcich z Austrálskej triedy do križovatky. Na celkovú situáciu ma
vplyv aj napojenie Americkej triedy na Ťahanovskú ulicu. Najnebezpečenešia je pritom situácia
hlavne počas rannej špičky medzi 7:30 - 8:00 a v poobednaších hodinách medzi 16:00 - 18:00.
Cieľom sprísnenia regulácie osadením značenia „STOP, daj prednosť vjazde“ je
predovšetkým zastavenie prichádzajúcich aut za Austrálskej tiredy na dobu a v mieste tak, aby mali
vodiči dostatočný výhľad do križovatky, a zároveň aby svojou neopatrnou jazdou neobmedzili
alebo neohrozili vodičov idúcich po Americkej triede v rátane vozidiel MHD.

K interpelácii 2
Licencie na prevádzkovanie hazardných hier vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier,
teda zo strany MC nebola vydaná žiadna licencia, keďže de lege to nie je možné. Na území
mestskej časti sú prevádzkované hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na
technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a stávkové hry. V závislosti od
konkrétneho umiestnenia a typu hazardných hier je možné individuálnu licenciu udeliť najviac na 2
alebo 5 rokov, v intemetových herniach aj na 10 rokov. Prevádzkovanie hazardných hier upravuje
zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príjem mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce z prevádzkovania hazardných hier k 30. 9.
2020 je 22 527,06 €, pričom odvody z videohier a hazardných hier
prevádzkovaných
prostredníctvom technických zariadení sa uhrádzajú len 30.4. a 31.12. Ich výška k 30.4. bola
20 939,34 € (je potrebné zohľadniť obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID-19).
Je na zváženie, či nie je vhodné nájsť kompromis medzi plošným zákazom hazardu
a úplným uvoľnením trhu v podobe regulácie hazardu súčasným zákonnými možnosťami (napr.
určiť dátumy, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry, uplatňovanie podmienky
zákazu umiestnenia herní do 500 od školských a iných zariadení,...) Úplný zákaz hazardu na území
Košíc neznamená úplnú prohibíciu, hazardné hry sa legálne presunú do intemetových herní a je
riziko, že nelegálne do ilegálnych herní, tak ako to ukazujú príklady zo zahraničia. Zároveň je
potrebné upozorniť, že najviac ohrozené osoby sú vedené v informačnom systéme Register
vylúčených osôb a tieto osoby sú vylúčené z účasti na hazardných hrách.
K interpelácii 3
Pre umiestnenie uvedeného oplotenia je podľa stanoviska stavebného úradu potrebné splniť
si ohlasovaciu povinnosť. Tá je podmienená vzťahom k pozemku (min. nájom) a súhlasom
správcov sietí, ak sa takí v území vyskytujú. Mestská časť si preto dala informatívne zakresliť
podzemné vedenia možným správcom sietí pričom zistila, že v uvedenom území Sadu mládeže sa
nachádzajú siete nasledujúcich správcov: Východoslovenská distribučná a.s., Slovak Telekom a.s.,
Distribúcia SPP a.s., ANTÍK Telecom s.r.o., Tepláreň Košice a.s., Orange Slovensko s.r.o,
SWAN, s.r.o, Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Ide zväčša o inžinierske siete ktoré sú „ zásobovacími hlavnými ťahmi“ pre celé sídlisko.

Tieto vedenia buď záujmové územie pre oplotenie križujú alebo idú presne v línii pôvodne
plánovanej trasy oplotenia t j. v miestach v napojení na oplotenia Metra po plot Národnej
diaľničnej spoločnosti, lemujúc obvod Prešovskej cesty a Americkú triedu,. Toto územie je
udržiavané trávnaté územie bez krovín a stromov pod svahom alebo na svahu nad spomenutými
cestami.
Nakoľko sa však ukázalo v predpokladanom území problematické tento zámer zrealizovať
vzhľadom na počet sietí a rešpektovanie ich trás a ochranných pasiem zvažujeme i druhú možnosť ,
a to plot ťahať od Metra priamo cez Sad mládeže.
Táto možnosť je však zložitejšia jednak z pohľadu realizácie nakoľko ide o menj priechodný
terén, plný neudržiavaných krovín a stromov, ale aj z pohľadu dodatočných povolení a ďalších
nákladov, ktoré sa viažu na prípadný výrub drevín a krovín v tomto území. Zároveň treba mať na
zreteli, že pri oboch alternatívach sa jedná o územie s niekoľkými desiatkami parciel zväčša
súkromného vlastníctva, ku ktorým je potrebné získať právny nárok formou odkúpenia alebo
nájmu. Odhadovaný počet parciel je 33, môže sa však meniť vzhľadom na dĺžku a zvolenú
alternatívu vedenia oplotenia.
Obe alternatívy, tak ako už bolo spomenuté sú značne problematické preto sa v súčasnosti
zameriavame skôr na druhú spomenutú alternatívu a spolu s mestom Košice a Odborom životného
prostredia okresného úradu Košice hľadáme možnosti ako sa vyhnúť výrubovému konaniu a tento
plot realizovať v rámci výnimiek zo zákona. Po určení toho, aká alternatíva bude schodnejšia MČ
pristúpi k riešeniu majetkových práv k pozemkom, nakoľko počet a vlastníctvo sa odvíja práve od
zvoleného riešenia.

K interpelácii 3
Žiadna legislatívna úprava neurčuje na aký účel má byť využívaný email či už súkromný
alebo služobný. Zamestnanci MČ sú prevažne aj obyvateľmi MČ a samozrejme majú právo na
informácie. Vaše príjmy jednak z verejnej činnosti, ktoré činili podľa Vášho majetkového priznania
za rok 2019 - 3.684,- € a ostatné príjmy činili 1.676,- €, sú verejne dostupné. Spôsob, formu a čas
poskytovania informácií si rozvrhujem podľa svojho uváženia a času. Organizácia práce úradu je
plne v kompetencii štatutára a preto ak je to potrebné, informácie budú aj naďalej poskytované
najmä o nás verejných činiteľoch.

S pozdravom
Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

Predkladá
Juraj Mazák, poslanec

Dátum rokovania
15.10.2020

Interpelácia
1. Kto a z akého dôvodu inicioval osadenie značky „STOP" pri vjazde z Madriskej na Americkú tiedu?
2. Aké je stanovisko MČ k zmene zákona o regulácii hazardných hier a možnej zmene regulácie hazardu v meste
Košice? Aké licencie s akou platnosťou sú vydané na území MČ?
3. V akom stave je riešenie oplotenia popri ceste z tzv. Sadu mládeže?
4. V rámci zadávania alebo plnenia akej pracovnej úlohy ste podriadeným zo služobného emailu na ich
služobné emaily zasielali dňa 15.10.2020 o 12:51 informácie o mojich príjmoch?

Odpoveď.postačuje v elektronickej forme na email juraj.mazak@gmail.com. Ďakujem.

