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VEC
Trhovisko Merkúr – žiadosť o pomoc s riešením súčasného stavu
Už niekoľko týždňov sú obyvatelia mesta Košice traumatizovaní problémom spojeným s Trhoviskom pri
Obchodnom centre Merkúr v mestskej časti Košice-Sever. Prenikajúce informácia ako aj samotné aktivity
zúčastnených strán nás utvrdzujú v tom, že spor, ktorý vymedzuje priestor potrebný pre plnohodnotné
fungovanie trhoviska sa posunul do roviny, ktorá potrebuje vec riešiť z pohľadu celomestského významu.
Ako členom petičného výboru (text petície v prílohe), poslancom mesta Košice a zároveň poslancom
Mestskej časti Košice-Sever nám osobne záleží na zachovaní trhoviska v rozsahu a umiestnení, ako ho
poznáme v súčasnosti. Želáme si, aby tak potrebná obnova obchodného centra, ktorú súkromný majiteľ
pripravuje minimálne zasiahla do funkcionality a priestoru súčasného trhoviska.
Podľa § 46 odsek 2 písmeno b) Štatútu mesta Košice medzi veci celomestského významu patria aj trhoviská
ak svojím charakterom sa dotýkajú záujmov obyvateľov viacerých mestských častí, alebo celého mesta.
Trhovisko Merkúr túto definíciu v plnom rozsahu napĺňa, nakoľko jeho služby využívajú obyvatelia celého
mesta Košice ako aj okolitých obcí.
Vážený pán primátor,
na základe vyššie uvedených skutočností a obavy z narastajúceho konfliktu Vás chceme požiadať, aby ste sa
z pozície svojho úradu osobne angažovali v danej problematike a pomohli nájsť také riešenie, ktoré bude
akceptovateľné pre obyvateľov, trhovníkov, poslancov mestskej časti, vedenie mestskej časti ako aj majiteľa
obchodného centra.
Jedným z nevyhnutných opatrení je vyrokovanie či stanovenie dočasných podmienok so spoločnosťou EEI,
ktorá je prevádzkovateľom parkoviska pred OC Merkúr a zároveň zmluvným partnerom mesta Košice. Nami
navrhované riešenie spočíva v prenajatí dostatočne širokého pásu parkoviska pre potrebnú prevádzku
trhoviska tak, aby nedochádzalo ku kolízii s vozidlami a obyvateľmi počas rekonštrukcie obchodného centra
Merkúr.
Veríme, že takéto riešenie bude vyhovovať všetkým stranám a vytvorí počas rekonštrukcie objektu
dostatočne dlhý časový priestor na prijatie riešenia, ktoré prinesie všetkým obyvateľom mesta moderný
objekt s moderným trhoviskom.
S úctou
Ing. Jaroslav Polaček
Mgr. Marcel Gibóda
prílohy:
text petície, ktorú v súčasnosti podpísalo viac ako 1.600 obyvateľov
text uznesenia poslancov mestskej časti z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sever zo dňa18.03.2015

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever:
A)
Žiada starostu MČ Košice - Sever, aby miestnemu zastupiteľstvu pri MČ Košice – Sever predložil, koncepciu
a návrh alternatívneho riešenia obnovy Trhovísk pri OC Merkúr a na Námestí Jána Mathého. Dotknutým
územím pre alternatívne riešenie obnovy trhovísk je pre:
-

Trhovisko Merkúr - súčasné parkovisko pred OC Merkúr a bytovým domom Nemcovej 22-24

-

Trhovisko Mier – Námestie Jána Mathého

V navrhovanom riešení obnovy Trhovísk žiadame zachovať súčasnú predajnú plochu (počet predajných
stánkov) a finančne vyčísliť jednotlivé navrhované riešenia.
T: predloženia koncepcie a alternatívneho riešenia miestnemu zastupiteľstvu: september 2015
B)
Žiadame starostu nevykonávať žiadne zmeny týkajúce sa prevádzky a umiestnenia trhovísk mimo
dotknutého územia do predloženia a schválenia novej koncepcie obnovy.
C)
Doporučujeme starostovi MČ Košice – Sever zriadiť pracovnú skupinu pozostávajúcu z poslancov
MČ, odborných referentov miestneho úradu a mesta Košice, obyvateľov, trhovníkov ako aj zástupcov
majiteľa OC Merkúr, ktorí pripravia odborné zadanie pre riešiteľov alternatívneho riešenia obnovy trhoviska
Merkúr
D)
Žiadame starostu, aby zabezpečil potrebné povolenia a súhlasy, aby dočasná prevádzka trhoviska
Merkúr počas nevyhnutnej rekonštrukcie OC Merkúr:
- sa nachádzala na súčasnej asfaltovej ploche parkoviska pred OC Merkúr
- neohrozovala zdravie a bezpečnosť obyvateľov v jej okolí
- aby nebránila rekonštrukcii OC Merkúr
- nepoškodzovala priľahlú zeleň
- zachovala súčasný počet predajných stánkov
Termín pre body B, C, D je deň správoplatnenia tohto uznesenia
Z: Starosta MČ Košice - Sever
Predkladateľ: skupina poslancov
V Košiciach dňa 18.3.2015

PETIČNÁ LISTINA
PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KOLORITU TRHOVISKA MERKÚR
A ZVÝŠENIA KVALITY BÝVANIA V OKOLÍ OC MERKÚR
Petičný výbor predkladá obyvateľom a návštevníkom OC Merkúr v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov, túto petíciu:
My, dolu podpísaní občania, sa pripájame k iniciatíve petičného výboru a žiadame Mesto
Košice a Mestskú časť Košice – Sever aby pred obchodným centrom Merkúr (Němcovej
ulica):
1. zrekonštruovali trhovisko tak, aby spĺňalo parametre 21 storočia a i naďalej sa nachádzalo
v priestoroch parkoviska medzi OC Merkúr a bytovým domom Němcovej 22-24,
2. prevádzkovateľom trhoviska bola i naďalej MČ Košice – Sever v plnom rozsahu tak, ako je
tomu v súčasnosti,
3. bolo zabezpečené bezplatné parkovanie pre rezidentov žijúcich v blízkom okolí,
4. parkovisko ostalo v majetku Mesta Košice.
Celé meno aj adresu trvalého bydliska napíšte čitateľne paličkovým písmom.
Petičné hárky možno kopírovať a rozmnožovať iba v tejto podobe.
Meno a Priezvisko

Trvalé bydlisko (ulica, č. domu, mesto)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Petičný výbor: Peter Havaj, Němcovej 22, 040 01 Košice - Sever,
Ľuboš Czirner, Němcovej 22, 040 01 Košice - Sever,
Lenka Kastellová, Slavkovská 18,040 01 Košice - Sever,
Marcel Gibóda, Na kalvárii 7, 040 01 Košice - Sever,
Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever.
(Peter Havaj je osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy).
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