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

Martin Cuper
poslanec Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko
Tahanovce

Váš list značky / zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka

Košice

starosta mestskej časti

7.1.2021

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

Vážený pán poslanec,

Dňa 16.12.2020 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 2 interpelácie v bode
„Interpelácie“, ktoré ste aj doručili písomne. Vaše interpelácie ste predložili v znení:
> Prečo na ulici Sofijská pri súvislej oprave chodníkov nie je dodnes zrealizovaná oprava
obrubníkov po celej dĺžke a hlavne pri zničených obrubníkách tejto komunikáte aj
v plánovaných súvislých opravách je zadané citujem: súvislá výmena asfaltového krytu,
lokálna oprava podkladových vrstev, oprava obrubníkov, výšková úprava ovdov IS a iné
stavebné úpravy
> 2.12.2020 sa p.starosta pochválil, že vy rokoval 8 nových lámp na Berlínskej ulici. Kto je
alebo bol stavebník. Existuje nato nejaký projekt. Existuje územné rozhodnutie? Existuje
stavebné povolenie na líniovú stavbu?

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. “

Odpovede na interpelácie:
K interpelácii 1.

Mestská časť nie je objednávateľom prác súvislej opravy chodníka na Sofijskej ulici. Tieto
práce objednávalo Mesto Košice. Mestská časť je len žiadateľom opráv od Mesta Košice.
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K interpelácii 2.

Mestská časť nie je objednávateľom prác ani investorom. Dovolíme si zacitovať zo stanoviska
generálneho riaditeľa DPMK a.s. Ing. Padyšáka „po vydaní pokynu vedenia mesta, je DPMK
pripravený zrealizovať predmetný úsek osvetlenia spôsobom dodávky na kľúč včítane inžinierskych
služieb v rozsahu: úžené, stavebné konanie, realizácia, kolaudácia a uvedenie do prevádzky,
aktivácia do majetku“. Projekt nechala spracovať MČ.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Interpelácia poslanca
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Dátum:...................................

Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu:

