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Vec 

Petícia za zrušenie konania Street Foodov 

- oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 

 

 

mestu Košice bola dňa 25.01.2023 doručená petícia obyvateľov Kasárenského námestia, 

priľahlých ulíc a zamestnancov tam sídliacich inštitúcii za zrušenie konania akcií pod názvom „Street 

Food“ na parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach. Občania v liste uvádzajú, že vyššie 

uvedené opakujúce sa podujatie na Kasárenskom námestí v Košiciach zaberá celú plochu tamojšieho 

parkoviska počas jedného až dvoch pracovných dní vrátane soboty a nedele. V tomto čase sú tam 

prítomné prenosné predajné stánky s ponukou jedál a alkoholických nápojov. Elektrickú energiu pre 

stánky údajne zabezpečujú hlučné diesel agregáty zvyšujúce znečistenie ovzdušia v tesnej blízkosti 

obydlí týchto občanov. V liste ďalej uvádzate, že počas akcií pod názvom „Street Food“ ste tak 

vystavení hlučnej reprodukovanej a živej hudbe do neskorých nočných hodín. Tvrdíte, že zvyknete 

prostredníctvom mestskej polície žiadať o ukončenie hudobnej produkcie po 22.00 hod. Mesto Košice 

žiadate o zrušenie akcií pod názvom „Street Food“, prípadne o ich presun do odľahlých častí mesta 

Košice.  

 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o petičnom práve“) je „príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť 

petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným 

alebo iným spoločným záujmom.“ 

 

            Po prešetrení skutočného stavu veci Vám mesto Košice oznamuje nasledovné: 

 

 V roku 2022 sa na parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach realizovali štyri akcie 

typu „Street Food Festival“.  

 

Mestská polícia Košice – Stanica Stred v čase akcie „Košice Street Food Festival“, ktorý sa 

konal v termíne 17.05.2022 – 19.05.2022 na Kasárenskom námestí v Košiciach, organizátor C.A.K., 

s.r.o., neeviduje žiadny oznam a riešenie priestupku na rušenie nočného kľudu hlasitou hudbou.  

 

V čase akcie „Košice Street Food Festival“, ktorý sa konal v termíne 02.06.2022 – 05.06.2022 

na Kasárenskom námestí v Košiciach, organizátor CINEFIL, občianske združenie, Mestská polícia 

Košice – Stanica Stred neeviduje žiadny oznam a riešenie priestupku na rušenie nočného kľudu 

hlasitou hudbou.  
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V čase akcie „Košice Street Food Festival“, ktorý sa konal v termíne 15.09.2022 – 18.09.2022 

na Kasárenskom námestí v Košiciach, organizátor CINEFIL, občianske združenie, Mestská polícia 

Košice – Stanica Stred neeviduje žiadny oznam a riešenie priestupku na rušenie nočného kľudu 

hlasitou hudbou. 

 

V čase konania akcie „Slovak Food Truck Fest“, ktorý sa konal v termíne 18.10.2022 – 

24.10.2022 na Kasárenskom námestí v Košiciach, organizátor M4slovakia s.r.o., príslušníci Mestskej 

polície Košice – Stanica Stred dňa 22.10.2022 zaznamenali štyri oznamy na hlučnú hudbu, a to 

v časoch: o 20:01 hod., o 20:57 hod., o 21:43 hod. a o 21:47 hod. Podľa záznamov z Mestskej polície 

Košice – Stanica Stred bola akcia v uvedený deň ukončená o 22:00 hod. 

 

Na základe vyššie uvedeného mesto Košice uvádza, že akcie boli ukončené do 22:00 hod. 

z čoho vyplýva, že v čase nočného kľudu nedochádza k jeho rušeniu hlasitou hudbou.  

 

Vyjadrenie Mestskej časti Košice – Staré Mesto k uvedeným akciám typu „Street Food 

Festival“ bolo kladné bez negatívnych pripomienok a Mestská časť Košice – Staré Mesto takéto 

podujatia                     na svojom území víta.  

 

Čo sa týka odpadkov, ako vedľajšieho produktu každého väčšieho podujatia, tie si je povinný 

v zmysle zákona triediť a likvidovať každý organizátor samostatne.  

 

V liste ďalej žiadate mesto Košice o presun akcií pod názvom „Street Food“ do odľahlých 

častí mesta Košice. K tejto časti mesto Košice uvádza, že na predmestia patria iné typy podujatí, 

koncerty, open-air festivaly, letecké show a podobne. Trhy (remeselné či gastronomické) majú svoj 

zmysel v centrách miest a predmetné námestie sa využívalo na tento účel spoločenských podujatí aj 

v minulosti, pred výstavbou bytového domu na Kasárenskom námestí. Takéto podujatia sú zároveň 

kultúrnym a ekonomickým prínosom pre mesto Košice.   

 

Mesto Košice na záver uvádza, že aktivity a podujatia tohto typu považuje za vítané spestrenie 

mestského života a teda nevidí dôvod na ich zrušenie.  

 

Vzhľadom však na skúsenosti s organizátorom akcie „Slovak Food Truck Fest“ spoločnosti 

M4slovakia s.r.o., ktorá ako jediná bola pripomienkovaná obyvateľmi, mesto Košice v budúcnosti 

pristúpi pri prenájme plochy pre tohto usporiadateľa k prísnejším podmienkam prenájmu.  

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností tejto petícii nie je možné vyhovieť a odoslaním 

tohto písomného oznámenia o vybavení petície sa v zmysle ust. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve 

považuje táto petícia za vybavenú. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop 
 riaditeľ Magistrátu mesta Košice 

 

 

 

 

 
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie 

nájdete na www.kosice.sk alebo na úradnej tabuli mesta Košice. 

http://www.kosice.sk/

