Petičný výbor: Peter Havaj, Ľuboš Czirner, Lenka Kastellová, Marcel Gibóda, Jaroslav Polaček,
(Peter Havaj, Němcovej 22, 040 01 Košice - Sever, je osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy).
PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KOLORITU TRHOVISKA MERKÚR A ZVÝŠENIA KVALITY BÝVANIA V OKOLÍ OC MERKÚR
Starosta MČ Košice – Sever - Marián Gaj
Mestská časť Košice - Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice
V Košiciach 01.12.2015
Orgán verejnej moci oprávnený vybaviť petíciu:
Starosta MČ Košice – Sever - Marián Gaj
a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sever
VEC
PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KOLORITU TRHOVISKA MERKÚR A ZVÝŠENIA KVALITY BÝVANIA V OKOLÍ OC MERKÚR
Týmto Vám v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov predkladáme na
vybavenie 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.
2.
3.
4.

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,
prevádzkovateľom trhoviska bola i naďalej MČ Košice – Sever v plnom rozsahu tak, ako je tomu
v súčasnosti,
bolo zabezpečené bezplatné parkovanie pre rezidentov žijúcich v blízkom okolí,
parkovisko ostalo v majetku Mesta Košice.

Petíciu podpísalo k 30.11.2015: .......... oprávnených osôb.
Počet petičných hárkov: ...........
Vážený pán starosta.
Už viac ako rok sa zaujímame o budúcnosť trhoviska Merkúr. Od našej prvej iniciatívy sa v okolí OC Merkúr udialo
naozaj mnoho udalostí. Nespokojní trhovníci požadovali MÚ Košice-Sever o vyvrátenie informácií spojených so
snahou ukončiť prevádzku miestneho trhoviska. Vaše výroky o presťahovaní trhoviska do pasáže pri materskej
škole (za prevádzku pošty), ale aj ďalšie následné udalosti nás prinútili v marci 2015 vytvorili petičný výbor.
I napriek Vašim prísľubom, ako aj prísľubom primátora mesta sa stav nevyriešil. Nesplnili ste ani jedno uznesenie
(č:29/2015, 60/2015, 70/2015), ktoré sa týkalo našich oprávnených záujmov. Veľkoryso ste pred médiami v marci
2015 našu petíciu podpísali, avšak následne ste sa niekoľkokrát nevhodne vyjadrili o našich požiadavkách, ako aj
členoch petičného výboru. Naše žiadosti, ktoré sme Vám zaslali v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám ste odignorovali a taktiež ste nezabezpečili účastníkom trhu ich bezpečnosť.
Prijatím spomínaných uznesení , ktoré ste osobne podpísali a uviedli do platnosti sme mali za to, že vôľu
poslancov mestskej časti ako aj našu naplníte. Musíme však konštatovať, že Vám vypršali všetky termíny a my
prestávame veriť, že je Vašim cieľom zrekonštruovať trhovisko pri OC Merkúr. Mrzí nás, že ignorujete názor
verejnosti a mocensky presadzujete iný cieľ. Za dôkaz Vašej neochoty považujeme aj zriadenie pracovnej
skupiny, z ktorej ste vylúčili obyvateľov mestskej časti, ktorí sa aktívne o danú vec zaujímajú. Na dôvažok,
nemôžeme nevidieť, že pracovná skupina od marca zasadla jedinýkrát.
Trváme na tom, aby ste predložili reálny plán rekonštrukcie, ako aj plán financovania obnovy trhoviska na rok
2016 tak, aby spĺňalo parametre 21 storočia a bolo príjemným prostredím pre občanov. Zároveň požadujeme, aby
ste prijali také opatrenia, aby parkovanie pre rezidentov žijúcich v blízkom okolí OC Merkúr, bolo bezplatné.

Za petičný výbor:
Peter Havaj - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy.

