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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

Zápisnica 
 
 
z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  konaného 
dňa 24. februára 2011 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko 
KVP, Trieda KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť.      

 

 

Prítomní poslanci MZ :  
Podľa  prezenčnej listiny  z  II. zasadnutia MZ,  ktorá tvorí prílohu  zápisnice.  
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 

1. Otvorenie  
Starostka mestskej časti Ing. Iveta Kijevská o 15.00 hod. otvorila II. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a  privítala všetkých prítomných.  
Požiadala poslancov o vykonanie prezentácie, po vykonaní prezentácie starostka 
skonštatovala, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 20 poslancov.  
Ďalej požiadala prítomných poslancov o doplňujúce návrhy k predloženému programu II. 
rokovania miestneho zastupiteľstva. Starostka navrhla doplnenie bodu 9/ programu rokovania 
o bod 9a/ Voľba poslanca MZ za člena Komisie verejného poriadku. Žiadne ďalšie 
doplňujúce, ani pozmeňujúce návrhy neboli, starostka dala hlasovať o programe uvedenom 
v pozvánke s navrhnutým doplnením v bode 9/. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
1.a) schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke s doplnením bodu 9a/ Voľba 

poslanca MZ  za člena Komisie verejného poriadku, takto: 
    1. Otvorenie 

         a/ Schválenie programu rokovania  
         b/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
             c/ Zloženie sľubu poslanca MZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
            d/ Kontrola plnenia uznesení  
            e/ Informatívna správa z XXXVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

zo dňa 4.11.2010, z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach zo dňa 21.12.2010 a z II. mimoriadneho rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10.1.2011   

               f/ Správy Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice 
-  stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP  

        2. a/ Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky   
         b/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010  
        c/ Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2011 

         3. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2011 a roky 2012, 2013  
         4. Predaj nehnuteľnosti - OC III na Hemerkovej č.39, Košice - vyžiadanie stanoviska  
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         5. Rokovací poriadok Komisií MZ MČ Košice - Sídlisko KVP – návrh na doplnenie  
         6. Určenie výšky členského príspevku - Denné centrum MČ Košice - Sídlisko KVP -     

návrh 
         7. Príspevková organizácia MČ Košice - Sídlisko KVP „Dom seniorov Mestskej časti 

Košice - KVP“ - personálne zmeny  
         8.  Voľba členov Komisie MZ MČ Košice - Sídlisko KVP pre vybavovanie sťažností  
         9. a/ Voľba poslanca MZ  za člena Komisie verejného poriadku  
             b/ Voľba členov – neposlancov do komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP       
       10. Regionálne združenie mesta Košice – vstup mestskej časti  
       11. Interpelácie a otázky poslancov  
       12. Rôzne 
       13. Záver  
 
Hlasovanie č.  1 Za: 20 Pr.:  0        Zdr.:  0    Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
1. b) volí návrhovú komisiu v zložení:    Mgr. Eva Bérešová, Mgr. Mária Ivanecká, 

Vojtech Tóth.  
 
Hlasovanie č.  2 Za: 20   Pr.:  0        Zdr.:  0    Nehl.: 0 
 
Predsedajúca určila overovateľov zápisnice:  Martin Boritáš a Ing. Ján Bugoš. 
 

l.c/ Zloženie sľubu poslanca MZ MČ Košice – Sídlisko KVP 
Starostka : Mandátova komisia na I. ustanovujúcom zasadnutí  miestneho zastupiteľstva 
konštatovala, že zvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP 
bolo 22, sľub dňa 22.12.2010 zložilo 21 poslancov. Kvôli pracovnej zaneprázdnenosti nebol 
prítomný pán Tibor Boroš, ktorý bol zvolený  za poslanca miestneho zastupiteľstva a sľub 
zloží dnes. Pristúpime k zloženiu sľubu.  
Pán Tibor Boroš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca a potvrdil ho svojim podpisom.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
konštatuje, že zvolený poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 
KVP  Ing. Tibor Boroš  v  zmysle ustanovenia  § 26 zákona SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.  
Sľub poslanca tvorí prílohu tohto uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 3    Za: 21    Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 0  
 

1.d/  Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka, ktorá navrhla zrušiť uznesenia MZ č. 58/1a-
26/6-2007, ktorým  MZ žiada prednostku miestneho úradu, aby v spolupráci s pracovníkmi Miestneho úradu 
MČ Košice – Sídlisko KVP pripravili podklady pre vypísanie tendra na stavbu „premostenie“ nad Triedou KVP 
a 58/1b-26/6-2007, ktorým MZ žiada  prednostku   miestneho  úradu,  aby  v spolupráci   s  pracovníkmi 
Miestneho úradu  MČ Košice – Sídlisko KVP pripravili podklady a začali pracovať na projekte pre  získanie 
prostriedkov z fondu EÚ na danú stavbu.   
K citovaným uzneseniam starostka uviedla, že výzvy na financie z fondov EÚ sú na rok 2011 
rozdelené. Oslovili sme všetky ministerstvá, financie sa budú prideľovať len obciam, ktoré 
boli postihnuté povodňami. Tieto uznesenia sú toho času bezpredmetné. 
Následne starostka otvorila diskusiu k bodu 1.d/ Kontrola plnenia uznesení - diskusia 
k uvedenému bodu neprebehla. Starostka požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
1. berie na vedomie  informáciu o plnení  uznesení z  I. zasadnutia MZ MČ  Košice - 

Sídlisko KVP - ustanovujúceho zo dňa 22.12.2010 a prehľad  o stave plnenia  uznesení  z 
predchádzajúcich   zasadnutí MZ so stavom k 24.2.2011 

2. ruší uznesenia MZ MČ Košice – Sídlisko KVP č. 58/1a-26/6-2007 a 58/1b-26/6-2007. 
      
Hlasovanie č.4    Za:  19 Pr.:  2,        Zdr.:  0   Nehl.: 0 
  
1.e/ Informatívna správa z XXXVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

zo dňa 4.11.2010, z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
zo dňa 21.12.2010 a z II. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach zo dňa 10.1.2011 

Starostka uviedla bod rokovania. Konštatovala, že sme jednou z 22 mestských častí a máme 
povinnosť vás oboznamovať o dianí na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Informatívnu 
správu máte predloženú písomne,  otváram diskusiu k prerokovávanému bodu. Diskusia 
k uvedenému bodu neprebehla a starostka požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
berie na vedomie informatívnu správu z XXXVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach zo dňa 4.11.2010, z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach zo dňa 21.12.2010 a z II. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach zo dňa 10.1.2011.   
 
Hlasovanie č.5    Za: 21    Pr.:  0    Zdr.: 0    Nehl.: 0  
 
1.f/ Správy Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice –  

       stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP 
Starostka uviedla bod rokovania a privítala prítomných zástupcov bezpečnostných zložiek,  
riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP Mgr. Petra Tvrdého a za Mestskú 
políciu Košice - stanica KVP veliteľa Ing. Ladislava Pappa. Následne otvorila diskusiu 
k prerokovávanému bodu.  
Do diskusie sa prihlásili poslanci: M. Boritáš, A. Hudák a I. Harajda.  
p. Boritáš: Poďakoval hliadkam, ktoré hliadkujú na prechodoch pre chodcov pri školách pred 
začatím vyučovania. Pochválil spoluprácu s políciou, ktorá na túto požiadavku bezodkladne 
zareagovala. 
p. Hudák: Z rokovania komisie verejného poriadku vyplynula požiadavka na mestskú políciu 
dávať mesačný prehľad o zásahoch na sídlisku. Kedysi sa robili, jednu som našiel v starých 
materiáloch. Nemôžeme sa k nim vrátiť?  
Ing. Papp: Mesačné správy v tejto forme už nie je možné predkladať, zmenili sme 
programové vybavenie a ich výstupy neumožňujú takúto skrátenú verziu. 
p. Harajda: Najvyšší počet priestupkov v prehľade výslednej činnosti a štruktúry priestupkov 
je za parkovacie lístky. Na sídlisku nemáme ani jedno platené parkovisko.   
Odpovedal Ing. Papp: Pokuty sú za parkovacie lístky v mestskej centrálnej zóne. Prehľad 
výslednej činnosti je za Mestskú políciu,  sú to naše výsledky.  
p. Hudák: Požiadali sme mesto Košice o zavedenie kamerového systému, ako prebieha 
jednanie?  
Starostka: Ing. Papp zorganizoval stretnutie so zástupcami mestskej polície magistrátu. 
Verím, že naša požiadavka bola zahrnutá do rozpočtu, ale čaká sa na vyhlásenie výzvy 
z fondov EÚ.  
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Doplnil Ing. Papp: Návrh sme dali, čakáme na schválenie rozpočtu mestským 
zastupiteľstvom.  
Iné príspevky k prerokovávanému bodu neodzneli, starostka ukončila diskusiu k bodu 1.f/ 
a požiadala návrhovú komisiu o prednesenie predložených návrhov na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca A. Hudáka:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
1) žiada Mestskú políciu Košice – stanica KVP, aby na miestny úrad zasielali mesačný 

prehľad zásahov, prípadov a oznámení realizovaných v Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP 

 
Hlasovanie č. 6    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
2) berie na vedomie  
     a/ Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej      

situácií na sídlisku KVP  za  obdobie od 1.7. do 31.12.2010  
     b/ Správu   o  činnosti  Mestskej  polície  Košice  -  stanica  KVP  za  obdobie od  1. 7.  
         do  31.12.2010.  
 
Hlasovanie č. 7    Za: 19+2    Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 0  
Poslanci Ivanecká a Tóth „za“ návrh uznesenia „+2“. 
 

 

2. a/ Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky   

    b/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010  

    c/ Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2011 

Starostka uviedla bod rokovania. Bod 2/ sa skladá z troch materiálov: zo správy od 21.10. 
2010 do zasadnutia MZ, z ročnej správy za rok 2010 a zo stanoviska k návrhu rozpočtu, ktorý 
je jedným z bodov dnešného rokovania MZ. Odovzdávam slovo Ing. Hókovej, miestnej 
kontrolórke.  
Ing. Hóková: Materiály predkladám v súlade so zákonom o obecnom zriadení. K materiálu 
2a/ - túto správu predkladám na každé zastupiteľstvo (najbližšie po vykonaní kontroly). 
Predkladaná správa je rozsiahlejšia, lebo je predkladaná za 4 mesiace. Nad rámec plánu 
kontrol som vykonala kontrolu dodržania postupov vo verejnom obstarávaní pri zadávaní 
zákaziek s nízkou hodnotou. Osobne som vypracovala smernicu, ktorá tieto postupy v zmysle 
zákona určuje. Pri kontrole som nezistila nedostatky. Pri ostatných kontrolách (bod II. – VIII.) 
som nezistila závažnejšie nedostatky. 
Starostka: Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál navrhujem, aby diskusia prebehla priamo po 
výklade jednotlivých správ a stanoviska.  
Do diskusie k bodu 2a/ sa nikto neprihlásil. 
Ing. Hóková: Mám povinnosť predložiť miestnemu zastupiteľstvu správu o kontrolnej 
činnosti za rok. Zákon neukladá, čo má správa obsahovať, takže robím sumárnu správu 
z čiastkových správ, ktoré v priebehu roka predkladám. 
Starostka otvorila diskusiu k bodu 2b/ - do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Hóková: Predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu MČ patrí medzi 
povinnosti kontrolóra. Po formálnej stránke je rozpočet zostavený a členený v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi.   
Starostka otvorila diskusiu k bodu 2c/. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
diskusiu k uvedenému bodu a požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 
uznesenie.  
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Návrh na uznesenie – návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a/ berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice –   

Sídlisko KVP za obdobie od 21.10.2010 do zasadnutia MZ dňa 24.2.2011.”  
b/ berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.” 
c/ berie na vedomie „Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011.” 
 
Hlasovanie č.8    Za: 21    Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 0  
 
Starostka privítala na rokovaní MZ poslanca Národnej rady SR Ing. Štefana Tomča, ktorý je 
obyvateľom sídliska KVP a jeho asistenta p. Igora Podlubného. 
 

 

3. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2011 a roky 2012, 2013  
Starostka  uviedla bod rokovania. Na príprave rozpočtu sa pracovalo od septembra minulého 
roku, čakali sme na priznanie výšky podielových daní, ktoré sú hlavným príjmom mestskej 
časti. Žiadam zástupcu, aby predniesol stanoviská komisií.  
Stanoviská komisií:  
Sociálna a zdravotná komisia – odporúča materiál po a/ schváliť, b/ vziať na vedomie 
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – odporúča schváliť 
Komisia kultúry, školstva a športu – odporúča materiál a/ schváliť, b/ vziať na vedomie  
Komisia verejného poriadku – odporúča predložený materiál schváliť  
Finančná komisia – odporúča schváliť rozpočet na rok 2011 s úpravami  
Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie – neodporúča v rámci návrhu rozpočtu nákup 
netbookov pre poslancov a nákup softwéru pre elektronické aukcie.  
Predsedajúca požiadala predsedov komisií s pripomienkami k návrhu rozpočtu, aby svoje 
odporúčania potvrdili.  
p. Harajda: Rozhodnutie komisie platí.  
p. Matoušek: Dávam návrh na prerušenie rokovania 10 minútovou  prestávkou. 
Starostka v súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva, dala hlasovať 
o procedurálnom návrhu poslanca R. Matoušeka –  10 minútová prestávka. 
 
Hlasovanie č. 9 Za:  21    Pr.:  0  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
 
Po prestávke pokračovalo rokovanie miestneho zastupiteľstva v bode 3/. V úvode p. 
Matoušek prečítal odporúčajúce stanovisko finančnej komisie, ktoré navrhuje znížiť 
kapitálové výdavky o 8 000,- €, určených na zakúpenie softwéru na vykonávanie 
elektronických aukcií. Predsedajúca otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásili poslanci: M. 
Boritáš, I. Harajda, R. Matoušek,  I.Vanko,  V. Tóth, J. Bugoš, V. Kokarda, L. Lörinc a T. 
Boroš. 
Poslanci diskutovali o znížení dvoch navrhovaných položiek rozpočtu – o nákupe softwéru na 
elektronické aukcie (návrh finančnej komisie) a o nákupe netbookov pre poslancov (návrh 
komisie pre rozvoj mestskej časti a podnikanie). Diskutujúci predniesli nesúhlasné aj súhlasné 
stanoviská k uvedeným položkám. Argumenty poslancov k nákupu softwéru boli odôvodnené 
tým, že program má byť distribuovaný pre obce na celoštátnej úrovni bezplatne, sú aj 
lacnejšie produkty na trhu (8 000,- € I. splátka), ak bude potrebný môžeme zaplatiť 
jednorázové použitie, ale aj tým, že kvôli transparentnosti je dobre zakúpiť vlastný, 
nespoliehať sa na bezplatný softwér od štátu, bezplatný softwér bude jednoduchý, bude treba 
dokupovať zásuvné moduly, ak sa zakúpi vlastný softwér aktualizácie sú v cene, už tento rok 
môžeme ušetriť na aukciách finančné prostriedky, nečakať do schválenia navrhovaného 
zákona,   
K diskusii poslancov starostka uviedla, že cena v rozpočte je informatívna, budeme robiť 
výberové konanie. K ostatným pripomienkam požiadala o vyjadrenie vedúcich oddelení 
miestneho úradu: Novelizácia zákona zatiaľ nie je podpísaná prezidentom SR, ale účinnosť by 
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mala nadobudnúť od 1.1.2012. Trend spoločnosti – predchádzať klientelizmu, potvrdzovať 
transparentnosť.  Cenové ponuky od 400,-  po 30 000,- €. Ak program zakúpime môžeme 
robiť aj podprahové výberové konania. Do konca marca máme naplánované uskutočniť 26 
elektronických aukcií, len za oddelenie výstavby, dopravy a životné prostredie, zatiaľ sme 
vykázali 17% úsporu. 
Do diskusie k danej téme o slovo požiadal Ing. Tomčo – poslanec NR SR - slovo mu bolo 
udelené.  
Ing. Tomčo: V národnej rade je pripravený návrh na novelizáciu zákona o elektronických 
aukciách, ak teraz zakúpite program môže sa stať, že nebude vyhovovať a budete musieť 
zakúpiť upgrate, alebo celkom nový program. K netbookom navrhujem na miestnom úrade 
zriadiť kanceláriu pre poslancov s prístupom na internet a s tlačiarňou.  
Diskusia poslancov k nákupu netbookov bola rozsiahla. Týkala sa jednak názorov na   
vynaloženie daní obyvateľov, možnosti zakúpiť len pre poslancom, ktorí netbook nemajú, 
resp. nekúpiť nikomu, nie je vhodná doba, je finančná kríza, občania to nepochopia, ale 
zazneli aj argumenty ako - prístup na e-mailové adresy len v práci, nie je čas naštudovať, 
alebo vytlačiť materiály na rokovanie, netbook je v dnešnej dobe štandardná pracovná 
pomôcka, nie je to darček, za 4 roky poslaneckej práce to bude stáť 8,3 €/mesiac, ochrana 
životného prostredia pri úspore papiera a elektrickej energie potrebnej na rozmnožovanie 
materiálov. 
Starostka upozornila, že sa do diskusie prihlásil občan. V súlade s rokovacím poriadkom 
miestneho zastupiteľstva dala starostka hlasovať o návrhu - udelenie slova občanovi. 
 
Hlasovanie č. 10         Za: 21       Pr.:  0          Zdr.:  0          Nehl.: 1  
 
Návrh na udelenie slova bol schválený. 
Následne starostka udelila slovo občanovi Igorovi Podlubnému. 
I. Podlubný upozornil poslancov, že podľa jeho prieskumu žiadna mestská časť netbooky pre 
poslancov nekupuje, ani to neplánuje. K elektronickým aukciám - ministerstvo financií má 
v pláne zastrešiť jednotný portál pre všetky obce, ktorý bude efektívnejší ako vlastný softwér. 
Ing. Hóková: Využívam svoj poradný hlas. Elektronické aukcie sú úžasná vec, ale 15 000,- € 
je vysoká cena. Zákon možno nadobudne účinnosť 1.1.2012, ale má sa týkať len nadlimitných 
zákazok. Hospodárnosť je najdôležitejšia.  
p. Matoušek: Internetová stránka na bezplatné elektronické aukcie je funkčná a aukcie sa dajú 
robiť bez úhrady. 
Ing. Guľa: Systém je preťažený a nefunguje. Boli sme na školení a nebolo možné sa na tento 
portál prihlásiť.  
V diskusii k nákupu netbookov pokračovali poslanci: I. Harajda, M. Boritáš, A. Fülöpová, M. 
Huštatyová, I. Vanko, L. Lörinc a D. Cais.  
Diskutovalo sa aj o možnosti zakúpiť netbooky mesačnou zrážkou z poslaneckých odmien.  
Starostka: Na základe požiadavky miestnej rady ekonomické oddelenie vyčíslilo náklady na 
prípravu, rozmnožovanie a distribúciu materiálov na rokovanie MZ, ktoré sú 1 916,37 € na  
rok, na 4 roky t.j. 7.665,48 €. Netbooky by boli vaša pracovná pomôcka, spolupráca 
a komunikácia s volenými funkcionármi MČ a vedúcimi zamestnancami MÚ by bola 
pružnejšia a v neposlednom rade cena je veľmi výhodná.  
p. Hudák: Podávam procedurálny návrh, aby bola diskusia ukončená a v rokovaní sa 
pokračovalo po 5 min. prestávke. 
Starostka v súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva, dala hlasovať 
o procedurálnom návrhu poslanca A. Hudáka –  5 minútová prestávka. 
 
Hlasovanie č. 11 Za:  20    Pr.:  2  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
 
Po prestávke pokračovalo rokovanie miestneho zastupiteľstva v bode programu 3./ Do 
diskusie a nikto ďalší neprihlásil. Návrhová komisia rozhodla o poradí schvaľovaných 
návrhov na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie – návrh poslanca I. Harajdu:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
žiada miestny úrad zistiť skutočný záujem poslancov o netbooky, nakúpiť len reálne 
požadovaný počet a zvyšné prostriedky ponechať v rozpočte  
 
Hlasovanie č. 12    Za: 4   Pr.: 13    Zdr.:  4     Nehl.: 0 
 
Návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje  
- znížiť v Programe 2: Interné služby, podprograme 2.6: Obecný informačný systém 

kapitálové výdavky o 8 000,- € vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.6 – Výdavky verejnej 
správy, položka 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív, 

-  znížiť finančné operácie príjmové o 8 000,- €, položka 454 – Prevody z peňažných fondov 
 
Hlasovanie č. 13    Za: 15   Pr.: 1    Zdr.:  6     Nehl.: 0 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými zákonmi 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi schvaľuje nákup netbookov pre tých poslancov 
MČ Košice – Sídlisko KVP, ktorí o to prejavia záujem, na základe zmluvného vzťahu s MČ 
Košice – Sídlisko KVP s tým, že každý poslanec si náklady uhradí mesačnými splátkami 
z poslaneckej odmeny 
 
Hlasovanie č. 14         Za: 8       Pr.:  12          Zdr.:  2  Nehl.: 0  
 
Návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a/ schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2011 so schválenou 

zmenou 
  b/ berie na vedomie rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2012, 2013 

podľa predloženého  návrhu. 
 
Hlasovanie č. 15         Za: 20       Pr.:  0          Zdr.:  2  Nehl.: 0  
 
4. Predaj nehnuteľnosti - OC III na Hemerkovej č.39, Košice - vyžiadanie stanoviska  
Starostka uviedla bod rokovania. Materiál je predkladaný na základe žiadosti mesta Košice 
o stanovisko MČ k predaju nehnuteľnosti OC III. Stanovisko miestnej rady je uvedené 
v uzneseniach z MR a stanoviská komisií prednesie zástupca starostky.  
Stanoviská komisií:  
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – odporúča nesúhlasiť s odpredajom 
Komisia kultúry, školstva a športu – odporúča nesúhlasiť s odpredajom   
Komisia verejného poriadku – odporúča predložený materiál prerokovať  
Finančná komisia – odporúča prerokovať odpredaj nehnuteľnosti   
Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča nesúhlasiť s odpredajom  
Starostka otvorila diskusiu k prerokovávanému bodu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 
A.Hudák, ktorého zaujímala pravdepodobnosť zotrvania verejnej knižnice v priestoroch OC 
III, ak dôjde k predaju objektu a akceptácia stanoviska mestskej časti k predaju nehnuteľnosti 
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na meste Košice. 
Starostka: Po kúpe objektu asi podnikateľ knižnicu v nájme nenechá, alebo zvýši nájomné. Pri 
predaji Mesto Košice spravidla prihliada na stanovisko mestskej časti. 
Po ukončení diskusie k tomuto bodu starostka požiadala návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
nesúhlasí s odpredajom budovy Obchodné centrum III na Hemerkovej č. 39 v Košiciach, 
súpisné č.1682  a pozemku parcela č. 2889/2 k. ú. Grunt. 
 
Hlasovanie č.16     Za: 17+1     Pr.:  2    Zdr.:  2    Nehl.: 0 
Poslankyňa Huštatyová „za“ návrh uznesenia „+1“. 
 
5. Rokovací poriadok Komisií MZ MČ Košice - Sídlisko KVP – návrh na doplnenie  
Starostka uviedla bod rokovania. Materiál bol rozposlaný na pripomienkovanie predsedom 
komisií. Po zapracovaní pripomienok bol prejednaný na rokovaní MR a výsledný rokovací 
poriadok predkladáme na schválenie MZ. Otváram diskusiu. 
Do diskusie sa prihlásil poslanec M. Boritáš. 
p. Boritáš: Mám pozmeňujúci návrh v Metodickom výklade – Predseda – druhá veta je 
uvedené, že predseda môže odvolať člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia 
nezúčastní zasadnutia komisie, navrhujem vypustiť „po sebe”, aby sme predchádzali  
špekuláciám – 2x sa neospravedlním, prídem, zas sa neospravedlním. 
Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, predsedajúca ukončila diskusiu k bodu 5./ 
a požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  v súlade s platnými zákonmi 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje   Metodický výklad - Predseda - 
odrážka 1 - druhá veta,  takto:  
„Predseda komisie môže navrhnúť odvolanie člena komisie, ak sa trikrát, bez ospravedlnenia, 
nezúčastní zasadnutia komisie.” 
 
Hlasovanie č.17    Za: 19    Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 3 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje doplnenie Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP so 
schválenou pripomienkou. 
 
Hlasovanie č.18    Za: 18    Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 4 
 
6. Určenie výšky členského príspevku – Denné centrum MČ Košice – Sídlisko KVP – 

návrh  
Starostka uviedla bod rokovania. V našom Dennom centre sme zaznamenali veľký nárast 
záujemcov o členstvo, aj z iných mestských častí. Potreba určiť pravidlá a výšku členských 
príspevkov nás viedla k predloženiu tohto materiálu, ku ktorému otváram diskusiu.  
Konštatujem, že do diskusie sa k prerokovávanému bodu nikto nehlási.  
Starostka ukončila diskusiu a požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
schvaľuje výšku členského príspevku do Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko 
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KVP, Cottbuská č.36, Košice na rok 2011, takto: 
- členovia s trvalým pobytom v MČ Košice – Sídlisko KVP..............................2,50 €  
- členovia s prechodným pobytom v MČ Košice – Sídlisko KVP ......................5,00 € 
- členovia, ktorí nie sú prihlásení v MČ Košice – Sídlisko KVP  
   na trvalý ani prechodný pobyt ........................................................................10,00 € 
 
Hlasovanie č.19     Za: 22     Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 0 
 

7. Príspevková organizácia MČ Košice - Sídlisko KVP „Dom seniorov Mestskej časti 

Košice - KVP“ - personálne zmeny 
Starostka uviedla bod rokovania a privítala Ing. Jolanu Šulekovú.  
Starostka: Materiál rieši schválenie personálnej zmeny v dome seniorov. Po zaujatí funkcie 
štatutára našej mestskej časti som sa musela vzdať funkcie riaditeľky „Domu seniorov 
Mestskej časti Košice - KVP“. Výkon funkcie je bez nároku na odmenu. Do uvoľnenej 
funkcie navrhujem vymenovať Ing. Šulekovú, bývalú poslankyňu miestneho zastupiteľstva. 
Svoj návrh som zdôvodnila na rokovaní miestnej rady aj na rokovaniach jednotlivých komisií. 
Zástupcu starostky žiadam o prednesenie stanovísk komisií.  
Zástupca starostky: Všetky komisie súhlasia s predloženým návrhom na uznesenie 
k prerokovávanému bodu 7/ Príspevková organizácia MČ Košice - Sídlisko KVP „Dom 
seniorov Mestskej časti Košice - KVP“ - personálne zmeny. 
Starostka otvorila diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila diskusiu 
k uvedenému bodu a  a požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
a) na základe vzdania sa funkcie z dôvodu nezlučiteľnosti odvoláva z funkcie riaditeľky 

príspevkovej organizácie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP s názvom „Dom seniorov     
Mestskej časti Košice - KVP“ Ing. Ivetu Kijevskú dňom 28.2.2011 

b) vymenúva na návrh starostky mestskej časti do funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie 
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  s  názvom „Dom seniorov Mestskej časti Košice - 
KVP“  Ing. Jolanu Šulekovú dňom 1.3.2011. 

 
Hlasovanie č.20     Za: 22     Pr.:  0    Zdr.:  0    Nehl.: 0 
 

8. Voľba členov Komisie MZ MČ Košice - Sídlisko KVP pre vybavovanie sťažností 
Starostka uviedla bod rokovania. Informovala, že obdržala predložené návrhy od predsedov 
politických klubov.  Predložené návrhy za členov komisie: Martin Boritáš, Mária Huštatyová 
a Ing. Tibor Boroš a za náhradníkov: Mgr. Marián Horenský a Ladislav Lörinc. K tomuto 
bodu otváram diskusiu.  
p. Boritáš: Za náš poslanecký klub navrhujem zmenu, žiadam vymeniť Martina Boritáša za 
Ivetu Adamčíkovú a v tomto zmysle upraviť aj návrh na uznesenie. 
Starostka ukončila diskusiu a požiadala svojho zástupcu o prednesenie stanovísk komisií. 
Zástupca starostky: Všetky komisie súhlasia s predloženým návrhom na voľbu členov 
a náhradníkov do Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie sťažností.  
Starostka ukončila diskusiu a požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
volí za členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie sťažností týchto 
poslancov :   Iveta Adamčíková, Ing. Tibor Boroš, Mária Huštatyová   
a za náhradníkov :  1) Mgr. Marián Horenský  

2) Ladislav Lörinc. 
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Hlasovanie č.21     Za: 21    Pr.:  0    Zdr.:  1    Nehl.: 0 
9. a/ Voľba poslanca MZ  za člena Komisie verejného poriadku  

    b/ Voľba členov – neposlancov do komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP       
Starostka: Bod 9/ bol doplnený o voľbu poslanca miestneho zastupiteľstva za člena Komisie 
verejného poriadku. Jedná sa o Bc. Petra Kakuloša, ktorý prejavil záujem pracovať v tejto 
komisii. K voľbe členov – neposlancov žiadam predsedov jednotlivých komisií o prednesenie 
návrhov. Pripomínam dnes  schválený rokovací poriadok komisií – poslanci musia tvoriť viac 
ako polovicu členov komisie.  
Po prednesení návrhov jednotlivých predsedov komisií, starostka otvorila diskusiu. Do 
diskusie sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila  diskusiu a odovzdala slovo návrhovej 
komisii. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a/ volí  v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov Bc. Petra Kakuloša, poslanca MZ za člena Komisie 
verejného poriadku  

 
Hlasovanie č. 22    Za: 22   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
b/ volí  v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov ďalšie osoby - neposlancov za členov komisií MZ:  
     Finančná komisia : Mgr. Jozef Kuzma, Ing. Marta Sidorjaková, Ing. Marta Szanyiová, 

Peter Šoltés, Mária Eperiešiová, Ing. Juraj Horkay, Ing. Tatiana Immerová, 
Hlasovanie č. 23    Za: 22   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0     
     Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie :  Peter Veľký, Igor Podlubný, Viera 

Terezková, 
Hlasovanie č. 24    Za: 22   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0     
     Komisia kultúry, školstva a športu : Ing. Milan Pach, Bc. Juraj Seman, Ľuboš Porada, 

Ing.Bc. Eva Ivaninová, Ing. Jozef Vrábeľ, Jozef Mitaľ,    
Hlasovanie č. 25    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1     

Sociálna a zdravotná komisia : Bc. Martina Nagyová, Alžbeta Bukatová, Helena Klímová, 
Ing. Jolana Šuleková,  

Hlasovanie č. 26    Za: 22   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0      
Komisia verejného poriadku : Mgr. Peter Tvrdý, Ing. Ladislav Papp, Mgr. Ľubomír Kopčo, 

                   Zoltán Bukata,      
Hlasovanie č. 27    Za: 22   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0      
     Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia : Jozef Kozel, Ing. Zuzana Hajasová, 

Zlatica Sahlicová, Patrícia Čižmárová, Július Pallér 
Hlasovanie č. 28    Za: 22   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
 
10. Regionálne združenie mesta Košice - vstup mestskej časti  
Starostka uviedla bod rokovania a požiadala zástupcu starostky o prednesenie stanovísk 
komisií. 
Zástupca starostky: Všetky komisie schvaľujú vstup Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP do 
Regionálneho združenia mesta Košice.  
Starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec p. A. Hudák. 
p. Hudák: Čo toto členstvo prinesie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP? 
Starostka: Prínos je uvedený v dôvodovej správe, ale v krátkosti zhrniem dôvody členstva. 
V Regionálnom združení mesta Košice sa v súčasnosti nachádza 15 mestských časti, ktoré 
úzko spolupracujú so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Najdôležitejším prínosom 
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je možnosť spolupráce pri tvorbe legislatívnych úprav týkajúcich sa miestnych samospráv 
a spolupráca pri presadzovaní záujmov mestských častí v mestskom zastupiteľstve. Výhodou 
je aj cezhraničná spolupráca a využívanie vzdelávacích produktov pre zamestnancov MČ s 50 
%-tnou zľavou. O prípade, ktorý sa nás priamo týkal Vás poinformuje Mgr. Schützová.  
Mgr. Schützová: Chceli sme požiadať Ministerstvo práce a sociálnych vecí o dotáciu na 
bezbariérový vstup (výťah) do Denného centra. Pripravili sme žiadosť, projektovú 
dokumentáciu, ale jednou z príloh žiadosti mal byť doklad o majetkovom vzťahu k objektu 
(list vlastníctva, zmluva o nájme, alebo zmluva o výpožičke na 5 rokov), my máme daný 
objekt v správe a tak sme nesplnili podmienku. Tento zákon bol v medzirezortnom 
pripomienkovaní, ale nám nebol návrh predložený (ani sme o tom nevedeli), lebo nie sme 
členmi ZMOS-u ani regionálneho združenia, ktoré s ním spolupracuje.  
Starostka: Ak nebudeme spokojný s prínosom, môžeme o rok zo združenia vystúpiť.  
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila diskusiu a požiadala návrhovú 
komisiu a prednesenie návrhu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje vstup Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP do Regionálneho združenia mesta 
Košice.  
 
Hlasovanie č. 29    Za: 21   Pr.: 1    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 

 

11. Interpelácie a otázky poslancov 
Starostka uviedla bod rokovania a udelila slovo prihlásenému poslancovi. 
p. Hudák:  Je v rozpočte na prepojenie Klimkovičovej ulice a Moskovskej triedy zahrnutá  aj 
výstavba semafóru na strete týchto komunikácií, alebo to bude na začiatku bez semafóru?   
Starostka požiadala Ing. Guľu, vedúceho oddelenia VDaŽP, aby na otázku poslanca 
odpovedal.  
Ing. Guľa: Bez semafóru, aj bez otočky pre autobusy.  
V bode interpelácie a otázky poslancov sa nikto ďalší neprihlásil. Starostka ukončila bod 
rokovania. 
 

 

12. Rôzne 
Starostka uviedla bod rokovania.  
p. Hudák: Nie je potrebné dovoliť poslanca p. Boroša do komisií po zložení sľubu poslanca?  
JUDr. Balážová: Do jednotlivých komisií bol zvolený a bolo prijaté uznesenie, že členstvo 
nadobudne účinnosť až dňom zloženia sľubu Ing. T. Boroša za poslanca MZ.  
p. Bugoš: Navrhujem, aby materiály na rokovania MZ boli na internetovej stránke 
zverejňované aj vo formáte WORD, nie len PDF, aby sme si do nich mohli robiť poznámky. 
p. Kokarda: Je potrebné po zime obnoviť vodorovné dopravné značenie.  Občania 
z Wuppertálskej ulice ma oslovili, že KOSIT nesprávne umiestňuje odpadkové nádoby 
a zaberá parkovacie miesta. 
Starostka: Obnovu vodorovného dopravného značenia máme naplánovanú po vyčistení 
sídliska od zimného posypu a KOSIT oslovíme. V bode rôzne som predložila materiál 
o delegovaní poslancov MZ do rád škôl a školských zariadení na území MČ Košice – Sídlisko 
KVP. Mestskí poslanci boli na meste schválení. Dali ste mi návrhy, ktoré som predložila 
návrhovej komisii, ak má ešte niekto záujem môže sa prihlásiť. Zoznam s navrhovanými 
poslancami MZ máte predložený na rokovanie. 
Do návrhu boli doplnení traja poslanci MZ, ktorí prejavili záujem o členstvo v rade ZŠ 
Janigova a MŠ Čordákova a Hemerkova. 
Starostka požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie. 



 
12

 
Návrh na uznesenie - návrh poslankyne I. Mackovej :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
žiada miestnu kontrolórku MČ Košice – Sídlisko KVP, aby vykonala kontrolu rozpočtu 
v Programe 5: Šport, podpograme 5.3: Mobilná ľadová plocha bežné výdavky 10 000,- €, vo 
funkčnej klasifikácii 08.1.0 – Rekreačné a športové služby, položka 635 – Rutinná 
a štandardná údržba. 
 
Hlasovanie č. 30 Za:  22    Pr.:  0     Zdr.:  0    Nehl.: 0 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
deleguje v zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  poslancov MZ do  rád škôl 
a školských zariadení na území MČ Košice - Sídlisko KVP  :  
     ZŠ Drábová                     -  Ing. Roman Matoušek  
  ZŠ Janigova                    -   Ing. Iveta Macková 
 ZŠ Starozagorská.           -  Martin Boritáš  
 ZŠ Mateja Lechkého       -  Mgr. Mária Ivanecká     
 
 MŠ Dénešova                  -  Vojtech Tóth  
 MŠ Čordákova                -   Ing. Dušan Cais 
 MŠ Hemerkova               -   Iveta Zelinková 
 MŠ Húskova                    -  Iveta Adamčíková  
 MŠ Cottbuská                  -  Iveta Zelinková  
 
Hlasovanie č. 31 Za:  22    Pr.:  0     Zdr.:  0    Nehl.: 0 
 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva pokračovalo v bode rôzne.  
Starostka informovala poslancov miestneho zastupiteľstva, že k blížiacemu sa sčítaniu 
obyvateľov, domov a bytov je potrebné vymenovať sčítacích komisárov. V prípade záujmu 
o výkon práce sčítacieho komisára z radov poslancov alebo občanov MČ, ktorí pristupujú 
k práci zodpovedne, je potrebné sa prihlásiť priamo na právnom oddelení miestneho úradu. 
 K majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji - verejné premietanie hokejových zápasov, 
o podrobnejšie informácie požiadala predsedu Komisie kultúry, školstva a športu p. Lörinca. 
p. Lörinc: Chceme vysielať zápasy na veľkoplošnej obrazovke v Drocárovom parku. Pred 
zápasom a počas prestávok chceme zorganizovať nejaký program (vystúpenie, hudba, atď.), o 
predaji  občerstvenia jednáme s podnikateľmi, o moderátoroch a organizátoroch rokujeme so 
základnými školami.  Prípadné nápady a spoluprácu z vašich radov uvítame.  
 K zvýšenej ťažbe kameňa v lome Nižný Klatov Vás chcem informovať, že majiteľ lomu 
v Nižnom Klatove zvyšuje ťažbu kameňa, veľkotonážne vozidlá ničia vozovky a znečisťujú 
životné prostredie, týka sa to aj nás, pretože budú jazdiť cez naše územie (1. možnosť: 
Myslava - Moskovská trieda – Trieda KVP – smer US Steel, 2. možnosť: panelovka na  
Klimkovičovej ulici – Trieda Jána Pavla II. – celá Trieda KVP – US Steel a následne smer 
Miskolc). Starostka Nižného Klatova nás požiadala o pomoc, oslovil nás právny zástupca 
Nižného Klatova JUDr. Šuchta, ktorý predložil návrh o zapojení sa MČ Košice – Sídlisko 
KVP do uvedeného problému. Po konzultáciách s JUDr. Sotolářom budeme musieť zaujať  
stanovisko k návrhom riešenia.. 
p. Boritáš: Keď bude pripravený návrh, zídeme sa aj na mimoriadnom zasadnutí, ak ide o 
podporu správnej veci.   
Starostka ďalej informovala poslancov MZ o schválenej rekonštrukcii výmenníkovej stanice 
na Wuppertálskej ulici. V rámci projektu Košice – európske hlavné mesto kultúry bude tento 
objekt prestavaný na multifunkčné kultúrne stredisko kapacitne pre 100 ľudí aj s letným 
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kinom. Podobná rekonštrukcia bola zrealizovaná v mestskej časti Košice - Západ. 
Do diskusie sa prihlásili poslankyne p. Huštatyová, p. Macková a p. Ivanecká. 
p. Huštatyová: Vedia občania o prestavbe výmenníkovej stanice na multifunkčné kultúrne 
stredisko? Pripravujeme oslavu Medzinárodného dňa žien na sídlisku? Pri verejnom 
premietaní hokejových zápasov nebudú konflikty s obyvateľmi (sťažnosti na nadmerný hluk), 
máme prieskum či s uvedenou aktivitou súhlasia?  
Starostka: Počas premietania je dohodnutý dohľad mestskej aj štátnej polície. Nebudú sa 
predávať alkoholické nápoje. 
p. Macková: Navrhujem zverejňovať v občasníku KVAPKA aj informácie o pripravovaných 
akciách. Starší občania sa tak o akciách dozvedia, máloktorí z dôchodcov chodí na web.  
Starostka: Plán všetkých kultúrnych a športových akcií je zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti a aj v KVAPKE. Veľké akcie, ako bude aj verejné premietanie hokeja, riešime 
zverejnením v občasníku KVAPKA, pozvánkami priamo do poštových schránok, alebo 
plagátovou formou. Informovanosť občanov je dostatočne zabezpečená. 
p. Ivanecká: Pozývam všetkých poslancov aj zamestnancov MČ na 3. ročník behu učiteľov 
a 1. ročník behu primátora dňa 1.4.2011. Vaša účasť bude prínosom. 
V diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. Starostka ukončila diskusiu  k bodu rôzne 
a poďakovala poslancom za prístup k schvaľovaniu rozpočtu, ktorý je dôležitým pilierom 
kvalitnej práce miestneho úradu pre potreby mestskej časti. 
 

13. Záver  
Starostka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Iveta Kijevská sa po vyčerpaní programu 
II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP  poďakovala všetkým 
prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie o 18.40 hodine ukončila. 
Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 
 
Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na 
právnom oddelení Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   
   
Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Prezenčná listina poslancov 
- Prezenčná listina ďalších prítomných 
- Výpisy  o  hlasovaní poslancov  z II. zasadnutia MZ MČ Košice  -  Sídlisko KVP 

konaného  dňa 24.02.2011  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., 
Košice v celkovom počte 35 strán, z toho 4 strany sú výsledkom  prezentácie. 

 
 
 
   
        Ing. Iveta Kijevská, v.r.  
             starostka mestskej časti  
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
p. Martin Boritáš, v.r.       
 
Ing. Ján Bugoš, v.r.     
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková 
V Košiciach dňa 15.03.2011 


