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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

Vážená pani poslankyňa,
Dňa 15.10.2020 ste na mimoriadne zvolanom zasadnutí miestneho zastupiteľstva predložili
celkom 1 interpeláciu v bode „Interpelácie“, ktorú ste aj doručili písomne. Vaša interpelácia bola
predložená v znení:

-

Kde na Berlínskej ulici sa plánuje osadiť a koľko stĺpov verejného osvetlenia? V akom
je to štádiu a k akému dátumu bude realizácia?

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 požiadala vzhľadom na nevyhnutnosť zlepšenia situácie v oblasti bezpečnosti obyvateľov
na sídlisku o osadenie verejného osvetlenia v niekoľkých lokalitách v MČ. Toho času zabezpečuje
komplexnú starostlivosť o verejné osvetlenie DPMK a.s.. Po jednaniach s vedením spoločnosti
a poverenými zamestnancami DPMK a.s.. bolo nateraz dohodnutých 9 stĺpov verejného osvetlenia v úrovni
detského ihriska na Berlínskej ulici. Toho času DPMK a.s. ako budúci realizátor zabezpečuje vyjadrenia
dotknutých organizácií pre účely realizácie diela. Podľa zistení aktuálneho stavu sa ešte čaká na niektoré
relevantné povolenia, po získaní ktorých bude možne postupne realizovať tento zámer.
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