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Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 

v roku 2020 
 

 

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

Mgr. Ladislav LÖRINC 

 

 

 

                  Zástupca starostu               Prednosta Miestneho úradu 

        Ing. Roman MATOUŠEK         Ing. Miroslav MICHALUS 

  

 

 

 



3 
 

 

POSLANCI ZA I. OBVOD 
 

 

 

Martin Boritáš 

   Funkcie :   člen Miestnej rady 
 

 

 

Vojtech Tóth, MBA 

   Funkcie : predseda Komisie verejného poriadku, člen Miestnej rady,                

člen Komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných  funkcionárov  mestskej časti 
 

 

 

 

Ing. Roman MATOUŠEK 

         Funkcie: zástupca starostu, predseda Finančnej komisie,                         

člen  Miestnej rady, člen Komisie kultúry, školstva a športu 

 

 

 

 

 

POSLANCI ZA II. OBVOD 

 

 

 

doc. Ing. Mária GAMCOVÁ, PhD. 

  Funkcie:  člen Finančnej komisie, člen Komisie na ochranu verejného   

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej 

časti 
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 Mgr. Zdeno BARTÓK 

Funkcie:      podpredseda Finančnej komisie, člen Komisie výstavby, 

dopravy a životného prostredia, člen Komisie pre  

vybavovanie sťažností, člen Komisie pre vybavovanie 

petícií 

 

 

 

 

   Ing. Milan PACH 

Funkcie: podpredseda Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia, člen Komisie kultúry, školstva a športu, člen 

Sociálnej a zdravotnej komisie, člen Komisie  na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestskej časti 

 

 

Ing. Marta SIDORJAKOVÁ 

Funkcie:  podpredseda Sociálnej a zdravotnej komisie, člen Finančnej 

komisie, člen Komisie pre vybavovanie sťažností, člen 

Komisie pre vybavovanie petícií 

 
 

 

POSLANCI ZA III. OBVOD 
 

 

Iveta ADAMČÍKOVÁ 

Funkcie:  predseda Sociálnej a zdravotnej komisie, člen Miestnej 

rady, člen Komisie kultúry, školstva a športu, člen Komisie 

výstavby, dopravy a životného prostredia, člen Komisie 

verejného poriadku, člen Komisie pre vybavovanie 

sťažností, člen Komisie pre vybavovanie petícií, člen 

Redakčnej rady 
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Mgr. Marián HORENSKÝ, PhD. 

Funkcie:   predseda Komisie kultúry, školstva a športu, člen Komisie 

výstavby, dopravy a životného prostredia, člen Komisie pre 

vybavovanie petícií, člen Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej 

časti, podpredseda Redakčnej rady 

 

 

Marián KOSZORU 

Funkcie: predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, 

člen Finančnej komisie, člen Komisie  na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestskej časti, člen Redakčnej rady 

 

 

 

POSLANCI ZA IV. OBVOD 

POSLANCI ZA III. OBVOD 
 

PaedDr. Marián MIKULIŠIN 

Funkcie:  člen Komisie verejného poriadku, člen Komisie výstavby, 

dopravy a životného prostredia, člen Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestskej časti 

 

 

 

 

Bc. Marián PODOLINSKÝ 

Funkcie:  podpredseda Komisie kultúry, školstva a športu, člen 

Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, člen 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestskej časti, predseda Redakčnej 

rady 

 

 



6 
 

 

Ing. Ladislav TAKÁČ, PhD. 

Funkcie: predseda Finančnej komisie, člen Komisie výstavby, 

dopravy a životného prostredia, podpredseda Komisie 

verejného poriadku 

 

 

 

 

Bc. Dávid Karľa  
(náhradník za Ing. Ladislava Takáča, PhD. - od 30.04.2020) 

  Funkcie:    člen Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia,    

                    člen Komisie kultúry, školstva a športu 

 

 

 

 

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  MMIIEESSTTNNEEHHOO  KKOONNTTRROOLLÓÓRRAA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podľa príslušných ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov vykonáva kontrolór kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 

mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrola 

príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, 

kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov 

mestskej časti a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 
 

      Kontrolór Mestskej časti 

       Ing. Ladislav TAKÁČ, PhD. 
                      (od 01.03.2020) 
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V priebehu roka 2020 sa vykonávali kontroly podľa schválených plánov kontrolnej činnosti, 

ktoré boli zákonným spôsobom zverejnené. Plánované kontroly nadväzovali na predchádzajúce 

výsledky a obsahovali aj dôležitú oblasť - kontrolu splnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou. Okrem plánovaných kontrol boli vykonané aj  

kontroly, ktorých potreba vznikla v priebehu roka.  

 

Výsledky vykonaných kontrol sa predkladajú priebežne po ich ukončení priamo miestnemu 

zastupiteľstvu na zasadnutiach MZ. Podrobné informácie o jednotlivých kontrolách sú popísané 

v písomných správach predkladaných na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva.  

 

Počas roka došlo aj k výmene kontrolóra, kde Ing. Annu Hókovú nahradil Ing. Ladislav Takáč, 

PhD.  

 

 

11..  KKoonnttrroollnnáá  ččiinnnnoossťť  

 

V roku 2020 boli vykonané tieto kontroly:  

 

- 1/2020  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2019 

Cieľom kontroly bola kontrola plnenia uznesení MZ schválených v roku 2019, vykonaná na 

základe plánu kontrolnej činnosti a v súlade s § 18d zákona o obecnom zriadení, v ktorom do 

rozsahu kontrolnej činnosti je zaradená aj kontrola plnenia uznesení MZ. Kontrolou plnenia 

uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2019 neboli zistené nedostatky. 

Informácie o splnení jednotlivých uznesení boli v roku 2019 predkladané na rokovania MZ.   

 

- 2/2020 Kontrola postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 2019. Cieľ 

kontroly: Kontrola dodržiavania postupov, zákonov a interných predpisov pri verejnom 

obstarávaní. Pri kontrole boli zistené porušenia niektorých ustanovení rôznych zákonov, ako aj 

internej smernice, a to prevažne z dôvodu nedôslednosti, či omylov. 

 

- 3/2020 Kontrola vybraných nájomných zmlúv. Cieľ kontroly: Kontrola efektívnosti a aktuálnosti 

vybraných nájomných zmlúv. Pri kontrole bolo zistené, že povinná osoba nevyužila všetky 

možnosti, čím konala nehospodárne a neefektívne, avšak v súlade so zmluvami. Pochybenia boli 

staršieho rázu.   

 

- 4/2020 Kontrola čerpania prostriedkov podľa schváleného rozpočtu k 31.3.2020. Cieľ kontroly: 

Dodržiavanie čerpania položiek schváleného rozpočtu a preverenie jednotlivých zmien rozpočtu. 

Pri kontrole čerpania prostriedkov podľa schváleného rozpočtu ku dňu 31.3.2020 nebolo zistené 

porušenia jednotlivých zákonov 

 

- 5/2020 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 2019 Cieľ 

kontroly: Kontrola výdavkov mestskej časti za predmetné obdobie s dôrazom na efektívnosť či 

hospodárnosť a dodržiavanie zásad a pravidiel základnej finančnej kontroly. Pri kontrole boli 

zistené porušenia viacerých ustanovení rôznych zákonov, a to prevažne z dôvodu nedôslednosti, či 

omylov. 
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- 6/2020 Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2020 Cieľ kontroly: Kontrola plnenia prijatých 

uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Kontrolou plnenia 

uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v I. polroku 2020, neboli zistené 

nedostatky vo forme samotného plnenia. Boli však zistené drobné nedostatky pri podávaní 

informácií o danom plnení, ktoré boli predkladané na rokovania miestneho zastupiteľstva, a to 

prevažne vo forme neúplných informácií pri špecifických uzneseniach. splnených, respektíve 

nesplnených uzneseniach. 

 

- 7/2020 Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva o VZN, o zámere v 

režime osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. za rok 2019.  Cieľ kontroly: 

Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním. Kontrolou dodržiavania zákonných lehôt 

pred hlasovaním zastupiteľstva o VZN, o zámere v režime osobitného zreteľa, o rozpočte, 

záverečnom účte a pod. za rok 2019 neboli zistené nedostatky. Všetky kontrolované dokumenty 

boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane interných predpisov. 

 

- 8/2020  Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019. Cieľ kontroly: Kontrola 

dodržiavania príslušných zákonov. V kontrolovanom   období Mestská časť Košice – Sídlisko 

KVP ako orgán verejnej správy (orgán územnej samosprávy) neobdržala žiadnu sťažnosť. 

Evidencia sťažností je vedená riadne. V kontrolovanom období Mestská časť Košice – Sídlisko 

KVP ako orgán verejnej moci (orgán územnej samosprávy) obdržala jednu petíciu, ktorá nespĺňala 

predmetné ustanovenia Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Na základe neodstránenia 

nedostatkov petície „petičiarmi“ bola predmetná petícia odložená v súlade s príslušným zákonom. 

Evidencia petícií je vedená riadne. Kontrolou vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 neboli 

zistené nedostatky. Všetky kontrolované dokumenty boli zverejnené v súlade s platnými právnymi 

predpismi vrátane interných predpisov.  

 

- 9/2020 Kontrola poskytovania dotácií za rok 2019 Cieľ kontroly: Kontrola poskytovania dotácií 

schválených v roku 2019. Pri kontrole bolo zistené porušenie predmetného ustanovenia VZN č. 16 

/ 2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom a nepriamo tak aj porušenie predmetného ustanovenia Zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vo 

forme nedôslednosti zodpovedného pracovníka povinnej osoby. Pochybenie však nemalo vplyv na 

uvedenú dotáciu.  

               

- 10/2020 Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku uvedených vo vybraných kontrolách v roku 2020. Cieľ kontroly: Kontrola 

splnenia prijatých opatrení. Pri kontrole bolo zistené, že povinná osoba vhodne a včas prijala a 

zároveň splnila opatrenia vyplývajúce zo záveru kontroly č. 2/2020, ktorá bola zameraná na 

Kontrolu postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 2019, čím boli splnené 

predmetné ustanovenia §21 ods. 3 písm. g) a h) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kontrole bolo zistené, že povinná osoba 

vhodne a včas prijala a zároveň splnila opatrenia vyplývajúce zo záveru kontroly č. 5/2020, ktorá 

bola zameraná na Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 

2019, čím boli splnené predmetné ustanovenia §21 ods. 3 písm. g) a h) Zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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- 11/2020 Kontrola čerpania rozpočtu k 30.9.2020 Cieľ kontroly: Dodržiavanie čerpania položiek 

schváleného rozpočtu a preverenie jednotlivých zmien rozpočtu. Pri kontrole čerpania 

prostriedkov podľa schváleného rozpočtu ku dňu 30.9.2020 neboli zistené porušenia jednotlivých 

zákonov Mestská časť operatívnymi zmenami, ako aj jednotlivými zmenami rozpočtu v priebehu 

roka, promptne reagovala na vzniknutú situáciu, a to napríklad úpravou na strane príjmov z 

dôvodu samotného predpokladu výpadku príjmov v súvislosti so špecifickým obdobím a pod.. 

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení v kontrolovanom období je vedená v súlade s 

príslušným ustanovením Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

                

- 12/2020 Kontrola použitia prostriedkov Podnikom služieb KVP s.r.o. z transferu Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP. Cieľ kontroly: Kontrola účelnosti použitia vybraných finančných 

prostriedkov. Pri kontrole použitia prostriedkov Podnikom služieb KVP s.r.o. z transferu Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP do dňa kontroly neboli zistené porušenia predmetných zákonov.  

 

 

1. Okrem uvedeného, boli kontrolórom, či predchádzajúcou kontrolórkou v roku 2020 

vypracované nasledovné stanoviská či správy: 

- Stanovisko k návrhu rozpočtu 

- Stanovisko k návrhu záverečného účtu  

- Stanovisko k dodržaniu podmienok k prijatiu návratných zdrojov financovania  

- Vyjadrenie k dlhu obce 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 a na I. polrok 2021 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

 

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  PPRRÁÁVVNNEEHHOO  OODDDDEELLEENNIIAA    

MMIIEESSTTNNEEHHOO  ÚÚRRAADDUU  

  
 V  roku 2020 - v druhom roku volebného obdobia 2018 - 2022 sa v  Mestskej časti  Košice -
Sídlisko KVP v súlade s platnou legislatívou - zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov uskutočnili nasledovné zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.  
  

 MIESTNA RADA Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je iniciatívnym, výkonným 

a kontrolným  orgánom  miestneho zastupiteľstva a poradným orgánom  starostu mestskej časti. 
Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne zastupiteľstvo 
spravidla na celé funkčné obdobie. Jej počet tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov 
miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, 
politických hnutí a  nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve. Miestna rada sa schádza podľa 
potreby, najmenej raz za tri mesiace.   
      V roku 2020 Miestna rada Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v súlade s rokovacím 
poriadkom zasadala v nasledovných termínoch :  
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Rok 2020 
                             8.  zasadnutie dňa  25. februára                                  
                             9.  zasadnutie dňa  27. mája - miestna rada nebola uznášania schopná                                 
                           10.  zasadnutie dňa    4. júna                                       
                           11.  zasadnutie dňa    9. júla                                                                              
                           12.  zasadnutie dňa  27. augusta  
                           13.  zasadnutie dňa  26. novembra   
                              

 

Zoznam poslancov Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sídlisko KVP 

členov Miestnej rady MČ Košice – Sídlisko KVP 
 

1. Iveta Adamčíková  

2. Martin Boritáš 

 3.   Ing. Roman Matoušek  

 4.   Vojtech Tóth, MBA 

 

 

 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP je zastupiteľský 

zbor obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi 

mestskej časti. Funkčné obdobie  miestneho zastupiteľstva  sa končí zložením sľubu poslancov 

novozvoleného miestneho zastupiteľstva na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje 

o najdôležitejších otázkach miestneho významu,  zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 

mesiace.   

  

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v roku 2020 zasadalo v týchto 

termínoch :  

 

XI. zasadnutie dňa 30. januára - sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne. Program rokovania 

obsahoval 11 bodov. Najdôležitejším bodom programu bola voľba kontrolóra Mestskej časti Košice 

– Sídlisko KVP. Prihlásilo sa päť kandidátov : Ing. Ondrej Bernát, Mgr. Ing. Kamil Kubík, Ing. Juraj 

Mosej, Mgr. Katarína Orosová, Ing. Ladislav Takáč, PhD. Voľbu kontrolóra mestskej časti vyhlásilo 

miestne zastupiteľstvo uznesením číslo 100 zo dňa 14. novembra 2019 v súlade s ustanovením § 18a 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 30. január 

2020 a určilo rozsah výkonu funkcie kontrolóra na 90 % pracovný úväzok. Poslanec Mgr. Marián 

Horenský, PhD. ako predseda „Komisie na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu 

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ predniesol správu v ktorej konštatoval, že všetci 

kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky a boli zaradení do voľby kontrolóra mestskej časti. 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za kontrolóra mestskej časti Ing. Ladislava Takáča, PhD. s účinnosťou 

od 1.3.2020 na funkčné obdobie 6 rokov a určilo mu plat. K dôležitým bodom patrilo schválenie 

„Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti“, ktoré umožňujú občanom zapájanie sa do 

verejného života v čo najširšej možnej miere. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu verejnosť 

rozhoduje, ako bude vynaložená časť rozpočtu mestskej časti v rámci jedného kalendárneho roka. 

Ďalej bol schválený poslanecký návrh „Koncepcia rozvoja športu Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP 2020 – 2024“, ktorú spracoval a predložil poslanec Mgr. Marián Horenský, PhD. Koncepcia 

definuje vízie v oblasti koordinácie procesov v športe, strategické priority pre jednotlivé oblasti 

rozvoja športu a ciele a opatrenia mestskej časti pre oblasť športu. Poslanecký zbor na tomto 

rokovaní vzal na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, správu kontrolórky mestskej časti 

a informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac december 2019.  

 

XII. zasadnutie dňa 27. februára – rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu a návrh                                                   

programu obsahoval 18 bodov. Poslanci uznesením do programu doplnili poslanecký návrh 
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„Koncepcia rozvoja práce s mládežou Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2020 – 2027“, 

ktorú spracoval a predložil poslanec Mgr. Marián Horenský, PhD. Najdôležitejším bodom programu 

bol „Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 a roky 2021, 2022“, ktorý je 

základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku a ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Starosta informoval, že sa jedná o ambiciózny rozpočet 

a sú v ňom zahrnuté všetky požiadavky poslancov aj obyvateľov mestskej časti. Predložené je 

hospodárenie s historicky najvyšším rozpočtom, príjmy sú navýšené cca o 30%, podielová daň je 

54,50 eur na obyvateľa. Do opráv ciest plánuje mestská časť investovať 180 000,00 eur, na opravu 

mobiliáru 20 000,00 eur, 35 000,00 eur na realizáciu bezbariérového prístupu do Denného centra. 

Medzi základné priority patrí doprava – súvislé opravy ciest a chodníkov, ekologické opatrenia 

a ekologické riešenia – dažďové záhrady, zelené strechy a steny, výsadba stromov, znižovanie emisií  

a športoviská. Na tomto zasadnutí poslanecký zbor schválil aj „Koncepciu rozvoja práce s mládežou 

mestskej časti na roky 2020 – 2027“, ktorej cieľom je určenie priorít, ktorými sa bude uberať záujem 

riešenia mládežníckej politiky v oblasti – vzdelávania, dobrovoľníctva, zdravia a zdravého životného 

štýlu a systematickej podpory a propagácie práce s mládežou a tiež spolufinancovanie projektu 

„Vytvorenie tréningového centra pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom – Podnik 

služieb KVP s. r. o.“  vo výške minimálne 5% z celkových výdavkov projektu. V závere rokovania 

poslanci poverili  starostu mestskej časti k rokovaniam s Košickým samosprávnym krajom a Mestom 

Košice vo veci spolupráce pri riešení Domu seniorov v Drocárovom parku na sídlisku KVP.  

 

XIII. zasadnutie dňa 30. apríla – rokovanie sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne. Program                                                      

obsahoval 7 bodov – najdôležitejším bodom bolo zloženie sľubu poslanca – náhradníka. Z dôvodu 

vzdania sa mandátu poslanca Ing. Ladislava Takáča, PhD., na uprázdnený mandát vo volebnom 

obvode č. 4 nastúpil poslanec – náhradník Bc. Dávid Karľa, ktorý v zmysle § 26 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca. Rokovanie poslancov pokračovalo schváleným programom – vzalo na vedomie 

informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania a informatívnu správu 

o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – marec 2020. Po prerokovaní žiadosti 

o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu CHAIN v programe Interreg V-A Slovenská republika – 

Maďarsko, miestne zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie tohto projektu vo výške 15% 

z celkových výdavkov projektu v sume 4 449,64 eur. Uvedený projekt sa orientuje na zlepšenie 

infraštruktúry a kvality programu pri organizovaní kultúrnych podujatí na sídlisku KVP, jeho 

súčasťou je aj príprava prezentačných materiálov sídliska a kultúrna výmena komunít seniorov 

s maďarským partnerom. V bode rôzne poslanci riešili personálne otázky – vzali na vedomie zmeny 

a tiež volili členov, predsedu a podpredsedov komisií pri miestnom zastupiteľstve.  

 

XIV. zasadnutie dňa 11. júna – rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu a návrh                                                   

programu bol bohatý, obsahoval 24 bodov. Po stálych bodoch – kontrole plnenia uznesení, 

informatívnej správe o zrealizovaných komisiách pre výberové konania nasledovali správy o činnosti 

kontrolóra mestskej časti a predložené bolo aj stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu za 

rok 2019. Nasledovali body ekonomického charakteru – Záverečný účet mestskej časti a celoročné 

hospodárenie za rok 2019, tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2020, výročná správa za rok 

2019, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov mestskej časti k 30.04.2020 a návrh na I. zmenu rozpočtu 

na rok 2020. Po prednesení stanoviska Finančnej komisie k hospodáreniu mestskej časti, poslanecký 

zbor schválil záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  Dôvodom schválenia 

I. zmeny rozpočtu na rok 2020 bolo znižovanie príjmov cca o 135 000,00 eur v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID – 19. Zmeny sa týkali kapitálových výdavkov a to napríklad  zníženia rozpočtu na 

dopravno-bezpečnostný projekt, na vybudovanie chodníka cez ihrisko Wuppertálska či parkoviská na 

Janigovej a Zombovej ulici. V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa poslanecký zbor schválil nájom 

nebytového priestoru v budove miestneho úradu na prízemí a v prízemnej budove vedľa úradu pre 

Podnik služieb KVP s. r. o. za nájomné vo výške 1,00 euro/rok. Trojpätinovou väčšinou hlasov 
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všetkých poslancov bol schválený aj nájom motorového vozidla PIAGGIO pre Podnik služieb KVP 

s. r. o. za nájomné vo výške 1 200,00 eur/rok za účelom vykonávania činností pre mestskú časť vo 

verejnom záujme. Rokovanie pokračovalo schválením úprav rokovacieho poriadku miestnej rady 

a miestneho zastupiteľstva, zmenou harmonogramu participatívneho rozpočtu mestskej časti, 

informáciou k dizajn-manuálu a prerokovaním a schválením Manuálu tvorby verejných priestranstiev 

- zelene. Záver patril interpeláciám, otázkam poslancov a bodu rôzne.   

 

XV. zasadnutie dňa 16. júla  – rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu a návrh                                                   

programu obsahoval 15 bodov. Do zverejneného programu rokovania bol doplnený nový bod slovo 

pre verejnosť v zmysle rokovacieho poriadku. V úvode rokovania poslanci vzali na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení, informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania, informáciu 

o činnosti kontrolóra mestskej časti a informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových 

opatreniach. Z dôvodu nedostatku aktivačných pracovníkov financovaných Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny na výkon práce v teréne a zabezpečovanie čistoty a  poriadku  na verejných  

priestranstvách - Podnik služieb KVP s. r. o. požiadal mestskú časť o poskytnutie účelového transferu 

na pokrytie mzdových nákladov pre 3 až 4 pracovníkov podľa miery znevýhodnenia. Mimoriadna 

situácia spôsobila, že projekty cez úrad práce boli zastavené, miestne zastupiteľstvo schválilo 

účelový transfer vo výške 20 000,00 eur na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov Podniku 

služieb KVP s. r. o. V bode návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2020 bol doplnený programový 

rozpočet o podujatia – Olympiáda mestských častí a Turnaj MČ Košice – Sídlisko KVP v tenise 

a schválená II. zmena. Na základe žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe mestskej časti 

o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 poslanci schválili 

kompenzačné opatrenia, ktoré spočívajú v úhrade nájomného v  6 – 12 mesačných splátkach od 

septembra 2020 do septembra 2021 alebo v znížení nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa s využitím dotácie podľa zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Predmetom rokovania bola aj 

zmena distribúcie vreciek na psie exkrementy, zrušenie informačných tabúľ na sídlisku KVP 

a informácia o využívaní verejných priestorov pre majiteľov psov. V závere nasledovali interpelácie, 

otázky poslancov a rôzne.  

 

XVI. zasadnutie dňa 10. septembra – rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu.                                                             

Program rokovania, ktorý obsahoval 18 bodov nebol zo strany poslaneckého zboru doplnený. Jeho 

súčasťou bolo predloženie správ Obvodného oddelenia Policajného zboru a Mestskej polície Košice 

– stanice KVP o bezpečnostnej situácií na sídlisku za obdobie 1. polroka 2020, správ o činnosti 

kontrolóra mestskej časti, monitorovacej správy za 1. polrok 2020, tvorby a použitia rezervného 

fondu a stavu nedoplatkov na nájomnom  k 30.06.2020,  návrhu na III. zmenu rozpočtu na rok 2020, 

doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

mestskej časti. Po voľbe návrhovej komisie, kontrole plnenia uznesení a informatívnej správe 

o zrealizovaných komisiách pre výberové konania, ktoré poslanci vzali na vedomie, bola  schválená  

III. zmena rozpočtu na rok 2020 a zmena zásad informovanosti. V súvislosti so schválenými 

kompenzačnými opatreniami z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19, miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní schválilo úpravu výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov za obdobie 

sťaženého užívania na základe ich žiadosti. Podmienkou zníženia  nájomného o 50%  z dôvodu 

osobitného zreteľa bolo schválenie dotácie na nájomné podľa zákona č. 155/2020 Z. z. ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR pre 

subjekty – Združenie pre ekológiu človeka a krajiny, MARIETA PRO FITNESS, s. r. o., Občianske 

združenie Pauzička, ToMis s. r. .o., Ivan Hudaček – Tenistar. Starosta mestskej časti sa poďakoval 

poslancom za ústretový prístup a pomoc miestnym podnikateľom, ktorí podnikajú v našich 

priestoroch a informoval, že miestny úrad oslovil všetkých nájomcov. Nasledovali interpelácie 

a v otázkach poslancov zazneli podnety na riešenie čistoty verejných priestranstiev z dôvodu 

pozastavenia projektov úradom práce, prepadnutých chodníkov, terénnych úprav po rekonštrukciách 
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TEHO a SPP, čistoty v okolí kontajnerov či triedenia odpadu. Na otázky poslancov odpovedal Mgr. 

Ladislav Lörinc - starosta mestskej časti.  

 

XVII. zasadnutie dňa 15. októbra – rokovanie sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne.                                                                      

Program rokovania obsahoval 8 bodov z  ktorého poslanci vypustili bod - Žiadosť o poskytnutie 

dotácie pre občianske združenie „Občania sídliska KVP“. Dôležitým bodom bolo prijatie návratnej 

finančnej výpomoci pre mestskú časť v sume 69 192,00 eur na výkon samosprávnych pôsobností 

z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID – 19.  V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12.08.2020 sme 

mohli požiadať o túto bezúročnú výpomoc s tým, že prvá splátka bude uhradená v roku 2024 

a posledná v roku 2027. Ďalším prerokovávaným bodom bola Žiadosť o poskytnutie kapitálového 

transferu pre Podnik služieb KVP s. r. o. na spolufinancovanie projektu zameraného na podporu 

regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce - ako spoluúčasť financovania strojno-

technologického vybavenia pre prenajaté motorové vozidlo PIAGGIO. Poslanecký zbor schválil 

poskytnutie tohto transferu vo výške 5 000,00 eur na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Rokovanie pokračovalo 

schválením IV. zmeny rozpočtu na rok 2020 a splnomocnením starostu mestskej časti a poslankyne 

Ivety Adamčíkovej na rokovania vo veci prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti „Dom seniorov 

Mestskej časti Košice – KVP“ v Drocárovom parku na sídlisku KVP. Záver patril bodu rôzne 

a personálnym otázkam týkajúcim sa Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.    

 

XVIII. zasadnutie dňa 3. decembra – rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu.                                                              

Program obsahoval 16 bodov, ktorých súčasťou bolo predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti 

kontrolóra mestskej časti na obdobie 1. polroka 2020, návrhu VZN č. 16/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom,  

návrhu na V. zmenu rozpočtu na rok 2020. Po voľbe návrhovej komisie, kontrole plnenia uznesení, 

informatívnej správe o zrealizovaných komisiách pre výberové konania, správ o činnosti kontrolóra 

a návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktoré poslanci vzali na vedomie, bola schválená V. zmenu 

rozpočtu na rok 2020. Predložený návrh VZN č. 16/2020 o poskytovaní dotácií uviedol na rokovaní 

pán starosta – Mgr. Ladislav Lörinc a upozornil na zmeny oproti pôvodnému platnému nariadeniu. 

Zmeny sa týkali úpravy elektronizácie podávania žiadostí ale aj zúčtovania dotácií, určenia hranice 

pre poskytovanie dotácií starostom a miestnym zastupiteľstvom, podávania občianskych projektov 

v rámci participatívneho rozpočtu, úpravy termínov pre použitie dotácie, vrátenia nepoužitej dotácie  

či vrátenia dotácie použitej v rozpore s nariadením. Zapracovaná bola aj povinnosť prijímateľa 

dotácie informovať o skutočnosti, že jeho aktivity/činnosti sú realizované s finančnou podporou 

mestskej časti. Po doplnení finančných limitov pre starostu a miestne zastupiteľstvo, poslanci 3/5 

väčšinou schválili predložený návrh nariadenia. Predmetom ďalšieho rokovania bola aj informatívna 

správa o priebehu a výsledkoch hlasovania participatívneho rozpočtu mestskej časti, informatívna 

správa k štúdii pešieho pohybu na území mestskej časti, interpelácie a otázky poslancov. V bode 

rôzne poslanec Mgr. Marián Horenský, PhD. informoval prítomných o pripravovaných 

podujatiach, o projekte „KVP pomáha“, o vianočnom fotení, o zbierke šatstva a zbierke trvanlivých 

potravín, o zbierke pre deti z detských domovov Úsmev ako dar. Prednosta miestneho úradu Ing. 

Miroslav Michalus informoval poslanecký zbor a prítomných o činnosti Podniku služieb KVP – 

o ukončení riadnej kosby v októbri 2020, o pozastavení projektov a príspevkov pre obce a sociálne 

podniky úradom práce, o začatí zimnej údržby a o ukončení demolačných a búracích prác tretieho 

poschodia Senior domu a jeho odovzdaní mestskej časti.  

 

XIX. zasadnutie dňa 14. decembra – rokovanie sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne.                                                                         

Program bol krátky, obsahoval 4 body. Dôvodom zvolania zastupiteľstva bola skutočnosť, že 

mestská časť bola úspešná aj v druhej podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu 

cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg. Ide o organizovanie kultúrnych podujatí, 

v našom prípade vianočných trhov a je potrebné schváliť spolufinancovanie projektu.  Po schválení 
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programu rokovania a voľbe návrhovej komisie poslanci uznesením vzali na vedomie informáciu 

o získaní finančných prostriedkov a  schválili zabezpečenie  spolufinancovania  projektu   KultAction  

s  registračným  číslom MP-E/1901/4.1/120 v programe Interreg V-A Slovenská republika – 

Maďarsko vo výške 15 % z celkových výdavkov projektu, maximálne do výšky 3784,83 eur. 

V závere rokovania v bode rôzne nikto nevystúpil, starosta mestskej časti – Mgr. Ladislav Lörinc 

zasadnutie ukončil.  
 
 
 

Zoznam poslancov  

Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sídlisko KVP 

 

 
1. Iveta Adamčíková  

2. PaedDr. Zdeno Bartók  

3. Martin Boritáš  

4. Ing. Mária Gamcová, PhD.  

5. Mgr. Marián Horenský, PhD. 

6. Bc. Dávid Karľa  

7. Marián Koszoru   

8. Ing. Roman Matoušek  

9. PaedDr. Marián Mikulišin  

10. Ing. Milan Pach  

11. Bc. Marián Podolinský  

12. Ing. Marta Sidorjaková  

13. Vojtech Tóth, MBA 

  

  

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  EEKKOONNOOMMIICCKKÉÉHHOO  OODDDDEELLEENNIIAA  

MMIIEESSTTNNEEHHOO  ÚÚRRAADDUU  
  

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v roku 2020 z ekonomického pohľadu 

 
 

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP (ďalej len „ MČ“) na rok 2020 bol v súlade 

s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  navrhovaný ako vyrovnaný, t. j. rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol navrhovaný ako vyrovnaný v sume 1 927 763 EUR na strane bežných príjmov 

a bežných výdavkov, kapitálový rozpočet bol navrhovaný  so schodkom v  sume  342 900 EUR.  

Schodok  kapitálového  rozpočtu  bol   krytý    príjmovými  finančnými   operáciami  –  prevodom   

z  rezervného  fondu  MČ.  
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Rozpočet bol zostavený aj ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými 

výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. 

Pre roky 2020-2022 bolo rozpočtovaných 9 programov.   

Rozpočet MČ bol zostavený podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  na obdobie rokov 2020 – 

2022 ako viacročný rozpočet.  Záväzným rozpočtom bol rozpočet na rok 2020. V zmysle vyššie 

uvedenej  právnej normy rozpočet na roky 2021 a 2022 nebol záväzný. 

MČ zapracovala do svojho návrhu rozpočtu finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu 

Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené krytie výdajov zo záväzkov mestskej časti, ktoré 

vyplývajú z povinností ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 

401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov. 
  

 

1.   P  R  Í  J  M  O V  Á     Č  A S  Ť 
 

B e ž n é   p r í j m y :    

                   

 Pre obce v rámci jej príjmovej základne je dôležitý zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.  Pre rok 2020 boli do rozpočtu zahrnuté daňové 

a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvorili daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických 

osôb a podiel na dani za psa. U nedaňových príjmov to boli najmä príjmy z prenájmu majetku, ktorý 

má MČ v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné 

príjmy, transfer zo ŠR a  transfer z rozpočtu Mesta Košice.  

 

Do príjmovej časti schváleného bežného rozpočtu boli zapracované: 

 

• podiel dane z príjmov fyzických osôb                                                                1 286 364   EUR 

• podiel na dani za psa                                                                                                12 768   EUR      

• transfer z rozpočtu  Mesta Košice                                                                           97 500   EUR 

• príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu,  

administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, 

ostatné príjmy/                                                                                                        397 907   EUR                                                                                                                                                         

• transfer zo štátneho rozpočtu a ESF                                                                       133 224   EUR 

S p o l u :                                                                                                                  1 927 763   EUR 

                                                                                                     

 

Príjmová časť f i n a n č n ý c h   o p e r á c i í : 

Do príjmovej časti finančných operácií boli zapracované: 

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)             342 900  EUR 

 

 

  Celkové príjmy rozpočtu MČ (bežného a kapitálového a príjmových finančných operácií) boli 

navrhované vo výške 2 270 663 EUR. 

 

 

2.  V Ý D A V K O V Á   Č A S Ť 
 

 Celkové výdavky rozpočtu MČ (bežného a kapitálového) boli rozpočtované vo výške  

2 270 663 EUR, a to : 

 

B e ž n é   v ý d a v k y :                                                          1 927 763 EUR 

K a p i t á l o v é   v ý d a v k y :                                                 342 900 EUR  
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Významné položky bežného upraveného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – kategória 610 

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 631 269,95 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 

603 775,92 EUR, čo predstavuje 95,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

mestskej časti, starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu miestneho úradu a 

zamestnancov menších obecných služieb.  

  Nižšie plnenie oproti rozpočtovanej čiastke v celkovej sume 27 494,03 EUR bolo u 

zamestnancov menších obecných služieb, (na § 50j – projekt na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti – ušetrené mzdové prostriedky vzhľadom k neobsadenosti týchto pozícií 

v požadovanom množstve). Objem rozpočtovaných výdavkov pre zamestnancov na § 50j z rozpočtu 

MČ tvorí 20 % ich miezd, objem miezd krytých z prostriedkov ŠR je vo výške 80 %.  

                 

Poistné a príspevok do poisťovní – kategória 620 

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 259 907,95 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 

243 697,44 EUR, čo predstavuje 93,8 % čerpanie. Súčasťou týchto výdavkov je aj poistné a odvody 

do poisťovní z odmien poslancov miestneho zastupiteľstva a ďalších členov komisií MieZ a z odmien 

zamestnancov zamestnaných na dohody o vykonaní práce. 

 

Tovary a služby – kategória 630 

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 994 829,79 EUR bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané 

799 281,57 EUR, čo predstavuje 80,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby.  

 

MČ zabezpečovala v roku 2020 v zvýšenej miere: údržbu komunikácií v sume 

158 952,09 EUR a údržbu chodníkov a schodov celkom v sume 50 000 EUR (zo sumy 158 952,09 

EUR poskytlo Mesto Košice pre MČ finančné prostriedky vo výške 90 000 EUR; čiastka 50 000 

EUR bola vynaložená z prijatej finančnej výpomoci z MF SR). 

Na údržbu verejnej zelene bolo vynaložených 84 991,20 EUR, najmä na kosenie trávnatých 

plôch, hrabanie lístia, výruby a orezy stromov, kríkov a živých plotov (suma 10 000 EUR bola 

použitá z návratnej finančnej výpomoci). 

Na opravu a údržbu detských ihrísk vynaložila 4 032,74 EUR, na údržbu verejných 

priestranstiev bolo vynaložených 3 433,28 EUR. Na dezinfekciu detských ihrísk v súvislosti 

s ochorením COVID-19 boli použité finančné prostriedky vo výške 5 175 EUR (tieto boli 

refundované MV SR). 

Výdavky v sume 12 043,49 EUR boli vynaložené najmä na údržbu výpočtovej 

techniky, softvéru, údržbu prevádzkových strojov a zariadení a pod. 

MČ zabezpečovala pre deti, mládež a dôchodcov MČ športové a kultúrne podujatia. 

Oproti predchádzajúcim rokom bola častejšie vykonávaná deratizáciu verejných priestranstiev 

a spravovaných objektov, čistenie vpustí, odvoz a likvidáciu odpadu z verejných priestranstiev, 

strojné a ručné čistenie komunikácií. 

 

Na zabezpečenie zimnej údržby vnútro sídliskových komunikácií a následnom zbere 

posypového materiálu sa podieľali aj dlhodobo nezamestnaní občania na menších obecných službách, 

ktorí boli prijatí na základe zmluvy uzatvorenej medzi MČ a ÚPSVaR SR.  

Hlavná ročná kontrola detských ihrísk, ako aj prepieranie pieskovísk boli vykonávané podľa 

zákona v stanovených termínoch. 
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V roku 2020 boli zabezpečované voľby do NR SR. Tieto boli zabezpečené k spokojnosti 

obyvateľov, ako aj členov jednotlivých okrskových volebných komisií. Výrazne sa zlepšilo 

občerstvenie pre členov komisií. 

 

V roku 2020 pokračovala spolupráca MČ s Podnikom služieb KVP s.r.o., čo na jednej strane 

prinieslo úsporu finančných prostriedkov vynaložených na zimnú údržbu a starostlivosť o zeleň 

a na druhej strane zlepšenie ovzdušia a čistoty na sídlisku.  

 

Rok 2020 výrazne ovplyvnila pandémia infekčného ochorenia COVID-19. MČ v rámci 

zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov a obyvateľov sídliska vynaložila finančné prostriedky 

celkom vo výške 25 363,27 EUR. Boli to výdavky najmä na zriadenie testovacích tímov pre 

testovanie obyvateľov antigénovými testami, nákup ochranných overalov, rúšok, štítov, rukavíc, 

dezinfekčných prostriedkov a pod. 

 

V tomto roku MČ zabezpečovala elektronické sčítanie domov a bytov. Pridelené boli finančné 

prostriedky vo výške 35 032,00 EUR. Časť týchto finančných prostriedkov vo výške 17 200 EUR 

bola použitá v roku 2020 na úhradu dohôd o vykonaní prác pre ľudí, ktorí sčítavanie realizovali, 

odvody do poistných fondov, nákup výpočtovej techniky, tlačiarní a pod. Zvyšná časť finančných 

prostriedkov vo výške 17 832 EUR bola presunutá na použitie do roku 2021. 

 

Bežné transfery – kategória 640 

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 49 883,88 EUR bolo k 31.12.2020 skutočne čerpané 

42 326,85 EUR, čo predstavuje 84,9 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na členské 

poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnancov mestskej časti, dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a príspevok 

na stravovanie dôchodcov. Úspora vznikla pri čerpaní dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke.  

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 176 450 EUR boli k 31.12.2020 skutočne 

čerpané finančné prostriedky vo výške 125 798,02 EUR, čo predstavuje 71,3 % čerpanie.  

 

 

Z kapitálového rozpočtu boli realizované:  

 

➢ prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu investičných akcií celkom v sume 

28 153 EUR: 

• PD na výstavbu fontány v sume 4 650 EUR  

• PD multifunkčného ihriska v sume 1 000 EUR 

• PD kancelária 1. kontaktu a zasadačka MÚ  v sume 1 000 EUR 

• PD bezbariérový prístup do Denného centra v sume 4 788 EUR 

• PD dopravno – bezpečnostný projekt Bezpečnosť pri školách v sume 3 300 EUR 

• PD komunitná kaviareň (Bývalé Džemo) v sume 4 680 EUR 

• PD realizácia vyvierania vody – prameň v sume 270 EUR 

• PD – štúdia schody OC IV. v sume 375 EUR 

• PD – interiérová štúdia Denného centra v sume 900 EUR 

• PD rozšírenie VO – chodníky v sume 1 440  

• PD vnútroblok Jasuschova v sume 5 750 EUR 
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➢ investičné akcie: 

 

• Bezbariérový prístup do denného centra v sume 35 289,26 EUR 

• Nákup prívesného vozíka v sume 645 EUR 

• Osvetlenie venčovísk v sume 1 960 EUR 

• Nákup mobiliáru v sume 18 786,14 EUR 

• Nákup monitorovacích zariadení v sume 660,48 EUR 

• Osvetlenie verejných priestranstiev v sume 5 984,80 EUR  

• Realizácia vyvieranie vody – prameň v sume 300 EUR 

• Nabíjacia stanica v sume 1 324,87 EUR (spoluúčasť – dotácia zo ŠR v sume 5 000 

EUR) 

• Detské ihrisko Hemerkova v sume 3 884,35 EUR (spoluúčasť – dotácia z Úradu vlády 

SR v sume 10 000 EUR) 

• Detské ihrisko Húskova v sume 2 818,78 EUR 

• Senior dom – prístavba, nadstavba – stavebný dozor v sume 2 760 EUR 

• Petanque ihrisko v sume 1 750,05 EUR (spoluúčasť – grant od Karpatskej nadácie 

v sume 826,89 EUR) 

 

Vzhľadom na možnosť financovať v roku 2020 kapitálové výdavky aj z bežných výdavkov, 

bolo Detské ihrisko Klimkovičova v sume 5 654,40 EUR financované z bežných výdavkov.  

 

V rámci kapitálových výdavkov boli cudzie zdroje celkom v sume 15 826,89 EUR, z toho: 

- 10 000 EUR z Úradu vlády SR 

-   5 000 EUR zo ŠR 

-      826,89 EUR z Karpatskej nadácie. 

 

 

Napriek pandémii ochorenia COVID-19 a rôznym obmedzeniam možno hodnotiť rok 

2020 ako úspešný, aj napriek tomu, že MČ bola nútená z dôvodu výpadku podielových daní 

prijať návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR v sume 69 192 EUR, ktorú 

začne splácať v roku 2024. 

 

Z hľadiska investícií hodnotíme rok 2020 ako rok podstatného zlepšenia a skvalitnenia 

životného prostredia pre obyvateľov, ako aj pracovného prostredia pre zamestnancov MČ. 

 

 

 

  ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  OODDDDEELLEENNIIAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  AA  RROOZZVVOOJJAA  
 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v rámci strategického oddelenia vydala v roku 2020 

niekoľko tlačových správ a takisto poskytla desiatky mediálnych výstupov, ktoré boli uverejnené 

v lokálnych ako aj celoslovenských médiách. Na sociálnej sieti mestskej časti boli v priebehu 

uplynulého roka zverejnené stovky príspevkov, ktoré obyvateľov sídliska informujú o aktuálnych 

informáciách na pravidelnej báze.  

Oddelenia stratégie a rozvoja takisto pokračovalo aj v organizovaní participatívnych stretnutí 

„Spoločný plán“. Vzhľadom na koronakrízu boli tieto stretnutia realizované v exteriéri pokiaľ to 

situácia umožnila. Vedenie samosprávy sa s obyvateľmi sídliska stretlo pri rôznych témach, a to 

napríklad revitalizácia vnútrobloku Jasuschova-Bauerova, budovanie lineárneho parku na 

Wuppertálskej ulici či obnova fontány a jej okolia. Takýmto spôsobom sa mestská časť zároveň snaží 

zapájať do rozhodovacieho procesu aj samotných občanov. Výstupom z týchto participatívnych 
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stretnutí boli aj formuláre, ktoré ponúkali občanom možnosť vyjadriť svoj názor na daný zámer 

a jeho konkrétne špecifiká. Pripomienky boli následne posúdené odborníkmi a zapracované do 

plánovanej štúdie.  

Oddelene stratégie a rozvoja v uplynulom roku vyhotovilo a uverejnilo niekoľko videoreportáži, 

ktoré zaujímavou formou priblížili obyvateľom danú problematiku. Pravidelne prinášalo aj prehľad 

prác z terénu, ktoré detailne analyzujú čistotu a údržbu sídliska. Snahou tohto oddelenia je aj 

získavanie spätnej väzby na prácu miestneho úradu, ktorú sa snaží získať aj pomocou rôznych ankiet 

a dotazníkov. Koncom roka zverejnilo na svojej stránke dotazník spokojnosti, do ktorého sa zapojilo 

vyše 1500 ľudí.  

Členovia tohto oddelenia sa aktívne zapájajú aj do organizácie spoločenských či kultúrnych podujatí. 

Ich snahou je okrem iného zabezpečenie komunikačnej stratégie a postupné vybudovanie identity, 

o čom svedčí aj nový dizajnmanuál mestskej časti, ktorého súčasťou je aj nové logo. Vizuálnou 

zmenou prešiel po vyše 20-tich rokoch aj miestny občasník Kvapka.  

Oddelenie takisto v uplynulom roku koordinovalo pilotný ročník projektu Participatívneho rozpočtu, 

do ktorého sa zapojilo vyše 40 projektov. V jeho réžii sa na sídlisku osadili aj viaceré hlasovacie 

koše, ktorými by sa mal znížiť počet cigaretových ohorkov na verejnom priestranstve. 

Zamestnanci tohto oddelenia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe projektov a hľadaní externých 

zdrojov prostredníctvom rôznych grantov a výziev. V uplynulom roku sa im vďaka tomu podarilo 

vybudovať napríklad petangové ihrisko, ktoré je umiestnené v Drocárovom parku.  

 

 

 

 

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  OODDDDEELLEENNIIAA  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  AA  MMAAJJEETTKKUU  
 

Starostlivosť o zeleň 

 

1/ deratizácia – MČ vykonala v priebehu roka 2020 8 zásahov deratizácie – regulácie živočíšnych 

škodcov na  verejných priestranstvách, zamerali sme sa na miesta so zvýšeným výskytom 

hlodavcov. 

 

2/ hrabanie lístia – pracovníci Podniku služieb vykonali hrabanie lístia na verejných priestranstvách 

aj v okolí bytových domov  

 

3/ kosba – pracovníci Podniku služieb vykonali na území MČ kosbu trávnatého a lúčneho porastu 

v počte 5 kosieb. Pre zachovanie biodiverzity boli ponechané nepokosené úseky pre  lúčny porast 

 

4/ odvoz nadrozmerného odpadu – aj napriek tomu, že MČ v spolupráci s Kositom zabezpečuje raz 

mesačne umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, pri zistení uloženia nadrozmerného odpadu, 

hlavne pri stanovištiach kontajnerov,  zabezpečujeme ich odvoz do zberného dvora 

 

5/ oprava upevnenia vysadených stromov – v rámci údržby stromov sme zabezpečili upevnenie 

oporných kolov pri stromoch a nasypali sme štiepku pre zabránenie vysychania 

 

6/ orezy konárov stromov – v čase vegetačného kľudu pracovníci Podniku služieb vykonali orezy 

konárov stromov nad chodníkmi, pri fasáde obytných domov, parkovísk. Orezy boli vykonané aj 

za pomoci vysokozdvižnej plošiny 

 

7/ orezy kríkov a živých plotov – MČ vykonala v rámci údržby zelene orezy kríkov a živých plotov 

pri obytných domoch, pri chodníkoch a cestách 
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8/ štiepkovanie – konáre z orezaných stromov sme štiepkovali za pomoci veľkokapacitného      

štiepkovača, aby sa následne  štiepka mohla využiť k stromom, ružiam a do kvetinových záhonov 

9/  terénne úpravy a výsadba pri DI Žihadielko-  v mesiaci marec boli vykonané terénne úpravy   

     pri DI Žihadielko a bolo vysadených 8 ks stromu Katalpa, aby zabezpečili tienenie DI v letných  

     mesiacoch. Boli vysadené aj rastliny a 2 ks smreku 

  

10/ výsadba letničiek – okrem výsadby letničiek do kvetináčov, ktoré sa nachádzajú na sídlisku, MČ 

vysadila letničky a trvalky do 11 kvetinových záhonov  

 

11/ výsadba stromov do kvetináčov na Húskovej – pre skrášlenie verejných priestranstiev  MČ    

      odstránila dva predajné stánky a namiesto nich boli umiestnené dva veľké exteriérové kvetináče   

      a vysadené stromy Prunus triloba 

 

12/ výsadba stromov pri spevnenej plocha Hemerkova-Húskova - MČ vysadila 2 ks stromu Jaseň   

      štíhly, čím bola doplnená  koncepcia výsadby v tomto priestore 

 

 

Realizované v 2020 

 

 

 

Nabíjacia stanica 08/2020 

 

Pri budove miestneho úradu 

nám pribudla nová nabíjačka 

pre elektromobily, ktorá je  

pre všetkých užívateľov plne 

k dispozícii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbariérový prístup do Denného centra  

v OC IV 07/2020 

 

Naši seniori už nemusia kráčať do denného centra 

po dlhých schodoch, hore sa už vyvezú externou 

zdvíhacou plošinou. Schody do denného centra sú 

už minulosťou, seniori sa na poschodie vyvezú 

externou plošinou.  
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Obnova vodorovného dopravného značenia 05, 06 a 08/2020 

 

V dvoch etapách obnovy vodorovného dopravného značenia sme premaľovali stovky parkovacích 

čiar, priechody pre chodcov i miesta pred kontajneroviskami. 

  

 

 

Spolu bolo vyznačených: 

- Priechodov pre chodcov - 875 m2 

- Parkovacích čiar - 7 794,5 m 

- Čiar na cestách 914,5 m a šípok - 11 m2 

- Žltých čiar - 1 279,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena mobiliáru 

 

Postupne nahrádzame starý mobiliár na našom sídlisku za nové, jednotné a funkčné lavičky a koše. 
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Obnovujeme detské ihriská 

 

- revitalizácia DI Janigova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dopadová plocha DI Klimkovičova - trampolíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DI Húskova - nová reťazová dvojhojdačka 
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V Drocárovom parku  

sme postavili  

petangové ihrisko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri DI Húskova bolo postavené prvé pitítko na území MČ KVP 

 

 

 

 

 

Realizované projekty v roku 2020: 

 

• Dodávka a montáž nových elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov 

v priestoroch budovy na Bauerovej ulici – všetci nájomcovia  

• Zmena distribúcie vreciek na psie exkrementy (pôvodne – koše s vreckami na psie 

exkrementy, súčasne – recyklované vrecká na psie exkrementy priamo majiteľom psov) 

• Odstránenie nefunkčného stánku na Moskovskej triede – zastávka MHD Cottbuská smer 

centrum             

• Odstránenie reklamných tabúľ na fasáde Obchodného centra IV.  na Cottbuskej ulici 36 

• Oprava poškodenej strechy na budove Obchodného centra IV.  na Cottbuskej ulici 36                                                                         

• Výmena okien a dverí na budove Obchodného centra IV. na Cottbuskej ulici (kvetinárstvo, 

chovateľské potreby, metrový textil a galantéria) 

• Odstránenie predajných stánkov na Huskovej ulici  

• Výmena okien na budove Aktivačných pracovníkov 

• Zabezpečenie zníženiu uniku vody na ulici Bauerovej – priestory bývalej škôlky  

• Maľovanie priestorov budovy Miestneho úradu  
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ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  OODDDDEELLEENNIIAA  SSOOCCIIÁÁLLNNYYCCHH  VVEECCÍÍ,,    

KKUULLTTÚÚRRYY    AA  ŠŠPPOORRTTUU  
 

 

Referát kultúry, vzdelávania a športu a Sociálny referát v roku 2020 usporiadali spolu              

8 kultúrno-spoločenských podujatí a 12 športových podujatí. Ďalej sme uskutočnili spolu 6 podujatí       

v Dennom centre mestskej časti, ktoré využívalo 133 členov denného centra, ktorí sa stretávali           

v utorok a vo štvrtok. Denné centrum i v tohto roku slúžilo aj iným subjektom - občianskym 

združeniam a organizáciám na ich spoločné stretnutia a aktivity. 

Stretnutia s jubilantmi nášho sídliska sa v tomto roku nekonalo z dôvodu zavedenia 

preventívnych opatrení proti ochoreniu Covid-19. Do života sme uvítali 62 novorodeniatok; toto 

podujatie sa v našej mestskej časti uskutočnilo v roku 2020 iba raz.  

V rámci agendy v sociálneho oblasti bolo zabezpečené stravovanie pre 59 dôchodcov, ktorým 

bola časť stravného refundovaná mestom Košice podľa výšky ich dôchodku. Referát zabezpečil 

vyplatenie 25 dávok v hmotnej núdzi 20-tim občanom odkázaným na túto pomoc.  

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia, udalosti a aktivity 

 

JANUÁR 2020 

Verejné korčuľovanie 

           Soboty počas  zimnej sezóny sme sa snažili oživiť našim obyvateľom možnosť zakorčuľovať 

si v Aréne  Sršňov v čase od 15:00-16:00 hod. zdarma. Dňa 18.01.2020 sa na ľade  vystriedalo 111 

dospelých a 109 detí  a 25.01.2020 109 dospelých a 97 detí. Starší sa tam mohli  porozprávať aj         

s našimi poslancami a vedením úradu. Pre mladších bola zasa vždy pripravená sladkosť na energiu. 

Aj keď tohtoročná zima nebola bohatá na sneh, veríme, že ste si jej atmosféru vychutnali vďaka  tejto  

aktivite zo strany mestskej časti. 

 

FEBRUÁR 2020 

Verejné korčuľovanie 

           Aj vo februári mali možnosť naši obyvatelia zakorčuľovať si v Aréne Sršňov v čase od 15:00-

16:00 hod. zdarma.V dňoch 01.02.2020 sa na ľade  vystriedalo 112 dospelých a 91 detí, 08.02.2020  

102 dospelých a 90detí, 15.02.2020 100 dospelých a 92 detí, 22.02.2020 81 dospelých a 79 detí a 

29.02.2020 88 dospelých a 87 detí. 
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Fašiangové hody a ľudové tradície na KVP 

Dňa 22.02.2020 organizovala Mestská časť Košice - Sídlisko KVP podujatie Fašiangové hody 

a ľudové tradície na KVP. Pravú fašiangovú atmosféru pred nástupom 40-dňového pôstu mohli zažiť 

aj na našom sídlisku. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo na KVP ožili tieto zvyky a tradície. Návštevníci 

si mohli pochutnať na rôznych zabíjačkových špecialitách, program pozostával aj z vystúpení 

folklórnych súborov i známej ľudovej rozprávačky Araňe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREC 2020 

 

Verejné korčuľovanie 

        V marci bolo korčuľovanie 

naplánované v dvoch termínoch, 

07.03.2020 sa vystriedalo 39 

dospelých a 42 detí  v Aréne 

Sršňov v čase od 15:00-16:00 

hod. zdarma. Druhý termín 

14.03.2020 bol zrušený 

z dôvodov zavedenia opatrení 

v súvislosti s COVID 19.  
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JÚL 2020 

Spoznaj behom Košice - KVP 

Dňa 07.07.2020 naši obyvatelia mohli spoznať naše sídlisko prostredníctvom behu. 

Sídliskový beh pod taktovkou Active life si užili takmer dve stovky bežcov, ktorí vyštartovali              

z podchodu pod OC Iskra. Prvých 150 bežcov získalo aj medailu s naším novým logom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň čistého KVP 

Aj tento rok mestská časť zorganizovala dobrovoľnícku akciu s názvom Deň čistého KVP. 

Podporiť ju prišlo v sobotu 11.07.2020 viac ako 100 ľudí, ktorí vyčistili okolie nákupných centier, 

detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl ale i okrajové časti sídliska.  

Uvítanie novorodeniatok 1/2020 

Dňa 13. 03. 2020 bolo z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení proti ochoreniu Covid-19 

zrušené. V priebehu mesiacov jún a júl boli 18 rodinám odovzdané pamätné listy, darčeky a 

blahoželania . 

 

Uvítanie novorodeniatok 2/2020 

Medzi prvé slávnostné chvíle najmladších obyvateľov nášho sídliska patrí ich uvítanie do 

života. Dňa 31. júla 2020 sa v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP uskutočnil prvý 

tohtoročný obrad uvítania novorodeniatok. Na túto udalosť prijali pozvanie rodičia i starí rodičia 

spolu  s bábätkami. 

Rodičia a detičky obdržali od pána starostu mestskej časti pamätné listy, darčeky a 

blahoželania a tento slávnostný okamih mali možnosť zaznamenať svojou účasťou na spoločnom 

fotení. 
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Lekárska prednáška 

Dňa 21.07.2020 sa v priestoroch Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, 

Cottbuská 36, Košice uskutočnila odborná lekárska prednáška v spolupráci s Univerzitnou 

nemocnicou Louisa Pasteura  v Košiciach na tému „ Aktuálne otázky o koronavíruse“, ktorú viedol 

MUDr. Ondrej Zahornacký z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP v Košiciach. 

 

AUGUST  2020 

 

 

Letné serenády pre seniorov  

s Petrom Stašákom 

 

          Dňa 20.08.2020 v čase od 17:00 

do 18:30 hod.sa v Kolibe Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP  Zlatá 

podkova uskutočnilo podujatie nielen 

pre našich seniorov  „Letné serenády 

pre seniorov s Petrom Stašákom. 

Hviezda najznámejšej košickej 

kaviarne Slávia - Peter Stašák, zavítal 

medzi našich seniorov, aby im 

spríjemnil posledné letné dni. 

Nechýbali známe hity, pri ktorých opäť 

ukázali, že sú skvelí speváci i tanečníci. 
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Letné kino na KVP 

Štvrtkový večer 28. augusta patril na našom sídlisku rozprávke Ukradnutá princezná. 

Premietanie tohto filmu si do Výmenníka Wuppertálska prišla pozrieť vyše stovka detí s rodičmi. 

Atmosféra letného kina bola úžasná ! A to vďaka všetkým, ktorí si našli čas a prišli si spolu so 

svojimi deťmi spríjemniť posledné prázdninové dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský pohár vo freestyle 

BMX 

 

Dňa 29.08.2020 

v čase od 10:00 do 19:00 

hod. sa uskutočnilo športové 

podujatie - 5. kolo 

Slovenského pohára vo 

freestyle BMX v Dirt parku 

Drábova Košice. 

Hlavný organizátor podujatia 

bolo OZ Enjoy The Ride a 

spoluorganizátorom Mestská 

časť Košice-Sídlisko KVP. 

Turnaja sa zúčastnilo 150 

súťažiacich. 
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Cassovia Hockey League 

 

          V mesiacoch august – september sa uskutočnili súťaže v rámci amatérskej hokejovej ligy  

„Cassovia Hockey League“ v Aréne Sršňov. 

Podujatie organizovala Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v spolupráci s „ Cassovia 

Hockey League“ – Inštitút pre otázky samosprávy, o.z.. Turnajov sa zúčastnilo 350 účastníkov, ktorí 

odohrali 266 zápasov. 

 

SEPTEMBER 2020 

Zbierka 1/2020 

 

Dňa 4. septembra 2020 sa na sídlisku KVP konala prvá zbierka šatstva, obuvi, domácich 

potrieb a hračiek v tomto roku. Vzhľadom k tomu, že zbierky organizované mestskou časťou 

v pevných termínoch,  patria už pomaly k „tradíciám“ na našom sídlisku, je zrejmé, že niektorí 

občania i celé rodiny sa na ne pripravujú dlhšie obdobie. Šatstvo, obuv a ďalšie nepotrebné veci 

postupne doma pretrieďujú a uskladňujú do termínu zbierky. Nevyhadzujú ich medzi komunálny 

odpad.  V rámci tejto  zbierky sa podarilo vyzbierať cca  300 vriec.  

 

DECEMBER 2020 

Vianočné fotenie 

Každoročne v tomto čase oslavujeme sviatok Svätého Mikuláša. Dňa 6.decembra sa 

uskutočnilo „ Vianočné fotenie“ pri OC BILLA, na námestí pri fontáne. Z dôvodu pandemických 

opatrení sme v tomto roku nemohli zorganizovať tradičné Mikulášske  podujatie na KVP. Kúsok 

Mikulášskej atmosféry sme sa však rozhodli priniesť na sídlisko v podobe fotokútika. Každý,  kto 

prišiel, sa tam mohol odfotiť a odniesť si fotospomienku so sebou priamo domov.  
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Zbierka 2/2020 

Dňa 11.12.2020 sa uskutočnilo podujatie Zbierka 2/2020  v garážových priestoroch MÚ MČ -

Sídlisko KVP. Vyzbieralo sa viac ako 300 vriec šiat, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, hračiek 

a elektroniky.  

Vianočné koncerty na KVP 

V piatok 18.12.2020 sa na streche Výmenníka Wuppertálska uskutočnil Vianočný koncert     

na KVP. Chceli sme aspoň takýmto spôsobom navodiť vianočnú atmosféru, keďže tradičné vianočné 

trhy sme vzhľadom na pandemickú situáciu zorganizovať nemohli. Veríme, že si  naši obyvatelia 

užili tento hudobný zážitok a na chvíľu zabudli na všetky svoje starosti. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť Denného centra za rok 2020 

 

Denné centrum MČ Košice na Sídlisku KVP malo ku dňu 31.12.2020 133 evidovaných 

členov, ktorí sa schádzali sa v utorok a vo štvrtok od 13.00 hod. Riadili sa Plánom činnosti, ktorý bol 

schválený na Výročnej členskej schôdzi. 

Utorkové stretnutia v Dennom centre viedla jeho predsedníčka p. Mária Neveziová s členmi 

výboru pp. Editou Bérešovou, Máriou Grígeľovou a Mariánom Ružičkom, športovým referentom 

klubu. Stretnutia pri káve a čaji pravidelne vypĺňali spoločenskými hrami, oslavami menín, ako aj 

nácvikom spoločenských tancov. Mali prednášku lekárov - špecialistov z rôznych odborov, ktoré 

mali u členov klubu pozitívny ohlas. Denné centrum bolo sprístupnené len do polovice marca. Kvôli 

pandemickým opatreniam sa Denné centrum marca zatvorilo a znova otvorené bolo v júni do 

októbra. V rámci mesta v mesiacoch  súťažili s ďalšími klubmi  na Olympiáde seniorov v petangu. 

Mimo priestorov nášho DC rozvíjali aj ďalšie aktivity - v prírode na „opekačkách“ a „gulášoch“ na 

Bankove.  Pre našich členov  bolo vo februári zorganizované i kultúrno-spoločenské podujatie 

„tanečné popoludnie“.  

Štvrtkové stretnutia denného centa viedla predsedníčka p. Helena Škripková a dvojčlenný 

výbor v zložení - p. Mária Hrabcová a p. Mária Sabová. Pravidelné stretnutia členov kresťanského 

klubu pozostávali z nasledovných častí:  1.časť - bola venovaná voľnej debate a posedení pri káve      

a čaji, 2. časť sa niesla v duchu kresťanskej náuky podľa liturgického kalendára, 3. časť bola 

venovaná modlitbe k príslušnému dňu a ukončená spevom a 4. časť predstavovala rôzne aktivity. 

Posledné štvrtky v mesiaci oslavovali meniny i narodeniny členov kresťanského klubu. 

    


