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Spoločnosť EEI v Košiciach skončila, o parkovanie sa stará mesto  
  4. 8. 2022, 7:45, Zdroj: spravy.pravda.sk , Vydavateľ: OUR MEDIA SR a. s., Autor: Jana Vargová, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 128 438 GRP: 2,85 OTS: 0,03 AVE: 1576 Eur 

O odvolaní parkovacej firmy EEI v spore o vypratanie nehnuteľnosti a zaplatenie finančnej náhrady medzi mestom Košice a bratislavskou
spoločnosťou EEI rozhodol 20. júla Krajský súd v Košiciach.

Foto: mmk

Doteraz stáli pri seba dva druhy parkomatov. Sivý patril mestu, čierny EEI.

Definitívne tak potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, že nájomná zmluva medzi parkovacou firmou a mestom Košice je neplatná.
Mesto už vyplo parkomaty súkromnej spoločnosti. Neplatné zostanú aj ich parkovacie karty.

Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. V zmysle nedávneho
rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach o neplatnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou EEI je už od pondelka definitívne,
že celý parkovací systém v Košiciach patrí do správy mesta.

Výsledkom tohto súdneho rozhodnutia je, že sú parkomaty tejto súkromnej bratislavskej spoločnosti vypnuté. Rovnako sú deaktivované
aj rampové parkoviská, na ktorých sú odstránené alebo zdvihnuté závory. Pravidlá parkovania sa tam v najbližšom čase budú riadiť
rovnakým režimom ako pri klasickom parkovaní v príslušných tarifných pásmach.

„Košičania čakali dlhých desať rokov na to, aby sme sa mohli zbaviť bratislavskej spoločnosti, ktorá zarábala na parkovaní v meste.
Nesmierne ma teší, že sa to dnes konečne podarilo. Ešte raz ďakujem všetkým tým, ktorí sa na tom od začiatku nášho boja voči ich
aktivitám v Košiciach podieľali. Či už to boli aktivisti na čele s Henrichom Burdigom, ako aj náš tím z magistrátu okolo riaditeľa Marcela
Čopa a Stanislava Takáča z právneho a majetkového oddelenia,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Na parkovaní v meste a režime parkovania sa nič zásadné nebude meniť – naďalej sa spravuje platným VZN o parkovaní. Pracovníci
referátu parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia magistrátu mesta od začiatku júla obnovili vyše 2¤000 vyznačených parkovacích
miest a osadzujú aj nové informačné tabule. Mesto už od roku 2019 vydáva vlastné parkovacie karty a disponuje vlastnými platobnými
kanálmi. V blízkej budúcnosti by sa mala možnosť zaplatiť parkovné rozšíriť aj o ďalšie mobilné aplikácie, ktoré sú známe Košičanom, ale
aj návštevníkom.

Držiteľom parkovacích kariet vydaných v minulosti spoločnosťou EEI mesto oznamujeme, že tie vzhľadom na platné VZN nemôžu byť
akceptované. Mesto Košice už vyše 3,5 roka vydáva svoje parkovacie karty. Neexistoval preto žiaden dôvod na to, aby občania od roku
2019 adresovali žiadosť o vydanie parkovacej karty tejto spoločnosti a využívali ich.

Dodržiavanie VZN o parkovaní bude v uliciach mesta kontrolovať mestská polícia. Hlavným dôvodom je najmä efektívnejšie využitie
parkovacích miest obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Nedisciplinovaný vodič s nezaplateným parkovným môže blokovať parkovacie
miesto pre viacerých vodičov, ktorí ho reálne potrebujú, napr. len na hodinu. Vodiči, ktorí nezaplatia parkovné, musia v zmysle zákonov o
cestnej premávke, respektíve o priestupkoch počítať aj so sankciami.

Mesto podalo žalobu na EEI ešte za viceprimátora Martina Petruška (Smer) začiatkom novembra 2018. Ten vo funkcii nahradil primátora
Richarda Rašiho, ktorý zastával funkciu vicepremiéra vlády Petra Pellegriniho (obaja predtým Smer, teraz Hlas).

Pred žalobou mesta bola vypracovaná právna analýza na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Jej záverom bolo, že nájomná zmluva
vrátane dodatkov je absolútne neplatná. Nájomná zmluva vypršala bez ohľadu na súdne spory koncom júla tohto roka. Vzkriesiť ju chcel
ešte poslanec Miroslav Špak (nezávislý) na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď predniesol návrh, aby magistrát rokoval s
EEI o predĺžení zmluvy od 1. augusta. Nik z prítomných 29 poslancov jeho návrh nepodporil. Hlasoval zaň iba sám.

Parkovanie v Košiciach

Na niektorých parkoviskách patriacich donedávna EEI sú zdvihnuté rampy.

Parkomaty spoločnosti EEI sú od konca júla nefunkčné.

Na niektorých parkoviskách mesto rampy odstránilo.

Funkčné ostali mestské sivé parkomaty.

Autor: Jana Vargová

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/846689207/169261bf9f54ceb0a582?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NjIyNzU4MTAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6ODQ2Njg5MjA3LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.KblpSN-uQ4weRcrfKURtambcch_p3qUnZx5ABy1fK2c
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/635936-spolocnost-eei-v-kosiciach-skoncila-o-parkovanie-sa-stara-mesto/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 3

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 5

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 6

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

Stavebné noviny; str. 8  
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(textový prepis článku nie je k dispozícii)

… Jozefa Šafárika v Košiciach > Viac informácií... Stavebné úpravy komunikácií Verejný obstarávateľ: Mesto Liptovský Hrádok > Viac
informácií... Klientske centrum MsÚ Galanta Verejný obstarávateľ: Bysprav, s. r.o. > Viac informácií... Zníženie energetickej náročnosti
MŠ 29. augusta Verejný obstarávateľ: Mesto Trebišov > Viac informácií…
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Mnohí ľudia vyčkávajú až do momentu pocitu smädu, čo je už často varovným príznakom dehydratácie.

„Ľudia, ktorí cvičia a potia sa, výrazne strácajú tekutiny. To je dôvod, prečo sa množstvo prijímaných tekutín zvyšuje počas cvičenia a po
ňom," uviedla pre Aktuality.sk prednostka Internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ Košice a tamojšej nemocnice AGEL Natália Vaňová.

Pripomína, že množstvo straty potením závisí nielen od teploty okolia a zvolenej intenzity, ale aj od ďalších podmienok prostredia.
Dôležitými faktormi sú tiež výber oblečenia a opaľovacích krémov. Nevhodné oblečenie môže spôsobiť akumuláciu tepla a nedochádza k
chladiacemu efektu potením.

„Opaľovacie krémy, ktoré dobre nepreniknú do pokožky, môžu tiež sťažiť odparovanie potu,“ hovorí odborníčka. Poukázala na to, že
ideálne množstvo vody, ktoré by sme mali prijať v rámci dňa, je veľmi individuálne.

Ako dodržiavať správne pitie

Všetko závisí od veku, zdravotného stavu a fyzickej aktivity počas dňa. Vhodné je preto pravidelné prijímanie vody skôr v menších
dávkach, no kratších intervaloch, plynule, po celý deň.

„Naša strava sa z 20 - 30 percent podieľa na našej dennej potrebe tekutín. Odporúča sa piť nápoje pri jedle, pretože strava napomáha
absorpcii tekutín. Pri náročných fyzických aktivitách je potrebné prispôsobiť pitný režim tak, aby nedošlo k dehydratácii,“ upozorňuje.

Nepodceňujte pitný režim

Pri vysokých teplotách sa odporúča pitný režim zvýšiť aj na 3 - 4 litre za deň. Denný limit by nemal presiahnuť 5 litrov v prípade, že sa
nevenujete nejakej náročnej fyzickej činnosti.

Vaňová hovorí, že počas zvýšeného výkonu správny pitný režim nikdy nepodceňujte. Poznamenáva, že vo všeobecnosti je ideálny
príjem tekutín 4 - 8 dl za hodinu fyzickej aktivity.

Správny pitný režim je alfou a omegou pre naše zdravie a výkonnosť nielen počas športu. „Alkohol a káva v žiadnom prípade nie sú
vhodnými prostriedkami náhrady stratených tekutín. Majú močopudný, čiže diuretický účinok, to znamená, že nám z tela odvádzajú
telesné tekutiny namiesto toho, aby nám pomohli ich doplniť,“ vyjadrila sa lekárka.

Pozor na nadmerné pitie

Problematické je aj nadmerné množstvo prijímaných tekutín. Odborníčka hovorí, že môže nielen zhoršiť výkon, ale, v extrémnych
prípadoch, môže dokonca ohroziť život, ak vedie k hyponatrémii spôsobenej nedostatkom sodíka.

„To vedie k zriedeniu krvnej plazmy a obličky nemôžu dostatočne rýchlo vylučovať vodu. Takéto prípady sú známe z bežeckých podujatí,
najmä v USA. Analýza ukázala, že najmä slabí, pomalší bežci, ktorí počas maratónu v nízkej intenzite pili len čistú vodu, riskovali
komplikácie. Na druhej strane, pri konzumácii elektrolytických nápojov neexistuje riziko hyponatrémie,“ uzavrela lekárka.

Martin Turček investigatívny novinár Aktuality.sk

Každá minúta čítania investigatívneho článku nás stojí desiatky hodín redakčnej práce. Aj vďaka vašej podpore môžeme tvoriť nezávislú
a faktami overenú žurnalistiku. Pozrite si 3-dielny dokumentárny seriál z prostredia redakcie a investigatívneho tímu pri odhaľovaní
zásadných káuz.

Pozrieť Príbeh investigatívy

Autor: Matej Dedinský
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Storočnú košickú lipu už chráni zákon. Terénne úpravy musia rešpektovať jej priestor  
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POD KORUNOU CHRÁNENÉHO STROMU SA NESMIE FAJČIŤ ANI ROZLOŽIŤ REKLAMNÝ PÚTAČ

Najstarší je topoľ pri železničnej stanici .

KOŠICE. Od pondelka 1. augusta majú Košice ďalší chránený strom – lipu malolistú na Letnej ulici.

Obvod jej kmeňa má 237 cm, výška je asi 15 metrov, priemer koruny 16 metrov a je stará približne 100 rokov.

Pred štyrmi rokmi získala titul Strom slobody vďaka tomu, že bola vysadená v období 1. Československej republiky.

Je dominantným prvkom dvora Malá Praha I.

O jej štátnu ochranu bojovala občianska iniciatíva aj Martin Konečný (nezávislý), v súčasnosti poslanec miestnej časti Košice - Staré
Mesto. Nový prírastok medzi chránencami teší aj zelených aktivistov.

„Je to radosť, naozaj. Ale, samozrejme, nestačí, že pribudol iba jeden chránený strom. Všetko stojí na tom, že to, čo má zvýšenú
ochranu, môže stáť aj viac peňazí. Lebo sú tam jasne zadefinované povinnosti, čo komplikuje niektoré veci v záujme chráneného
predmetu,“ hovorí miestny a mestský poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý).

Žiadne terénne úpravy

Ochranné pásmo má lipa určené v okruhu 12 metrov od kmeňa.

„V tomto ochrannom pásme je zakázané zakladať oheň, fajčiť, stáť s autom mimo miestnej komunikácie, vykonávať terénne úpravy,
osadiť plot, používať chemické látky alebo hnojivá, umiestniť stavbu alebo propagačné či informačné zariadenie. Obyvatelia tu tiež
nemôžu ukladať odpad ani iný materiál, ktorý môže spôsobiť zhutnenie pôdy nad jeho koreňovým systémom,“ informuje Štátna ochrana
prírody SR.

Lavičky ostanú

V bezprostrednom okolí stromu je parkovisko, detské ihrisko aj lavičky, ktoré dali obyvatelia okolo kmeňa, aby ho už viac nepoškodzovali
autá, ako sa to stalo v minulosti.

„Celý dvor Malá Praha I nie je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka, len budovy a pásmo 10 metrov od budov. Pre strom nie sú dobré
žiadne spevnené a zhutnené povrchy v jeho okolí, ale ak tam už sú lavičky, parkovisko aj detské ihrisko v ochrannom pásme, zrejme
ostanú na mieste, aby sa búracími prácami neporušili korene stromu,“ vraví Vladimír Sobota, odborný radca Krajského pamiatkového
úradu v Košiciach.

Zdravotný stav chránenej lipy už bude mať na starosti aj Štátna ochrana prírody SR a Okresný úrad Košice.

Práve v auguste sa má začať rekonštrukcia dvora Malá Praha I, kde sa vzácny strom nachádza.

Súčasťou rekonštrukcie má byť nová prístupová asfaltobetónová komunikácia už od podchodu zo Zimnej ulice a asi 32 parkovacích
miest, tzv. ecorastrov. Plán rekonštrukcie však bude musieť rešpektovať aj ochranné pásmo stromu.

Topoľ ošetrili rezom

Okrem lipy na Letnej sú v Košiciach chránené aj dva platany v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, jaseň pri Angeline,
ginko na Masarykovej ulici, univerzitná sofora v areáli UPJŠ, 28 tisov v Šaci a topoľ biely v Mestskom parku pri stanici.

Ten je najhrubším z chránených stromov v Košiciach. Obvod jeho kmeňa je až 730 cm.

V posledných mesiacoch bol napadnutý hubovým ochorením, ktoré degraduje drevo.

„Preto bol v máji odborne orezaný arboristom na základe dvoch posudkov. Koruna bola o čosi zosadená stabilizačným rezom, aby nebol
taký veľký tlak na strom a aby sme predišli jeho rozpadu. Keďže je to chránený strom, pri ošetrení bol aj pracovník Štátnej ochrany
prírody,“ vysvetľuje Peter Sasák zo Správy mestskej zelene v Košiciach.

Poškodenie chráneného stromu vyjde draho
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Topoľ má 150 rokov, čo zistili odborníci pomocou sondy vo vnútri kmeňa.

„Vznikla len malá rana, ktorú sme ošetrili a zahojila sa. V porovnaní s tými poškodeniami, ktoré strom už historicky má, je to
zanedbateľný zásah.“

Topoľ pred rušnou hlavnou stanicou je jedným z najstarších stromov v Košiciach. „Nevieme to povedať s určitosťou, lebo nemáme
záznamy o všetkých stromoch v meste, kedy presne boli vysadené, ale je možné, že je najstarší.“

Občanovi za poškodzovanie akéhokoľvek chráneného stromu hrozí pokuta až do výšky 9 958,17 eura, právnickú osobu by takéto
poškodzovanie mohlo vyjsť až na 33 193, 91 eura.

CHRÁNENÉ STROMY V KOŠICKOM KRAJI

■ Gelnická lipa ■ Kojšovské lipy (4 kusy) ■ Hutnícka lipa v Sokoľanoch ■ Jasovský sekvojovec v Jasove ■ Rešická lipa v obci Rešica ■
Rozhanovský pagaštan ■ Slanský sekvojovec v obci Slanec ■ Veľkoidanská lipa v obci Veľká Ida ■ Bracovský platan v obci Bracovce ■
Michalovský dub ■ Rakovský dub v obci Rakovec nad Ondavou ■ Kováčska lipa v obci Kováčová ■ Krásnohorskopodhradské duby (6
kusov) ■ Rochovské lipy v obci Rochovce (8 kusov) ■ Rožňavský buk ■ Silická lipa ■Stratenská lipa ■ Špitalská lipa v obci Stratená ■
Štítnické lipy (7 kusov) ■ Krčavský platan ■ Tibavská moruša ■ Tibavský platan ■ 2 Danišovské lipy ■ Ferčekovská lipa v Spišskej Novej
Vsi ■ Hrabušický pagaštan ■ Jamnická lipa ■ Spišskonovoveský javor ■ 3 Bielske platany ■ Boršianske stromy (7 kusov) ■ Božčický
pagaštan ■ 3 Kazimírske duby ■ Leleský topoľ ■ 2 Parchovianske duby ■ Veľatský platan ■ Zemplínsky topoľ

Topoľ pri stanici ošetril arborista. Platan v areáli košickej veteriny. Univerzitná sofora. Chránená lipa v Košiciach.

Autor: ELENA DANKOVÁ FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
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Východ Spravodajstvo

Opravy boli celkovo vyčíslené na milióny eur.

Obdobie leta sa každoročne využíva nielen na rekonštrukciu školských zariadení, ale aj internátov vrátane tých, v ktorých sú ubytovaní
vysokoškoláci. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vyčlenila na tento účel približne 250-tisíc eur, pričom časť je hradená
zo štátnej dotácie a časť z vlastných zdrojov. Študentské domovy na Medickej ulici v Košiciach majú podľa hovorkyne UPJŠ Laury
Hoľanovej kapacitu približne 1400 miest, pričom v nadchádzajúcom akademickom roku bude plne využitá:

„Momentálne prebieha rekonštrukcia jedného bloku Študentských domovov UPJŠ v Košiciach na Medickej 6. Pozostáva z úpravy
interiéru a výmeny nábytku. Trvať bude do konca augusta, to znamená, že ubytovanie študentov v novom akademickom roku nebude
nijako obmedzené z dôvodu rekonštrukčných prác.“

Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) môžu prichýliť takmer 5000 vysokoškolákov. Ich riaditeľ Marek
Dufala uviedol, že evidujú viac žiadostí o ubytovanie, ako je celková kapacita internátov. Stavebné práce sa realizujú aj na Jedlíkovej,
Němcovej či Urbánkovej ulici. Ide napríklad o modernizáciu vybraných izieb, kuchyniek, opravu apartmánov, maľovanie či výmenu okien,
a to celkovo za približne 700-tisíc eur z vlastných zdrojov TUKE.

„Na bežnú údržbu máme k dispozícii vlastné údržbárske čaty. Z nami zakúpeného stavebného materiálu pracovníci týchto čiat
svojpomocne vykonávajú nielen bežné údržbárske práce, ale aj stavebné práce (maľovanie, výspravky, rozvody elektroinštalácie, vody,
pokládka obkladov a dlažby), “ doplnil Dufala.

Okrem iných sa rekonštruuje aj Nový internát Prešovskej univerzity / KOŠICE ONLINE

Aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach rekonštruuje svoje študentské domovy na Ceste pod Hradovou za
takmer 332-tisíc eur, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„V júli 2022 bolo zrekonštruované druhé a tretie podlažie, spolu 24 izieb v bloku A. V septembri 2022 bude odovzdané siedme a ôsme
podlažie v bloku B. Na všetky tieto práce boli použité finančné zdroje z účelovej dotácie na obnovu študentských domovov z ministerstva
školstva. Všetky zrekonštruované izby sú zariadené novým nábytkom: výklopná váľanda, skriňa, písací stôl, stolička, polička. Všetky Izby
sú dvojlôžkové. Na nové zariadenie boli použité vlastné finančné zdroje UVLF. Okrem rekonštrukcie sa v obidvoch budovách
študentských domovov počas leta robí bežná údržba a hygienické maľby.“

Študentské domovy UVLF majú 833 lôžok. Vzhľadom na to, že stavebné práce na dvoch podlažiach budú pokračovať aj počas semestra,
študenti budú mať k dispozícii 785 lôžok. Univerzita preto rokuje so zmluvnými partnermi a hľadá alternatívy ubytovania vysokoškolákov.

Aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove podľa hovorkyne Anny Polačkovej zatepľuje svoje študentské domovy, aby znížila ich
energetickú náročnosť:

„ Aktuálne sa začali práce na internáte na Námestí mládeže v celkovej výške nákladov viac ako 700-tisíc eur. Hradené budú zo
štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov univerzity. Uskutočnením spomenutých prác by malo dôjsť k viac ako
50-percentnému zníženiu tepelných strát objektu, čo by sa malo prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke energií.“

Tento projekt by mal byť ukončený v júli budúceho roka. Zároveň sa modernizuje aj takzvaný Nový internát na ulici 17. novembra. Práce
za takmer 1,8 milióna eur by mali byť hotové v marci 2023.

Stredoškolské internáty

Stavebný ruch sa ozýva aj zo stredoškolských internátov, ktoré sú v správe Košického samosprávneho kraja (KSK), s kapacitou 3085
miest. Hovorca KSK Michal Hudák pre Rádio Košice povedal, že župa investuje finančné prostriedky z vlastného rozpočtu vo výške
približne 630-tisíc eur:

„Momentálne je ukončená rekonštrukcia bytových jadier v školskom internáte pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 8 v Rožňave.
Práce budú pokračovať výmenou podláh v objekte a hygienickou maľbou priestorov. Po ukončení stavebných prác predpokladáme
dodanie nového nábytku do školských izieb. V lete bude realizovaná aj oprava prízemia ubytovne Limba v Spišskej Novej Vsi. Ostatné
internáty vykonávajú bežnú údržbu pred začiatkom školského roka. KSK realizuje potrebné úkony k získaniu finančných prostriedkov z
mimorozpočtových zdrojov na komplexnú a súvislú rekonštrukciu ďalších školských internátov.“

Študenti majú k dispozícii aj zhruba 2100 miest v ubytovacích zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Lea Heilová z
Úradu PSK skonštatovala, že župa nemá dostatok finančných prostriedkov na rozsiahlu rekonštrukciu svojich internátov:
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„Po minulé roky bolo toto obdobie využívané na úpravu a rekonštrukciu internátov, žiaľ, v tomto roku nie je priaznivá finančná situácia.
Toto leto sa preto pristúpilo len k rekonštrukcii Školského internátu v Poprade, ktorý zahŕňal montáž meracích zariadení energií (3500
eur) a vybudovanie internetovej siete (10-tisíc eur). Z kapitálových výdavkov sa tiež zakúpil čistiaci stroj na linoleum a dlažby (3000 eur).“
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