Dôvodová správa

Dňa 19.12.2013 bola na KSK doručená petícia občanov, v ktorej požadovali zmenu
projektu DSS Park mládeže, Košice – rekonštrukcia objektu. Bolo doručených 80 ks
očíslovaných petičných hárkov s 1146 podpismi občanov, z ktorých niektorí nemajú sídlo
v danej mestskej časti mesta Košice a niektorí majú sídlo mimo územia Košického kraja.
Petičný výbor tvorili Ing. Martin Truchlý, Mária Bandurčinová, Ing. Tomáš Gešovský a Ing.
Karol Labaš.
Petícia požadovala, aby Úrad KSK upustil od výstavby nových parkovísk
a prístupovej cesty v rámci uvedeného projektu. Argumentovali, že ich výstavba na úkor
stromov a zelených plôch výrazne zhorší kvalitu bývania a neúnosnú úroveň v oblasti
dopravnej, ekologickej, estetickej, bezpečnostnej a zdravotnej. Podľa petície na to doplatia
nielen stovky obyvateľov priľahlých bytov, ale paradoxne aj samotní klienti DSS, ktorým má
projekt slúžiť. Petícia prehlasuje, že podpísaní občania nie sú proti rozšíreniu kapacity DSS,
ale žiadajú prehodnotiť prehnané parkovacie potreby nemobilných klientov a tomu
prispôsobiť aj voči zeleni šetrnejšie umiestnenie a prístup z juhu od Hlinkovej ulice.
Zároveň požiadali o predloženie petície na rokovanie Zastupiteľstva KSK.
Zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí dňa 24.2.2014 prerušilo k tomuto bodu
rokovanie a predseda KSK požiadal pani poslankyňu Lenártovú o opätovné prerokovanie na
úrovni mesta Košice a nájdenie kompromisného a ústretového riešenia.
Medzitým prebehli tri rokovania s petičným výborom a dospelo sa ku konsenzu,
s ktorým však zástupcovia petičného výboru neboli celkom zmierení, ale nie je v možnostiach
Úradu KSK urobiť pre ich spokojnosť viac z nasledovných dôvodov:
− petícia bola na Úrad KSK doručená v čase, keď príslušné rozhodnutia verejnej správy
v zmysle stavebného zákona nadobudli platnosť a účinnosť, takže tieto rozhodnutia sú
všeobecne záväzné a nie je ich možné meniť ani petíciou,
− petíciou požadovaný prístup do DSS z juhu od Hlinkovej ulice nie je možné realizovať
z dôvodu, že odporuje príslušným stavebným normám, ktoré ukladajú, že hlavný vstup do
areálu musí byť v súlade s dispozičnou orientáciou jednotlivých budov, ktoré sú
orientované na sever,
− požiadavka na riešenie nepriaznivej situácie pri parkovaní motorových vozidiel
a požiadavka na zachovanie zelene sú vo vzájomnom rozpore, reálne je možné splniť buď
jednu alebo druhú požiadavku,
− mesto Košice trvá na vybudovaní 7 nových parkovacích miest pre verejné parkovanie
z dôvodu verejného záujmu, ktorým je riešiť nepriaznivú situáciu pri parkovaní v danej
lokalite.
Na základe uvedených dôvodov bolo rozhodnuté, že sa projekt dokončí podľa pôvodného
zámeru, ktorý sa z pohľadu zainteresovaných orgánov verejnej správy javí ako
najoptimálnejší.
Na zmiernenie dopadov tohto rozhodnutia bolo ako ústretový krok ponúknutých 10
ďalších parkovacích miest vo vnútri areálu DSS. Podmienky poskytnutia týchto parkovacích
miest podliehajú dohode medzi riaditeľom DSS a príslušnými obyvateľmi. V prípade záujmu
obyvateľov bude zo strany mesta Košice bezplatne poskytnutá ďalšia výsadba nad rámec
náhradnej výsadby, ktorá je zrealizovaná v zmysle projektu rekonštrukcie DSS.
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