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(pokračovanie zo strany 1)
V júni sa uskutočnilo stretnutie s

občanmi, ktorí vyjadrili jednoznačné
záporné stanovisko s výstavbou. Ešte
koncom júla došlo k stretnutiu so zástup-
com developera, ktorému bol tlmočený
nesúhlas občanov, ako aj mestskej časti,
s plánovanou výstavbou a zároveň aj ná-
vrh znížiť počet poschodí z avizovaných
deväť na šesť.

Starosta Ľubomír Grega  inicioval
stretnutie s poverenou riaditeľkou Útvaru
hlavného architekta Ing. arch. P. Királyo-
vou a bývalými hlavnými architektmi
mesta Košice - inžiniermi Murkom a
Drahovským, s cieľom spoznať ich názor
na plánovanú výstavbu. Stretnutia sa
zúčastnili obaja páni a vyjadrili sa, že
projekt síce nie je v rozpore s územným
plánom, no zato mu chýba pridaná hod-
nota pre Staromešťanov. Architekti spo-
ločne skonštatovali, že dochádza k ne-
úmernému zaťaženiu územia

- bytovou funkciou (výrazné zvýše-
nie počtu obyvateľov – pozn. red.)

- dopravnou funkciou (záťaž je na
dynamickej a statickej doprave –
pozn.red.)

a projekt zároveň nie je prínosom ve-
rejno-obytného priestoru pre obyvateľov.

Riaditeľka ÚHA na stretnutie nepri-
šla.

Najprv 4, odrazu 9?
Z dostupných stanovísk sú pritom

zaujímavé stanoviská ÚHA z roku 2015,
ktoré hovoria o maximálnej možnej
výške objektu do 4 nadzemných podlaží
a nutnosti investora prispôsobovať stav-
bu historicko – architektonickým danos-
tiam existujúcej zástavby. V roku 2018
už stanovisko ÚHA hovorí o 9-podlaž -
nom dome.

Po opakovanom stretnutí s občanmi a
odoslaní listu na Magistrát Mesta Košice
so žiadosťou o vysvetlenie, na základe
akého výpočtu dospelo Mesto k záveru,

že projekt spĺňa regulatív prípustnej za-
stavanosti, sa naša mestská časť rozhodla
podať záporné záväzné stanovisko k
územnému konaniu. V rámci rozpravy na
Mestskom zastupiteľstve starosta a záro-
veň poslanec Mesta Košice Ľubomír
Grega požiadal MZ o možnosť vystúpe-
nia I. Petrovčika. Z 36 prítomných po-
slancov napokon so záporným stanovis-
kom súhlasilo 35 prítomných. Zdržal sa
jedine starosta MČ Pereš Ing. Jozef Ka-
rabin.

Aby občan prestal byť bezmocný
K danej problematike je potrebné

zaujať nasledujúce stanovisko:
„Aby sa do budúcna predchádzalo

podobným situáciám, keď bezmocným
občanom, ktorých sa kompetentní ani ne-
pýtajú či súhlasia s rôznymi stavbami,
nezostane nič iné ako petície a protesty,
je podľa mňa nevyhnutné dodržiavať tri
zásady:

1.) každému projektu musí predchád-
zať široká diskusia s dotknutými občan-
mi, vrátane poskytnutia vizualizácie

2.) ÚHA sa musí prinavrátiť jeho
pôvodná vážnosť, samostatnosť a suve-
renita pri rozhodovacích procesoch,
ktoré sú v súčasnosti z pozície referátu
značne oklieštené

3.) mestským častiam je potrebné
vrátiť kompetencie Stavebných úradov,
ako to bolo v roku 2006, lebo práve oni
majú najbližšie k občanom a poznajú ich
potreby a názory,“

vyjadril sa k problematike zástavby v
našom meste starosta a zároveň mestský
poslanec Ľubomír Grega, ktorý tento
názor zároveň tlmočil na ostatnom Mest-
skom zastupiteľstve. „Keď totiž toto
neurobíme, tak sa dostávame automatic-
ky do bodu, keď je neskoro a hrozia súd-
ne spory.“

V súčasnosti prebieha územné kona-
nie a  projekt je pozastavený s cieľom
pozmeniť ho v prospech občanov.

Občania nechcú 9-podlažnú 
„opachu“ namiesto rodinného domu,

proti zástavbe je aj mestská čas�

O žalúdky malých
škôlkárov z MŠ Óvoda
na Zádielskej ulici č. 4
je už opäť skvelo po-
starané. Po rozsiahlej
rekonštrukcii hava-
rijného stavu školskej
jedálne sa môžu ku-
chárky opäť realizovať
a vyvárať tie najlepšie
lahôdky. Napriek ne -
očakávaným kompli-
káciám pri stavebných
prácach je už všetko v
poriad ku a niekoľ -
kotýždňový výpadok
kuchyne je minulos -
ťou.

MŠ Tatranská 23 privítala v septembri svojich žiačikov taktiež krásne
zrekonštruovanými priestormi chodby a kompletne vynovenou kuchy-
ňou.

Z NAŠICH MŠ

V lete sa potrápili s rekonštrukciou, dnes sú už tip-top

Na základe podnetu
občanov Haviarskej a Al-
vinczyho ulice sa pracov-
níci MÚ stretli s nespokoj-
nými obyvateľmi, aby spo-
ločne našli možnosti ná-
pravy.

Základnou sťažnosťou
bolo presunutie torza stĺpa
verejného osvetlenia zasa-
hujúceho priamo do komu-
nikácie na Haviarskej ulici
na miesto, kde nebude za-
vadzať. „Autá KOSIT-u sa
tu vedia dostať len cúvaním
a opakovane do tohto stĺpu
narážajú, až sa zlomil. Dlh ší
čas sa tu jeho časť váľala po
ceste, kým sme ju nenechali
od viezť. Zvyšok však stále zava -
dzia,“ posťažovala sa za prítom-
ných obyvateľka Viera Nemčoko-
vá.

Mestská časť Košice – Staré
Mesto už tento problém rieši a po-
slala žiadosť na Dopravný podnik
mesta Košice. „Stĺp sa presunie,
ideálne až na trávnatú plochu, aby
sa získalo ďalšie parkovacie mies-
to,“ dozvedela sa od L. Šarockého
z MÚ.

Problém s bezdomovcami

Katastrofálny stav blízkeho
okolia budovy – výmenníka TEHO
na Haviarskej ulici trápi občanov
najmä v letnom období. Vznikla
tam totiž akási ilegálna skládka, z
ktorej sa šíri zápach a s ktorou si
miestni nevedia dať rady. „Neu-
stále tu strašne smrdí a aj keď by
sa to vypratalo, o pár týždňov je
to tu späť v rovnako stave,“ do-
mnieva sa Juraj Temkovitz.  

Priestor v nasledujúcich dňoch
vypratali aktivační pracovníci a
starosta prisľúbil jeho uzavretie,
aby sa situácia neopa-
kovala.

Bezdomovci sa
však údajne zdržia-
vajú aj v budove
bývalého výrobného
družstva na Alvinc-
zyho ulici 24, ktorá
je zdemolovaná. Za-
kladajú tam otvorené
ohne a dym obťažu-
je obyvateľov predo-
všetkým počas
zimného obdobia. 

Rozkopávky i neporiadok 
okolo kontajnerov

Obyvateľov tiež trápi stav
kontajnerovísk, ktorých okolie je
rovnako opakovane znečisťo-
vané asociálmi. Polozapustené
kontajneroviská by si však vyži-
adali sústredenie na jedno mies-
to, čo by pre mnohých zväčšilo
dochádzkovú vzdialenosť k nim,
tak že túto možnosť riešenia oby-
vatelia zavrhli. Zhodli sa na tom,
že by privítali kontajnery, z kto-
rých sa nedá smeti voľne vyha -
dzovať. Úrad prisľúbil preroko-
vať predmetnú záležitosť s KO-
SIT-om.

Ďalšími problémami obyva-
teľov sú aj stav samotnej komu-
nikácie, snaha o osadenie spo-
maľovacieho retardéra na Al-
vinczyho ulici – v okolí Alvinc-
zyho 20, na ktorý poukázal
predseda spoločenstva Jozef Ca-
pek, ako aj nebezpečné rozkopáv-
ky po plynároch. „Človek vyjde z
brány a rovno die ra! Veď to je aké
nebezpečné. Riešiť sa to bude

určite až potom, keď sa niečo sta-
ne. Pán z plynární mi sľúbil, že to
zakryjú,“ hnevá sa pani Viera, kto-
rá poukazuje na stav na Haviar-
skej 2 a 3.

Strom na Alvinczyho ulici za-
se napríklad podľa obyvateľov
úplne bráni prenikaniu svetla zo
stĺpu verejného osvetlenia. Pred-
seda spoločenstva Alvinczyho 19
Tibor Cincula je rovnako nespo-
kojný aj s množstvom poláma-
ných konárov, ktoré nemá kto od-
pratať. MČ Košice – Staré Mesto
bude spomínané problémy aktív-
ne riešiť.

V rámci stretnutia občania vy-
jadrili aj obavy z možného hluku a
rušenia nočného kľudu pripravo-
vanou prevádzkou Alvinczyho
dvor. Starosta sa operatívne stre-
tol s majiteľom, ktorý ho uistil, že
prevádzka i letná záhrada budú

otvorené len do 22.00 hod., pri-
čom záhrada pred podnikom bude
uspôsobená pre pobyt detí - budú
v nej umiestnené rozličné detské
atrakcie. Rušenie nočného pokoja

preto nehrozí. 

Nedokončená oprava
kanalizačného vpustu, na
ktorý sa občania sťažovali,
bola na základe intervencie
zo strany MÚ MČ Košice
- Staré Mesto operatívne
dokončená vďaka prompt-
nej reakcii Správy komu-
nikácií MMK, za čo patrí
pracovníkom vďaka.

Obyvatelia Haviarskej sa s�ažovali
na ilegálnu skládku i ståp osvetlenia

uprostred komunikácie


