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Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 

v roku 2021 
 

 

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

Mgr. Ladislav LÖRINC 

 

 

 

                               Zástupca starostu    Prednosta Miestneho úradu 

                 Ing. Roman MATOUŠEK         Ing. Miroslav MICHALUS 
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POSLANCI ZA I. OBVOD 
 

 

 

Martin BORITÁŠ 

   Funkcie :   člen Miestnej rady 
 

 

 

Vojtech TÓTH, MBA (do 15.01.2021) 

   Funkcie : predseda Komisie verejného poriadku, člen Miestnej rady,                

člen Komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných  funkcionárov  mestskej časti 
 

 

 

 

doc. MVDr. Peter KORIM, CSc.  
(náhradník za Vojtecha Tótha  (od 18.02.2021) 

 Funkcie:: predseda Komisie verejného poriadku, člen Finančnej 

komisie 

 

 

Ing. Roman MATOUŠEK 

         Funkcie: zástupca starostu, predseda Finančnej komisie,                         

člen  Miestnej rady, člen Komisie kultúry, školstva a športu 
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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 

 

 

    

 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 
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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 

 

 

 

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 
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POSLANCI ZA IV. OBVOD 

POSLANCI ZA III. OBVOD 
 

PaedDr. Marián MIKULIŠIN 

Funkcie:  podpredseda  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 

 

 

 

 

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 
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ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  MMIIEESSTTNNEEHHOO  KKOONNTTRROOLLÓÓRRAA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      SSPPRRÁÁVVAA  OO  KKOONNTTRROOLLNNEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII  ZZAA  RROOKK  22002211  

  

 
 

      

      Kontrolór Mestskej časti 

       Ing. Ladislav TAKÁČ, PhD. 

V zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení citujem: 

„Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu 

o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku“ 

Na základe hore uvedeného vám predkladám Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021. 

Kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V zmysle ustanovenia §18d ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej 

rady o obecnom zriadení citujem: 

„Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako 

aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a 

finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola 

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov 

obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi“. 

V zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení citujem: 

„Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh 

plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním 

v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým“. 
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11..  KKoonnttrroollnnáá  ččiinnnnoossťť  

  

V priebehu roka 2021 bolo začatých 11 kontrol, pričom 10 z nich bolo riadne 

ukončených a ostatná bola začatá v roku 2021, avšak z dôvodu komplexnosti a náročnosti 

sa v kontrolnej činnosti pokračuje aj v roku 2022. Zároveň, ako už bolo spomenuté, 

v roku 2021 bola ukončená aj kontrola 13/2020, ktorá bola začatá ešte v roku 2020. 

Jednotlivé vykonané kontroly v roku 2021 boli: 

a) 13/2020 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. polrok 2020 

b) 1/2021 Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za II. polrok 2020 

c) 2/2021 Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva  o VZN, 

o zámere v režime osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. za rok 2020 

d) 3/2021 Kontrola poskytovania dotácií za rok 2020 

e) 4/2021 Kontrola čerpania rozpočtu k 31.3.2021 

f) 5/2021 Kontrola vybavovania interpelácií a info-žiadosti za rok 2020 

g) 6/2021 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za II. polrok 2020 

h) 7/2021 Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 

i) 8/2021 Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za I. polrok 2021 

j) 9/2021 Kontrola čerpania rozpočtu k 30.9.2021 

k) 10/2021 Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov          

a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených vo vybraných kontrolách v roku 2021 

l) 11/2021 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. polrok 2021 

 

 

 

 

Kontroly boli vykonané na základe riadne zverejneného plánu kontrolnej činnosti, 

ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP č. 217 zo dňa 3. decembra 2020 (na prvý polrok), respektíve uznesením Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP č. 266 zo dňa 29. júna 2021 (na druhý 

polrok). Zároveň v roku 2021 bola ukončená aj kontrola 13/2020, ktorá bola začatá ešte v 

roku 2020 a ktorá bola v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

– Sídlisko KVP č. 156 zo dňa 11. júna 2020 (plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roka 

2020). 

V zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení citujem: 

„Hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu 

na jeho najbližšom zasadnutí“ 

Výsledky jednotlivých ukončených kontrol boli predkladané priebežne, a to hneď po 

ich ukončení na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP. Detaily jednotlivých kontrol sú uvedené v jednotlivých Správach o kontrole. 

Táto súhrnná správa obsahuje iba všeobecné faktografické informácie o kontrolnej činnosti 

za rok 2021. 

 

 



9 
 

  
Faktografický súhrn vybraných ukazovateľov pri vykonávaných kontrolách v roku 2021: 

  

 Číslo  
Dĺžka  

kontroly 
Záver z kontroly Typ pochybenia 

Podané 

pripomienky 

MiZ (berie na 

vedomie) 

13/2020  81 dní Zistené nedostatky Porušenie zákona 
Áno - čiastočne 

akceptovabné 
29.4.2021 

1/2021 23 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 29.4.2021 

2/2021 18 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 29.4.2021 

3/2021 8 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 29.6.2021 

4/2021 14 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 29.6.2021 

5/2021 28 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 29.6.2021 

6/2021 77 dní Zistené nedostatky Porušenie zákona Nie 20.12.2021 

7/2021 8 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 20.12.2021 

8/2021 15 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 20.12.2021 

9/2021 7 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 20.12.2021 

10/2021 7 dní 
Bez zistených 

nedostatkov 
- - 20.12.2021 

11/2021 prebieha - - - - 

  
Počet kontrolných dní (dní, kedy bola vykonávaná kontrola) ukončených kontrol je 285, čo 

je oproti roku 2020 nárast o 26 dní (259), viaceré kontroly však boli vykonávané súbežne. 

Väčšina zistených pochybení bola formálneho, či procesného charakteru, respektíve boli 

spôsobené nedôslednosťou zamestnancov povinnej osoby, nejednalo sa o porušenie finančnej 

disciplíny. 

Vo viacerých správach z kontrol boli povinnej osobe okrem navrhnutých opatrení, 

navrhnuté aj rôzne „odporúčania“ na zefektívnenie procesov v samospráve, z ktorých povinná 

osoba väčšinu prijala. 

Pri kontrole splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku zistených v predchádzajúcich kontrolách neboli zistené nedostatky a povinná 

osoba zapracovala navrhnuté opatrenia z uvedených kontrol do svojich procesov riadne.  
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22..  IInnáá  ččiinnnnoossťť  

  

Okrem uvedených vykonaných kontrol bolo vypracované v súlade s príslušnými 

ustanoveniami jednotlivých zákonov nasledovné:  

  

33..  AAbbssoollvvoovvaannéé  šškkoolleenniiaa  
 

Ako kontrolór Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP som sa z dôvodu zvyšovania kvalifikácie  

v predmetnej oblasti zúčastnil nasledovných školení: 

- Povinnosti hlavného kontrolóra obce na začiatku 2021 v kocke, 21.1.2021 (On-line) 

- Povinnosti hlavného kontrolóra obce 2021, 13.8.2021 (On-line) 

- Nakladanie s majetkom obce, 23.9.2021 (On-line) 

- Zverejňovanie na webovom sídle obce v súlade so štandardami, 8.11.2021 (On-line) 

 

44..  OOppeerraattíívvnnaa  ččiinnnnoossťť  

  
Ako kontrolór Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP som sa podieľal na operatívnych 

činnostiach samosprávy vo forme poradného orgánu. Zároveň som vykonal množstvo kontrolných 

dní“ v teréne, kde som kontroloval efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť vynaložených 

finančných prostriedkov mestskej časti, a to vo forme kontroly dodávateľov, či zhotoviteľov, 

vrátane Podniku služieb KVP, s.r.o.. 

  

- Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020, 

predložená na XX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, 

ktoré sa konalo dňa 18. februára 2021. 

- Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice   Sídlisko KVP na rok 2021, 

predložené na XX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, 

ktoré sa konalo dňa 18. februára 2021. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice   Sídlisko KVP na obdobie od 

1. júla 2021 do 31. decembra 2021 predložený na XXIII. Rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2021. 

- Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice   Sídlisko KVP za rok 

2020 predložené na XXIII. rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2021. 

- „Informácia o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice   Sídlisko KVP za predchádzajúce 

obdobie (keďže do dňa rokovania nebola ukončená žiadna z rozpracovaných kontrol) predložená 

na XXV. rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré sa 

konalo dňa 30. septembra 2021. 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie od 

1. januára 2022 do 30. júna 2022 predložený na XXVII. Rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktoré sa konalo dňa 20. decembra 2021. 

- Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022, 

predložené na XXVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP, ktoré sa konalo dňa 20. decembra 2021. 
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55..  ČČaassoovvýý  úússeekk  kkoonnttrroollnneejj  ččiinnnnoossttii  kkoonnttrroollóórraa  

  
Ing. Ladislav Takáč, PhD., od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 (90% úväzok). 

 

  

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  PPRRÁÁVVNNEEHHOO  OODDDDEELLEENNIIAA    

MMIIEESSTTNNEEHHOO  ÚÚRRAADDUU  

  
 V  roku 2021 - v treťom 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 poslancov bez politickej príslušnosti v miestnom zastupiteľstve. Miestna rada sa 
schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zasadnutia miestnej rady zvoláva a vedie 
starosta.  

      V roku 2021 Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s rokovacím 
poriadkom zasadala v nasledovných termínoch :  
      
Rok 2021 
                           14.  zasadnutie dňa  16. februára                                  
                           15.  zasadnutie dňa  15. apríla                                 
                           16.  zasadnutie dňa  17. júna                                       
                           17.  zasadnutie dňa  16. septembra 
                           18.  zasadnutie dňa   9. decembra 
                                                  

 

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 – člen miestnej rady do 15.01.2021 

 

         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na svojom XX. rokovaní  dňa 

18.02.2021 uznesením číslo 241/c zvolilo za člena miestnej rady poslanca Mgr. Mariána 

Horenského, PhD. s účinnosťou od 1. marca 2021. Dôvodom tejto voľby bolo vzdanie sa 

poslaneckého mandátu Vojtecha Tótha, MBA čím došlo k zániku členstva v miestnej rade.  

 

 

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 
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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 2021 zasadalo v týchto 

termínoch :  

 

XX. zasadnutie dňa 18. februára - sa uskutočnilo podľa časového plánu a návrh programu                                                           
obsahoval 20 bodov. Najdôležitejším bodom programu bol „Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023“, ktorý je základným nástrojom finančného 
hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku a ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 
mestskej časti. Starosta mestskej časti informoval, že mestská časť počíta s mierne zníženými 
príjmami oproti minulému roku a tiež s výpadkami príjmov napr. z hracích automatov. Do rozpočtu 
boli zapracované výdavky na testovanie COVID-19, povinné akcie Interreg I a Interreg II, ktorých 
sme súčasťou a ktoré nám budú preplatené, projekty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Investičné a rozvojové projekty pre mestskú časť po dohode 
s poslancami rozpočtujeme sumou 394 500,00 € - na rekonštrukciu zasadačky miestneho úradu, 
komunitnú kaviareň, výstavbu parkovísk, nákup monitorovacích zariadení, detské ihriská 
a revitalizáciu vnútroblokov, multifunkčné ihrisko, prípravu projektových dokumentácií, opravy 
ciest a chodníkov v mestskej časti. Mestská časť chce pokračovať v projektoch, ktoré prinesú 
pridanú hodnotu pre naše sídlisko.  
Dôležitým bodom programu rokovania bolo aj zloženie sľubu poslanca – náhradníka doc. MVDr. 
Petra Korima, CSc. na uprázdnený mandát v prvom volebnom obvode. Dôvodom bolo vzdanie sa 
poslaneckého mandátu Vojtecha Tóhta, MBA dňom 15.01.2021. K ďalším prerokovaným 
materiálom patrili správy štátnej a mestskej polície o bezpečnostnej situácií na sídlisku KVP, 
kontrola plnenia uznesení, správa o kontrolnej činnosti kontrolóra, doplnenie Rokovacieho poriadku 
miestneho zastupiteľstva, schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov 
z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej ľudskej choroby COVID -19. Na 
tomto rokovaní poslanecký zbor vzal na vedomie zámer zriadenia Mládežníckeho parlamentu 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.  
 

XXI. zasadnutie dňa 25. marca - sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne. Program                                                       
rokovania obsahoval 7 bodov. Hlavným dôvodom tohto rokovania bolo schválenie zámeru 
prenájmu majetku mestskej časti a to areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku s právom kúpy 
prenajatej veci a následného prevodu vlastníctva, formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. V tejto súvislosti poslanci požiadali starostu 
mestskej časti o vymenovanie komisie za účelom vyhodnotenia a schválenia víťazného návrhu, 
zloženej z radov poslancov a zamestnancov v počte 7 členov s hlasovacím právom. Členovia 
z radov poslancov: Iveta Adamčíková, Ing. Roman Matoušek, Mgr. Marián Horenský, PhD., Ing. 
Milan Pach. V závere rokovania bol schválený plán zasadnutí miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva na 1. polrok 2021.   
 

XXII. zasadnutie dňa 29. apríla - sa uskutočnilo v súlade s časovým plánom rokovaní.                                                        
Program obsahoval 13 bodov. Po prerokovaní stálych bodov – slovo pre verejnosť, kontroly plnenia 
uznesení, informatívnej správy o zrealizovaných komisiách pre výberové konania, poslanci vzali na 
vedomie správy predložené kontrolórom mestskej časti. Tieto sa týkali kontroly príjmov, výdavkov 
a finančných operácií za 1. polrok 2020, kontroly plnenia uznesení za 2. polrok 2020 a kontroly 
dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva o všeobecne záväzných nariadeniach, 
o zámer v režime osobitného zreteľa, o rozpočte a záverečnom účte za rok 2020. Predmetom 
rokovania bola aj schválenie  vnútornej normy - Zásad poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom 
mestskej časti. V zmysle predloženého návrhu zásad bolo potrebné stanoviť kategórie obyvateľov 
odkázaných na pomoc, jednoznačne vymedziť kompetencie a rozšíriť formu pomoci aj tým 
kategóriám obyvateľstva, ktorí predtým na takúto pomoc nemali nárok. Na tomto zasadnutí 
poslanecký zbor vzal na vedomie zámer rozšírenia areálu Arény Sršňov na základe urbanistickej 
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štúdie a informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január až 
marec 2021. Záver rokovania  patril interpeláciám, otázkam poslancov a bodu rôzne.   

 

XXIII. zasadnutie dňa 29. júna - rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu a návrh                                                   

programu bol bohatý, obsahoval 27 bodov. Po stálych bodoch – kontrole plnenia uznesení, 
informatívnej správe o zrealizovaných komisiách pre výberové konania nasledovali správy 
o činnosti kontrolóra mestskej časti č. 3, 4 a 5/2021 a predložené bolo aj stanovisko kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu za rok 2020. V súlade s § 18f ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol miestnemu zastupiteľstvu predložený na 
rokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2021. Nasledovali body 
ekonomického charakteru – Záverečný účet mestskej časti a celoročné hospodárenie za rok 2020, 
tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2021, výročná správa za rok 2020, informatívna správa 
o zrealizovaných rozpočtových opatreniach a obdobie apríl – máj 2021 a upustenie od vymáhania 
pohľadávky mestskej časti.  Zástupca starostu pán Ing. Roman Matoušek a predseda Finančnej 
komisie predniesol stanovisko tejto komisie, ktorá odporučila poslaneckému zboru schváliť 
Záverečný účet mestskej časti a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.  Dôvodom 
schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2021 bolo zvýšenie rozpočtu v bežných príjmoch z dôvodu 
poskytnutia transferu z mesta Košice na úhradu výdavkov spojených s opravami ciest, výdavkov 
súvisiacich s testovaním a opatreniami proti COVID – 19 a presunu finančných prostriedkov na 
sčítanie obyvateľov. Predmetom rokovania bola aj žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácií 
Terasové domy TITUS, Slávičie údolie, týkajúcej sa  výstavby asi 30 terasových domov na hranici 
dvoch katastrálnych území Myslava a Grunt. Poslanecký zbor neschválil túto projektovú 
dokumentáciu z dôvodu umiestnenia stavby, kvôli problémom s registráciou obyvateľov, 
pridelením súpisného a orientačného čísla a ďalšími administratívnymi úkonmi spojenými 
s užívaním budúcej nehnuteľnosti. Ďalšími prerokovávanými bodmi boli žiadosti o poskytnutie 
dotácií, činnosť Denného centra mestskej časti v roku 2021 a to schválenie záujmových činností 
realizovaných po uvoľnení opatrení proti COVID – 19 či informatívna správa o výsledku 
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom a následný prevod areálu bývalej MŠ 
v Drocárovom parku v Košiciach. Predložené súťažné návrhy zhodnotila komisia menovaná na 
tento účel tak, že najvhodnejším riešením pre mestskú časť je zrušenie vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaže bez udania dôvodu v súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
a podmienkami súťaže.  

   

XXIV. zasadnutie dňa 26. augusta - sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne. Program                                                            
rokovania obsahoval 6 bodov. Hlavným dôvodom zvolania tohto zasadnutia bolo predloženie 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy:  
Realizácia zelenej strechy, Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ prostredníctvom 
Integrovaného regionálneho operačného programu na úpravu budovy miestneho úradu. Projekt bol 
rozdelený na realizáciu zelenej strechy a realizáciu zateplenia. Celková predpokladaná výška 
výdavkov je 105 978,95 EUR s DPH s tým, že 5% spolufinancovanie tvorí čiastka 5 298,95 EUR. 
Túto sumu spolufinancovania projektu poslanecký zbor uznesením schválil spolu s podmienkami 
poskytnutia pomoci a so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mestskej časti. Príslušná Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporučila 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť uznesenie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu zelenej strechy. Dôležitým bodom programu bol návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2021 
s tým, že zmeny kapitálových výdavkov a rezervného fondu môžeme robiť len do 31. augusta 
príslušného kalendárneho roka. Predmetom zmien rozpočtu boli projekty Interreg, chýbajúce 
finančné prostriedky z testovania, znížené príjmy z hazardných hier, presun finančných 
prostriedkov v sume 15 000 EUR na personálny audit a úprava financií na  projektové 
dokumentácie. V závere rokovania poslanci udelili slovo zástupcovi mládeže Matúšovi Nemcovi, 
ktorý informoval poslanecký zbor a zástupcov mestskej časti o návrhu na vytvorenie zoskupenia 
mládežníckeho parlamentu. Poďakoval vedeniu mestskej časti, že dáva priestor mladým 
obyvateľom sídliska a bude rád, ak sa založí mládežnícky parlament mestskej časti. Jeho cieľom 
bude osvetová činnosť a propagácia myšlienky mládežníckeho parlamentu v iných mestských 
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častiach, vytvorenie mládežníckeho parlamentu na úrovni mesta Košice v horizonte piatich rokov   
a usporadúvanie športových turnajov v spolupráci s mestskou časťou.  

 

XXV. zasadnutie dňa 30. septembra - rokovanie sa uskutočnilo v súlade s časovým plánom.                                                             

Program rokovania, ktorý obsahoval 19 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 2021, kontroly plnenia 
uznesení, monitorovacej správy za 1. polrok 2021, plnenia príjmov a čerpania výdavkov mestskej 
časti k 30.06.2021, tvorby a použitia rezervného fondu a stavu nedoplatkov na nájomnom  
k 30.06.2021. K správe Mestskej polície Košice – stanice KVP poslanci vyslovili nespokojnosť s jej 
prácou a požiadali o dôslednejší výkon kontroly pri nedodržiavaní povinností a sankcionovanie 
v zmysle platných právnych predpisov vo veci  povinností majiteľov resp. držiteľov psov v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia, čistoty na verejných priestranstvách a pri stanovištiach 
kontajnerov, nepovoleného ukladania nadrozmerného odpadu ku stanovištiam kontajnerov a 
konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách. Predmetom rokovania bol aj návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. Spracovaný a predložený bol na základe pripomienok občanov, 
ktoré mestská časť zbierala od roku 2020 a do návrhu aj zapracovala. Týmto všeobecne záväzným 
nariadením sa vymedzujú plochy, kde bude voľný pohyb psov a to hlavne v okrajových častiach 
sídliska. Keďže všetci chceme žiť v čistom prostredí, pravidlá by mali byť vyhovujúce a platné pre 
všetkých. Príslušná Komisia verejného poriadku odporučila schváliť predložený materiál. Pán 
poslanec Marián Koszoru doplnil návrh nariadenia o zoznam miest vyhradených pre venčenie psov 
v okrsku KVP IV, po schválení doplnenia poslanecký zbor schválil predložené nariadenia ako 
celok. V závere rokovania poslanecký zbor vzal na vedomie zriadenie Mládežníckeho parlamentu 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 734 
zo dňa 1. júla 2021, schválil Štatút mládežníckeho  parlamentu a  zvolil 7  členov  mládežníckeho 
parlamentu v  zložení:  Radoslav  Blaško, Ján Bruzik, Dávid Budai, Dominika Fecková, Martin 
Mikušák, Matúš Nemec. 

Predkladateľom  návrhu na zriadenie mládežníckeho parlamentu  bol pán poslanec Mgr. Marián      

Horenský, PhD.,  ktorý uviedol,  že  táto  samospráva  je ukážkovým  príkladom toho,  ako chce 

vyjsť v ústrety mladým ľuďom a deklaruje vytvorenie  pravidelného priestoru pre komunikáciu  

a stretávania sa mládežníckeho parlamentu. Po interpeláciách, otázkach poslancov a bode rôzne, 

starosta ukončil rokovanie s poďakovaním sa všetkým prítomným za účasť a podnetné návrhy.   

 

XXVI. zasadnutie dňa 25. novembra  -  sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne. Program                                                                             
rokovania obsahoval 6 bodov. Dôvodom zvolania tohto rokovania bolo schválenie vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže na predaj časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku a prenájom 
priľahlého pozemku a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže z dôvodu, že obchodná 
verejná súťaž na prenájom a následný prevod tohto areálu bola zrušená. Súčasne so schválením 
súťaže poslanci požiadali starostu mestskej časti  o vymenovanie komisie za účelom vyhodnotenia 
a schválenia víťazného návrhu, zloženej z radov poslancov a zamestnancov v počte 7 členov 
s hlasovacím právom. Členovia z radov poslancov: Iveta Adamčíková, Mgr. Marián Horenský, 
PhD., Marián Koszoru, Ing. Milan Pach. V závere rokovania bola schválená zmena členstva 
v Dozornej rade Podniku služieb KVP s. r. o. z dôvodu vzdania sa členstva pána poslanca Bc. 
Mariána Podolinského na vlastnú žiadosť. Novým členom dozornej rady sa stal pán poslanec 
PaedDr. Zdeno Bartók.   
 

XXVII. zasadnutie dňa 20. decembra - rokovanie bolo  plánované  na 14. decembra,  avšak                                                                              
z dôvodu dodržania zákonnej 15 - dňovej lehoty na zverejnenie návrhu rozpočtu mestskej časti pred 
rokovaním v miestnom zastupiteľstve, bol termín presunutý na 20. decembra. Z návrhu programu, 
ktorý  obsahoval 15 bodov, poslanci vypustili bod 11. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd 
Košice II. Dôvodom bola skutočnosť, že mestská časť ku kandidátom navrhovaným na funkciu 
prísediacich nemala doručené vyjadrenie predsedu okresného súdu. Po voľbe návrhovej komisie, 
kontrole plnenia uznesení, informatívnej správe o zrealizovaných komisiách pre výberové konania, 
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správach o činnosti kontrolóra č. 6, 7, 8, 9 a 10/202, návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2022, ktoré poslanci vzali na vedomie, nasledovalo prerokovanie materiálov ekonomického 
charakteru. Jednalo sa o informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 
obdobie júl – september 2021 a o konsolidovanú výročnú správu mestskej časti za rok 2020. 
K najdôležitejším bodom celého rokovania patril bod Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice -
Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024. Starosta uviedol, že v čase zostavovania nášho 
rozpočtu ešte nebol schválený rozpočet mesta Košice. Pre mestskú časť je veľmi dôležité schváliť 
rozpočet v decembri, aby sme hneď od januára vedeli pracovať. Na realizáciu plánov nebude mať 
mestská časť celý rok, keďže rok 2022 je volebný rok. Preto nechceme strácať čas a chceme začať 
pracovať hneď. Rozpočet hodnotí ako triezvy, lebo vychádzal zo situácie, ktorá nás postihla tento 
rok. Chceme realizovať projekty, ktoré sú rozbehnuté a sú v rôznom štádiu riešenia – napríklad 
výstavba parkovísk, nové venčovisko, obnova dvoch detských ihrísk, otvorenie komunitnej 
kaviarne, prepojovací chodník zo Zombovej ulice na Húskovu ulicu. Zástupca starostu – pán Ing. 
Roman Matoušek predložil k návrhu rozpočtu doplnenie, týkajúce sa komunitnej kaviarne, ktorá je 
vo výstavbe a nevieme tento objekt prevziať do konca roka 2021. Preto je potrebné finančné 
prostriedky vo výške 115 000,00 EUR presunúť do ďalšieho roku. Po schválení tohto doplnenia, 
poslanecký zbor schválil rozpočet mestskej časti na rok 2022 a vzal na vedomie rozpočet na roky 
2023, 2024.  Návrh podporili všetci prítomní poslanci.     
Predmetom ďalšieho rokovania bol vstup mestskej časti do najstaršej stavovskej organizácie obcí -  
Združenia miest a obcí Slovenska z dôvodu prístupu k informáciám, k výzvam a  projektom, 
k novým školeniam a k nadviazaniu nových vzťahov v rámci združenia. V závere rokovania 
poslanecký zbor zvolil ďalších 6 členov mládežníckeho parlamentu v  zložení:  Jakub Fedor, 
Alexandra Chovancová, Karin Langová, Eduard Marčák, Peter Višňovec, Filip Seliga. 
V personálnych otázkach poslanci volili členov mládežníckeho parlamentu - neposlancov do 
jednotlivých komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve.  
Na záver rokovania sa starosta mestskej časti poďakoval za podporu a spoluprácu v roku 2021,  za  

ochotu poslancov zúčastňovať sa pracovných stretnutí a zasadnutí a aj napriek ťažkým časom riešiť 

problémy sídliska. Tiež poďakoval za aktívnu komunikáciu s občanmi a čas, ktorý poslanci venujú 

mestskej časti. Skonštatoval, že za tri roky volebného obdobia poslanci zasadali dvadsaťsedem krát, 

skoro v rovnakom počte zasadali komisie a tiež sa uskutočnilo veľa pracovných stretnutí. 

Poďakoval zamestnancom mestskej časti, kontrolórovi mestskej časti a dodal, že všetci tvoríme 

samosprávu a svojou prácou ukazujeme, že samospráva je pre občanov, aj keď možno nevyriešime 

všetko hneď a dokonale. Všetkým  poprial šťastné a požehnané vianočné sviatky a dodal, že nás 

čaká rok plný práce. 

 
 

Zoznam poslancov  

Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice - Sídlisko KVP 

 
1. Iveta Adamčíková  

2. PaedDr. Zdeno Bartók  

3. Martin Boritáš  

4. doc. 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 - zánik poslaneckého mandátu 15.01.2021 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc. - zloženie sľubu poslanca - náhradníka 18.02.2021 
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Sčítanie obyvateľov patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické 

zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných 

intervaloch. Sčítanie obyvateľov prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach 

obyvateľov a ich bývaní.  

V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bolo sčítanie v roku 2021 výnimočné. Išlo o 

výlučne elektronické sčítanie a prvé integrované sčítanie. To prinieslo mnohé výhody, akými 

napríklad: presnejšie a kvalitnejšie údaje, šetrenie životného prostredia, bezpečnosť, rýchlosť 

sčítania. Sčítanie sa vykonalo v súlade so zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a 

bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahovali zisťované údaje, bola polnoc zo štvrtka  31. 

decembra  2020 na piatok 1.  januára  2021.  Predmetom  sčítania  domov  a  bytov  boli  všetky  

domy,  všetky  byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia 

obývané,  nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov boli poverené obce SR a 

realizovalo sa podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov. 

 Sčítanie domov a bytov v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vykonávala  mestská časť,  

prebehla bez účasti obyvateľov. Sčítanie sa uskutočnilo výlučne elektronickou formou, pomocou 

Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Zisťovali sa údaje ako napr.: forma 

vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ 

kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie a pod.  

 Mestská časť si vyžiadala údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich 

správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce, a to od 10 správcovských 

spoločností a 14 spoločenstiev vlastníkov bytov.  

 Sčítanie domov  a  bytov  vykonali  poverené  osoby,  ktoré  vyplnili  údaje  o  bytoch  v  

domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov.  Sčítanie  obyvateľov  sa  

uskutočnilo  v  dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na 

ktorý sa vzťahovali všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplnil bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na 

piatok 01.01.2021.   

 Sčítanie v Slovenskej republike sa vykonalo formou samosčítania. Sčítať sa bolo možné  

elektronicky, vyplnením elektronických formulárov na internetovej stránke www.scitanie.sk     

Obyvatelia sa prioritne sčítali sami alebo pomocou inej,  najmä  blízkej  osoby  alebo  osoby  žijúcej  

s obyvateľom v jednej domácnosti, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, 

tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Ak sa obyvateľ sa nemohol/nechcel sčítať sám, 

mestská časť zriadila 4 kontaktné miesta v priestoroch miestneho úradu,  pre účel sčítania, kde 

obyvateľa sčítal stacionárny asistent.  

 Obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby (napr. 

seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.),  bolo poskytnuté asistované 

sčítanie pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa. 

 Asistované sčítanie v zmysle novely zákona trvalo od 01.04.2021 do 31.10.2021. 

  Stacionárnych a mobilných sčítacích komisárov po ich predchádzajúcom súhlase vymenoval 

starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lőrinc. 
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Štatistický úrad Slovenskej republiky  začal  so  spracovaním  sčítacích  formulárov,  výsledky  

zo sčítania 2021 bude zverejňovať priebežne.  

 

Prehľad základných údajov o počte obyvateľov za mestskú časť:   

Počet obyvateľov trvale bývajúcich:    22 241 

- z toho muži      48,59 % 

- z toho ženy     51,41 % 

Počet bytov :       8 167 

Počet domov:      418 

 

Prehľad základných údajov o počte obyvateľov za Slovenskú republiku:   

Počet obyvateľov trvale bývajúcich:                         5 449 270  

-  z toho muži      48,91 % 

- z toho ženy     51,9  % 

 

Obyvateľstvo podľa veku  

- predproduktívny vek (0-14 rokov)   16 % 

- produktívny vek (15-64 rokov)   67 % 

- poproduktívny vek (65+)    17 % 

 

 

Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania  

Vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na celkovom počte obyvateľov SR na 18,4 

%  v roku 2021 oproti 13,8 % v roku 2011, najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským 

vzdelaním žije v Bratislavskom kraji (31,7 %). 

 

Obyvateľstvo podľa rodinného stavu 

- slobodný       44,7 %   

- ženatý       40,1 % 

- rozvedený         8,2 % 

- ovdovený           7 % 

Podiel slobodných osôb za 10 rokov stúpol o 2,4 %, najvyšší podiel slobodných osôb má Košický 

kraj (47%), Bratislavský kraj má najvyššiu intenzitu rozvodovosti, Nitriansky kraj má najvyššiu 

intenzitu úmrtnosti, Prešovský kraj má najvyššiu intenzitu sobášností v SR.  

 

Obyvateľstvo podľa národnosti  

- Slovenská 83,8 % 

Pri sčítaní v roku 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 80,7 % obyvateľov, k národnostným 

menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 % z celkového počtu obyvateľstva 

s trvalým pobytom. Poradie uvádzaných národnosti zostupne - maďarská, rómska, česká, rusínska. 

Prvýkrát v histórii bola možnosť uviesť príslušnosť k ďalšej národnosti. Túto možnosť využilo 5,6 

% obyvateľstva s trvalým pobytom. Ako ďalšiu národnosť obyvatelia uvádzali zostupne – 

slovenská, rusínska, maďarská, rómska a česká.     

 

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania  

Najpočetnejšie cirkvi v SR sú:  Rímskokatolícka cirkev - 56 %; Evanjelická cirkev - 5,3 %; 

Gréckokatolícka cirkev - 4 % ; kalvínske vyznanie - 1,6 %, bez vyznania - 23,8 %, počet 

obyvateľov bez vyznania narástol oproti roku 2011 o cca 10%.   
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Obyvateľstvo podľa štátnej príslušnosti  

Z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov má 99 % obyvateľov štátnu príslušnosť SR, 

trendom posledných 10 rokov je nárast počtu a podielu cudzincov s trvalým pobytom žijúcich v SR. 

V Bratislavskom kraji sa počet cudzincov zvýšil za posledných 10 rokov z 5 264 v roku 2011 na 

19 569 v roku 2021. 

 

Zaujímavosti 

55-tisíc obyvateľov uviedlo ako ďalšiu národnosť slovenskú, 5,6 % sa prihlásilo aj k ďalšej 

národnosti, 56 % sa prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi v SR, 5,3 % sa prihlásilo k evanjelickej 

cirkvi, 12 % uviedlo iný materinský jazyk ako slovenský, 17,1 % obyvateľov je v poproduktívnom 

veku, 51 % žien, 44,4 % slobodných 49 % mužov, na 100 detí pripadá 107 seniorov, v SR je 

1 234 592 domov, 72 % domov je z murovanej konštrukcie, na kanalizáciu je napojených 49 % 

domov, 68 % domov má plynovú prípojku, viac ako 671-tisíc domov má obnovené okná, v SR je 

2 235 586 bytov, 36 % bytov má 3 obytné miestnosti, na prízemí je situovaných viac ako 1 milión 

bytov, 66 % bytov sa vykuruje plynom, vodovod v byte má 96 % bytov. 

 

Sčítanie obyvateľov prinieslo nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach 

obyvateľov a ich bývaní.  

 

Zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky (k 16.3.2022) 

 

 

 

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  EEKKOONNOOMMIICCKKÉÉHHOO  OODDDDEELLEENNIIAA  

MMIIEESSTTNNEEHHOO  ÚÚRRAADDUU  
  

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v roku 2021 z ekonomického pohľadu 

 
 

Rozpočet MČ KVP na rok 2021 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. Rozpočet bol navrhovaný ako vyrovnaný, t. j. rozdielom medzi príjmami a 

výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií  bol vyrovnaný. Bežný rozpočet 

bol navrhovaný ako schodkový, krytie schodku vo výške 21 706,00 EUR bolo zabezpečené 

zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka (sčítanie domov a bytov, projekt č. 

108 z ÚPSVaR). Kapitálový rozpočet bol navrhovaný  so schodkom v  sume  394 500,00 EUR.  

Schodok  kapitálového  rozpočtu  bol   krytý    príjmovými  finančnými   operáciami  –  prevodom   

z  rezervného  fondu  MČ  KVP v sume 394 500,00  EUR.  

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 2021 - 2023 je rozpočtovaných 9 programov.   

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 

Z. z.  na obdobie rokov 2021 – 2023 ako viacročný rozpočet.  Záväzným rozpočtom je rozpočet na 

nasledujúci rok, teda na rok 2021. V zmysle vyššie uvedenej  právnej normy rozpočet na roky 

2022 a 2023 nie je záväzný . 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 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 zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších zmien a 

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

 

B e ž n é   p r í j m y schválený rozpočet:     

                    

 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 2021 boli zahrnuté do schváleného 

rozpočtu daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani 

z príjmov fyzických osôb a podiel na dani za psa.  U nedaňových príjmov  sú to 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 bežného rozpočtu boli zapracované: 

 

• podiel dane z príjmov fyzických osôb                                                               1 280 205   EUR 

• podiel na dani za psa                                                                                                12 053   EUR      

 

• transfer z rozpočtu  Mesta Košice                                                                          57 000   EUR 

• transfer z rozpočtu Mesta Košice na evidenciu obyv., adries                                7 700   EUR 

• transfer z rozpočtu Mesta Košice – COVID-19                                                     15 000   EUR 

 

• príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu,  

administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, 

ostatné príjmy/                                                                                                        482 377   EUR                           

                                                                                                                               

• transfer zo štátneho rozpočtu – sčítanie obyvateľov                                             27 925   EUR 

• transfer z ESF                                                                                                          73 233    EUR 

• granty Interreg I. a Interreg II.                                                                              46 224   EUR 

S p o l u :                                                                                                                     2 001 717   EUR                                                                                   

                                                                                                     

 

Upravený rozpočet bežných príjmov bol celkom v sume 1 925 618,22 Eur. Zníženie 

rozpočtu bežných príjmov celkom o sumu 76 098,78 EUR bolo najmä v podpoložke príjmy 

z prenajatých budov, kde nebolo možné kvôli pandémii ochorenia COVID-19 upraviť výšku 

príjmov. Príjmy sa znížili aj o prostriedky za projekty Interreg I a II, z dôvodu, že úhrada 

bude realizovaná v roku 2022. 

 

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)                     394 500   EUR 

 

V priebehu roka bola príjmová časť finančných operácií upravená o sumu 45 515,90 EUR na krytie 

kapitálových výdavkov; 

 

• prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov, bytov                         17 832   EUR 

• prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR                      3 874   EUR 

 

Tieto boli rozpočtované na krytie úloh vyplývajúcich zo sčítania domov a bytov a z projektu. 
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2.  V Ý D A V K O V Á   Č A S Ť 
 

Celkové výdavky schváleného rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP (bežného                       

a kapitálového) boli rozpočtované vo výške  2 417 923 EUR, a to : 

 

B e ž n é   v ý d a v k y :                                                              2 023 423  EUR 

K a p i t á l o v é   v ý d a v k y :                                                     394 500  EUR  

Obsahová náplň bežného a kapitálového  rozpočtu je uvedená v tabuľkovej časti finančného 

rozpočtu ako aj v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového rozpočtu MČ Košice – 

Sídlisko KVP. 

 

Významné položky bežného upraveného rozpočtu:  

 

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

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 611 465,21 EUR bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie 

602 458,83 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

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

a zamestnancov menších obecných služieb.   

                 

Poistné a príspevok do poisťovní - kategória 620 

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 258 369,69 EUR bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie 

249 815,67 EUR, čo predstavuje 96,7 % 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 1 093 982,55 EUR bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané 

992 708,38 EUR, čo predstavuje 90,7 % 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 2021 v zvýšenej miere: údržbu komunikácií v sume 

125 011,15 EUR a údržbu chodníkov a schodov celkom v sume 90 000 EUR (Mesto Košice 

poskytlo pre MČ finančné prostriedky vo výške 90 000 EUR). Na opravy výtlkov bolo 

vynaložených 4 960,93 EUR. 

Na údržbu verejnej zelene bolo vynaložených 121 674,90 EUR, najmä na kosenie trávnatých 

plôch, hrabanie lístia, výruby a orezy stromov, kríkov a živých plotov. 

Na opravu a údržbu detských a športových ihrísk vynaložila 9 955,53 EUR, na údržbu 

verejných priestranstiev a verejnej čistoty bolo vynaložených 17 512,88 EUR.  

Na opravu budov v správe MČ bolo vynaložených 13 228,28 EUR. 

Čistotu a údržbu verejnej zelene realizoval pre MČ Podnik služieb KVP, s.r.o. 

Výdavky v sume 11 894,48 EUR boli vynaložené najmä na údržbu budov, 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. 
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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. 

V roku 2021 boli zabezpečované projekty Interreg I a Interreg II s účasťou MČ a účasťou 

zahraničného partnera z Maďarska. 

 

V roku 2021 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 2021 výrazne ovplyvnila pandémia infekčného ochorenia COVID-19. MČ v rámci 

zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov a obyvateľov sídliska vynaložila finančné prostriedky 

celkom vo výške 55 852,16 EUR. Boli to výdavky najmä na zriadenie testovacích tímov pre 

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

dezinfekčných prostriedkov a pod. Výdavky MČ boli vo výške 14 814,43 EUR, výdavky v sume 

41 037,73 EUR boli refundované Mestom Košice. 

 

V tomto roku MČ zabezpečovala elektronické sčítanie obyvateľov. Pridelené boli finančné 

prostriedky vo výške 27 925,44 EUR. Časť finančných prostriedkov za sčítanie domov a bytov 

z roku 2020 vo výške 17 832 EUR bola presunutá na použitie do roku 2021. Finančné prostriedky 

boli použité na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, úhradu 

odmien mimo pracovného pomeru, náhrady mzdy a platu a pod.  

 

MČ prvýkrát realizovala v rámci participatívneho rozpočtu občianske projekty. 

 

Bežné transfery - kategória 640 

 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 23 400,18 EUR bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané 

14 575,92 EUR, čo predstavuje 62,3 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité najmä na 

projekty participatívneho rozpočtu, 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 449 014,88  EUR boli k 31.12.2021 

skutočne čerpané finančné prostriedky vo výške 278 777,34 EUR, čo predstavuje 62,1 % čerpanie.  

 

Z kapitálového rozpočtu boli realizované:  

 

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

55 850,36 EUR: 

z toho: nasledovné PD v sume 40 000,00 EUR boli refundované Mestom Košice: 

 

1. PD Chodník Húskova 3 v sume 300,00 EUR 

2. PD Promenádny chodník Moskovská - OC Jednota v sume 4 800,00 EUR 

3. Polohopisný a výškopisný plán, doplnenie stavu KN - C k polohopisu a výškopisu k stavbe 

Promenádny chodník Moskovská - OC Jednota v sume 420,00 EUR 

4. Vytýčenie podzemného potrubia k stavbe Rekonštrukcia schodiska pri OC IV. v sume    

2,00 EUR 
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5. Polohopisný a výškopisný plán, doplnenie stavu KN - C k polohopisu a výškopisu k stavbe 

Rekonštrukcia schodiska pri OC IV. v sume 276,00 EUR 

6. PD Schodisko Cottbuská pri OC IV. v sume 850,00 EUR 

7. Pasportizácia zelene a výpočet spoločenskej hodnoty drevín pri Fontáne v sume       

1 020,00 EUR 

8. Projekt pre územné rozhodnutie stavby „Revitalizácia verejného priestoru Fontána“ v sume 

5 400,00 EUR 

9. Urbanisticko - architektonická štúdia Vnútroblok Drocárov park v sume 3 000,00 EUR 

10. Polohopisný a výškopisný plán, doplnenie stavu KN – C k polohopisu a výškopisu k stavbe 

Vnútroblok Hemerkova - Húskova v sume 672,00 EUR 

11. Architektonická činnosť pre zákazku Štúdia Skatepark KVP a vyhodnotenie projektu pre 

stavebné povolenie akcie Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova - 

Hemerkova KVP v sume 7 540,00 EUR 

12. Polohopisný a výškopisný plán, doplnenie stavu KN - C k polohopisu a výškopisu k stavbe 

Skatepark v sume 288,00 EUR 

13. PD Kultúrno - spoločenské centrum KVP - vzduchotechnika a klimatizácia v sume    

900,00 EUR 

14. Projekčné práce na stavbe Kultúrno - spoločenské centrum KVP v sume 3 876,00 EUR 

15. PD pre stavebné povolenie k stavbe Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - 

Kremnická ulica v sume 5 976,00 EUR 

16. Štúdia Cyklistický chodník JP II. - Kremnická s overením variantov riešenia v sume 

4 680,00 EUR 

 

       PD v sume 15 850,36 EUR boli hradené z rozpočtu MČ: 

1. PD kancelária 1. kontaktu a zasadačky MČ v sume 3 714,00 EUR 

2. PD Komunitná kaviareň v sume 2 256,00 EUR 

3. Štúdia Schody OC IV v sume 68,36 EUR  

4. PD Cyklochodník v sume 5 976,00 EUR 

5. PD Parkovisko Dénešova v sume 336,00 EUR 

6. PD Realizácia zelenej strechy MČ v sume 1 500,00 EUR 

7. PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MČ v sume 2 000,00 EUR 

 

➢ investičné akcie: 

• Parkovisko Zombova v sume 79 473,00 EUR 

• Detské ihrisko Cottbuská v sume 29 597,14 EUR 

• Výstavba tienidla na DI v sume 2 254,39 EUR 

• Prvok na DI – dar v sume 1 638,00 EUR 

• Kontajnerová šatňa v sume 20 000,00 EUR 

• Multifunkčné ihrisko v sume 41 128,62 EUR 

• Nákup monitorovacích zariadení v sume 12 014,94 EUR 

• Interiérové vybavenie zasadačky v sume 19 088,40 EUR 

• Nákup pódia v rámci realizácie projektu Interreg II – Kultúrne podujatia ako možné nástroje 
na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov v sume 8 252,49 EUR 

• Nákup nafukovacieho stanu v rámci realizácie projektu Interreg I – Veľké mesto, malá 
dedina – spolupráca v sume 9 480,00 EUR. 

 
V rámci kapitálových výdavkov boli cudzie zdroje celkom v sume 48 892,39 EUR, z toho: 

- 40 000,00 EUR z  Mesta Košice 
-   5 000,00 EUR z Košického samosprávneho kraja 
-   2 254,39 EUR z Karpatského rozvojového inštitútu 
-   1 638,00 EUR dar od fyzickej osoby. 
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Rok 2021 z pohľadu investičných aktivít možno hodnotiť ako rok podstatného 

zlepšenia a skvalitnenia životného prostredia pre obyvateľov, ako aj skultúrnenie prostredia 

pre zamestnancov a poslancov MČ. 

 

 

  ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  OODDDDEELLEENNIIAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  AA  RROOZZVVOOJJAA  
 

Aj v roku 2021 pokračovalo Oddelenie stratégie a rozvoja Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP v napĺňaní komunikačnej stratégie, ktorej hlavným cieľom je poskytnúť transparentné 

informácie širokej verejnosti a obyvateľom MČ. Vydaných bolo opäť niekoľko tlačových správ, 

ktoré informovali o dôležitých témach. Oddelenie pracovalo aj na vypracovaní novinárskych 

otázok, podieľalo sa na tvorbe mediálnych výstupov či príprave videoreportáži, ktoré sú 

u obyvateľov obľúbené. Na dennej báze využívalo komunikačné kanály mestskej časti a rozširovalo 

počet ľudí, ktorí sa o dianie na sídlisku zaujímajú. Na oficiálnej Facebookovej stránke Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP prinášalo každý deň aktuálne informácie o tom, čo sa deje, alebo ešte 

len plánuje. Pokračovalo aj v pravidelných rubrikách v oblasti čistoty a údržby, kde eviduje zo 

strany občanov najviac podnetov. Každým rokom zaznamenáva vyšší počet sledovateľov 

a priaznivcov MČ. 

Pokračovalo sa aj v participatívnych stretnutiach s obyvateľmi pod názvom „Spoločný 

plán,“ ktoré však vzhľadom na pandemické opatrenia museli byť realizované v obmedzenom 

režime. Občanom bol v rámci týchto stretnutí predstavený napríklad zámer obnovy vnútrobloku 

Hemerkova - Húskova či priebeh a podmienky podávania projektov v rámci participatívneho 

rozpočtu. Aj ten vedie oddelenie stratégie a rozvoja. V roku 2021 sa podieľalo na koordinácii 

druhého ročníka participatívneho rozpočtu, do ktorého sa zapojilo vyše 40 občanov a organizácii. 

Ide o skvelú príležitosť podieľať sa na využití peňazí z rozpočtu mestskej časti a samospráva chce 

v tomto projekte pokračovať aj naďalej. 
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Členovia tohto oddelenia majú na starosti aj tvorbu občasníka Kvapka, ktorý vychádza 4-5 

ročne a distribuuje sa do 8 200 domácností na sídlisku KVP. Z pôvodných 12 strán sa počet strán 

občasníka navýšil na 20. Pri príprave spolupracuje oddelenie s členmi Redakčnej rady, ktorá je 

tvorená prevažne poslancami miestneho zastupiteľstva.  

Okrem toho sa oddelenie špecifikuje na tvorbu projektov a zapájanie sa do rôznych výziev 

a grantov. Aktívne vyhľadáva možnosti, v rámci ktorých sa vie mestská časť zapojiť a získať 

externé prostriedky na realizáciu projektov a vízii. Pre zaujímavosť - v minulom volebnom období 

2014 - 2018 MČ KVP podala podľa dostupných podkladov celkovo 2 žiadosti. Teraz sme podali za 

3 roky viac ako 37 žiadostí a budeme pokračovať aj naďalej. Nevzdávame sa, pretože v tom vidíme 

zmysel. Úspešné projekty nám doposiaľ priniesli do rozpočtu MČ zhruba 300.000 €. 

Oddelenie stratégie a rozvoja aktívne spolupracuje s ostatnými oddeleniami miestneho 

úradu. Pomáha s propagáciou a organizovaním spoločensko - kultúrnych akcií, zabezpečuje 

fotodokumentáciu, tvorbu plagátov, citylightov či rôznych propagačných materiálov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  OODDDDEELLEENNIIAA  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  AA  MMAAJJEETTKKUU  
 

Zeleň 

 

1/  deratizácia - MČ vykonala v priebehu roka 2021 

8 zásahov deratizácie na reguláciu 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 4 kosby  a 5 kosieb parkovej zelene. Pre 

zachovanie biodiverzity bolo ponechaných 6 

nepokosených úsekov pre  lúčny porast; 
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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/  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 

v počte 131 ks; 

6/  orezy kríkov a živých plotov - MČ vykonala 

v rámci údržby zelene orezy kríkov v počte 

3 006 ks  a živých plotov na ploche 15 100 m² 

pri obytných domoch, pri chodníkoch a cestách;  

7/   výsadba letničiek - okrem výsadby letničiek do 

kvetináčov, ktoré sa nachádzajú na sídlisku, MČ 

vysadila letničky a trvalky v počte 2 439 ks do 

kvetinových záhonov a cibule tulipánov v počte 

4 510 ks; 

8/  výsadba stromov v rámci dobrovoľníckej 

akcie - na 5 lokalitách bolo vysadených 50 ks 

stromov; 

9/ výsadba stromu pri spevnenej ploche 

Hemerkova-Húskova – MČ vysadila 1 ks 

stromu Buk lesný purpurový; 

10/ výsadba stromov pri detskom ihrisku na 

Dénešovej ulici 33  - MČ vysadila 1 ks stromu 

Jaseňovec metlinatý a 3 ks stromu Pagaštan 

pleťový ružový;  

11/ výsadba stromov a rastlín pri kostole - v rámci 

víťazného projektu participatívneho rozpočtu 

bol pri kostole upravený terén tak, aby voda 

nepoškodzovala schody  a boli vysadené dva 

stromy a množstvo rastlín; 

12/ dažďové záhrady v Drocárom parku, 

Janigova, Hemerkova 24, Hemerkova pri 

Dorke, Bauerova 2 - DCK realizovalo 

vytvorenie 2 ks dažďových záhrad v Drocárom 

parku  a DCKK realizovalo dažďové záhrady na 

ostatných uvedených uliciach na zachytávanie 

vody. 
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Realizované v 2021 

 

Celoplošná oprava týchto komunikácií: 

 

➢ Dénešova ulica 3804 m2, + úprava 4 priechodov pre chodcov na bezbariérové 

➢ Jasuschova 402 m2 

➢ Hemerkova ul. 1004 m2 

 

 

 

Hemerkova ul. 1004 m2,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Húskova ul. 2439 m2 + úprava 4 priechodov pre chodcov na bezbariérové 
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➢ Starozagorská 879 m2, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

➢ Zombova ul. 1099 m2 + úprava 2 priechodov pre chodcov na bezbariérové  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Chodník OC Jednota 601 m2 

 

Celková plocha 10 228 m2 bola opravená + 10 priechodov upravených na bezbariérovú 

úpravu. 

 

➢ Parkovisko Zombova - riešenie statickej dopravy na Zombovej ul. spolu s vybudovaním 

nových parkovacích miest s vodopriepustným zložením a výsadbou nových stromov 

 

➢ Realizácia zjednodušeného projektu dopravnej bezpečnosti pri ZŠ Čordákova 

 



28 
 

 

➢ Realizácia vodorovného značenia zo studeného plastu na nových bezbariérových 

priechodoch na ul. Dénešova, Húskova a Starozagorská ul. 

 

➢ Obnova vodorovného značenia na rekonštruovaných úsekoch na Dénešovej ul., Húskovej 

a Zombovej ul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimná údržba za kalendárny rok 2021 (január, február, marec, november, december):  

bolo na území MČ pluhovaných a posypaných v celkovej dĺžke 1500 km. 

 

 

Detské ihriská 

✓ Detské ihrisko Hemerkova 5 - výmena zlomenej  hojdačky hniezdo za novú reťazovú 

dvojhojdačku 
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✓ Detské ihrisko Cottbuska  – nevyužívaná asfaltová plocha premenená na detské ihrisko 

s hernou preliezkovou zostavou, reťazovú dvojhojdačkou a dopadovou plochou z EPDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

✓ Športové ihrisko Cottbuská 2 - nevyužívaná asfaltová plocha premenená na MINIFUTBAL 

s umelou trávou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

✓ Multifunkčné ihrisko Drocárov park – bývala ľadová plocha premenená na moderné 

multifunčné ihrisko s umelou trávou a tribúnou 

 
 

 
 

 

 

 

✓ Športové ihrisko Wurmova - doplnené ochranné siete aby lopta neohrozovala deti na 

blízkom detskom ihrisku 
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Kontrola psíčkarov  

 

     V letných mesiacoch 

v spolupráci s mestskou 

políciou vykonávané 

kontroly psíčkarov, či  

si plnia svoje povinností 

/ prihlásenie psa do 

evidencie, kontrola 

známky a zbieranie 

exprementov / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

        Informačné tabule 

 

      Na detských, 

športových 

ihriskách 

a venčoviskách 

boli osadené 

nové informačné 

tabule 
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Odstránenie reklamných stavieb - billboardov 

 

Nájomca 
 pôvodný odstránený zostatok 

poznámka 
počet ks počet ks počet ks 

Nubium, s.r.o. obojstranný 1  1 neodstránený 

Akzent Big Board, a.s. obojstranný 6 6   

Arton s.r.o. obojstranný 4 4   

Billa reality reklamný 1 1   

Euroawk 
obojstranný 9  9 neodstránené 

jednostranný 1  1  

Qex 
rekl.stojan - 

trojnožka 
8 8   

Čičky jednostranný 1 1   

Bez majiteľa obojstranný 1 1   

Rekapitulácia 

billboardy 32 21   

trojnožky 8 8 11 

reklamný 1 1  

 

 

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti v objekte miestneho úradu 

 
         ... pred rekonštrukciou     ... po rekonštrukcii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia strechy na budove APP 
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ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII  OODDDDEELLEENNIIAA  SSOOCCIIÁÁLLNNYYCCHH  VVEECCÍÍ,,    

KKUULLTTÚÚRRYY    AA  ŠŠPPOORRTTUU  
 

 

Referát kultúry, vzdelávania a športu a Sociálny referát v roku 2021 usporiadali spolu 13 

kultúrno-spoločenských podujatí a 4 športové podujatia. Ďalej sa uskutočnili spolu 6 podujatí           

v Dennom centre mestskej časti, ktoré využívalo 84 členov denného centra, ktorí sa stretávali          

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

a organizáciám na ich spoločné stretnutia a aktivity. 

Stretnutia s jubilantmi a novorodeniatkami nášho sídliska sa v tomto roku nekonalo 

z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení proti ochoreniu Covid - 19.  

            V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom sa realizovalo očkovanie na Miestnom 

úrade Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Určené bolo pre seniorov a tých občanov, ktorí majú 

obmedzené sociálne a zdravotné možnosti dostaviť sa na očkovanie mimo našej mestskej časti. Sme 

radi, že možnosť zaočkovať sa na našom miestnom úrade využilo 120 ľudí v štyroch termínoch. 

 

V rámci agendy Sociálneho referátu bolo zabezpečené stravovanie pre 60 dôchodcov, 

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

vyplatenie 21dávok v hmotnej núdzi 18-tim občanom odkázaným na túto pomoc.  

 

Kultúrno-spoločenské podujatia, udalosti a aktivity 

MAREC 2021 

  

Zbierka pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov 

 

             V rámci zbierok KVP 

pomáha sa uskutočnila zbierka pre 

Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov, 

ktorá prebiehala v dňoch od 

01.03.2021 do 07.03.02021. 

             

 

 

 

 Partnermi zbierky boli: Nový 

zverinec KVP; Havkáreň, Chovateľské 

potreby; ATOS DOG. Vyzbierali sme: 

granule pre psy, piškóty, ryžu, 

cestoviny, ovsené vločky, krúpy, suché 

pečivo, salámy a konzervy, pelechy, 

obojky, vôdzky, paplóny, podstielky, 

koberce a deky. vyzbierané veci 

poputovali priamo do útulku.  
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Zbierka 1/2021 

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP dňa 26.03.2021 v čase od 16.00 do 19.00 hod. v priestoroch 

garáže miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko zorganizovala zbierku odevov, obuvi, hračiek, 

kuchynského riadu, posteľnej bielizne i elektroniky . Vyzbieralo sa viac ako 300 vriec. 

 

MÁJ 2021 

Deň čistého KVP 

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

Podporiť ju prišlo v sobotu 15.05.2021 viac ako 100 ľudí, ktorí vyčistili okolie nákupných 

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

Dobrovoľníci - obyvatelia MČ, zamestnanci MÚ, Denné centrum, Centrum pre obnovu rodiny – 

Dorka, OZ Trash Heroes Košice, OZ Dračia stopa, Oz. Enjoy the ride,  Dobrovoľnícke centrum 

Košíc, združenie príbuzných a priateľov Radosť vyzbierali viac ako 150 vriec odpadu, medzi 

ktorými sa našiel napríklad aj kávovar, sušič na prádlo, dáždnik či staré kusy nábytku 

a oblečenia. Zozbieraným odpadom boli naplnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré spolu 

s vrecami a rukavicami zabezpečila spoločnosť KOSIT. a.s.  
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Zbierka pre Ukrajinu 

         V dňoch 24.05. – 28.05.2021 sa konala materiálna zbierka pre ľudí, ktorých postihla vojna na 

Ukrajine. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine nás požiadalo o materiálnu pomoc pre 

Doneckú diecézu Pravoslávnej cirkvi, ktorá poskytuje základnú sociálnu starostlivosť pre ľudí, 

ktorých postihla vojna. Materiálna zbierka bola určená na zabezpečenie charitatívneho zariadenia - 

jedálne, ktoré by mohlo plnohodnotne slúžiť na zabezpečenie stravy, ošatenia i zdravotnej pomoci 

pre ľudí, ktorí to potrebujú. Vyzbieralo sa:  rychlovarné kanvice, mikrovlnka, príbory, kuch. nože, 

hrnce, panvice, jednorázový riad a príbory, čistiace prostriedky, dezinfekcia, oblečenie a obuv pre 

deti a dospelých. Dobrí ľudia medzi nami existujú a pomôžu tým, ktorí to potrebujú. 

 

 

 

JÚN 2021 

Deň detí 

Tak ako každoročne, aj v tomto roku Mestská časť Košice - Sídlisko KVP dňa 1. júna pripravila 

pre všetky deti zábavné popoludnie pri príležitosti osláv ich sviatku.  

Strediskom poriadnej zábavy sa stali hlavne naši maskoti, ktorí im spríjemnili deň. 

Pripravený bol fotokútik, kde sa deti  mohli odfotiť s maskotmi, kamošmi a  svojimi spolužiakmi. 

Pre deti bol prichystaný „ živý mikrofón „ , prostredníctvom ktorého mohli pozdraviť svojich 

kamarátov do celého sveta. Maskotov stretávali na celom sídlisku v každom okrsku, ktorí sa 

pohybovali v skupinkách a deti sa s nimi fotili, spievali a tancovali. Nechýbali ani balóny pre našich 

najmenších. Bola to zábava ako sa na tento deň patrí. 

 

Slávnostné otvorenie petangového ihriska 

         Vo štvrtok 03.06.2021 bolo slávnostné otvorenie petangového ihriska v Drocárovom parku. 

Okrem našich dôchodcov sa ho zúčastnili aj zástupcovia  Kartpatskej nadácie. Nové ihrisko sa nám 

totiž podarilo vybudovať aj vďaka grantu, ktorý sme získali vo výzve „Magna pre región”. Tešíme 

sa, že Drocárov park opäť žije športom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaži čisté rieky Košice KVP 

        Dňa 04.06.2021 uskutočnila naša mestská časť v spolupráci s DCK - organizačnou zložkou 

KVP Reprezent  akciu pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme 

sa rozhodli poupratovať v prírode a v okolí našich vodných tokov a zároveň sa zapojiť do 

medzinárodnej aktivity. Čistili sme Čičkov potok.  
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JÚL 2021 

Spoznaj behom Košice – KVP 

 

Dňa 06.07.2021 na našom sídlisku patril behu. Naši obyvatelia mohli spoznať naše sídlisko 

prostredníctvom behu. Sídliskový beh si užilo 165 bežcov, ktorí vyštartovali z podchodu pod OC 

Iskra. Pripravené boli dve trate. Kratšia s dĺžkou cca 3 kilometre a dlhšia 7 – kilometrová. Pod 

taktovkou neziskovej organizácie Active Life aj v spolupráci s našou mestskou časťou mohli naši 

obyvatelia urobiť niečo pre seba a vylepšiť si letnú kondíciu priamo na mieste, v ktorom žijú. 

 

Festival lokálnych produktov na KVP 

        Vďaka cezhraničnej spolupráci INTERREG a úspešnému projektu s našim maďarským 

partnerom z Tokaja - obcou Bodrogkisfalud sme pre našich obyvateľov prichystali  v dňoch 

09.07.2021 a 10.07.2021 podujatie s názvom "Festival lokálnych produktov," ktorý v našej 

mestskej časti nemal doposiaľ obdobu. Projekt bol financovaný vďaka podpore Európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce ViaCarpatia. Išlo o projekt s názvom ,,Veľké mesto, malá dedina – 

spolupráca“. 

       

 

 

 

 

                         Naši obyvatelia 

mohli ochutnať  lokálne 

dobroty zo Slovenska ako i 

Maďarska. Nechýbal ani 

bohatý sprievodný program, 

v ktorom sa predstavili 

Branislav Mojsej ml & 

PROTECTION, Ondrej 

Kandráč a deti, Lukáš 

Adamec, Creek Sound a 

počas dňa im spríjemňovali 

chvíle DJ Markus G a DJ 

Carlos.  

 

 

Cassovia  KVP CUP 

 

          Víkend na KVP patril hokejbalu. 24.07. 2021 a 25.07.2021 sa konal prvý ročník 

Cassovia KVP CUP-u. Podujatie organizovali Avion Košice, Prešovská hokejová liga a 

Hokejbal Košice. Naša mestská časť bola spoluorganizátorom tohto podujatia. V sobotu 

odštartoval hokejbalový turnaj slávnostným buly v Aréne Sršňov. Zúčastnilo sa ho 9 mužstiev 

s 139 účastníkmi. 
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Cassovia Hockey League 

 

V mesiacoch jún  júl 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. 

 

Letný festival na KVP 

 

                Udržiavanie tradičných 

zvykov a ukážka tradícií našich 

predkov boli hlavnou témou 

dvojdňového Letného festivalu na 

sídlisku KVP, ktorý sa konal 

30.07. – 31.07.2021. 

 

                Na pódiu sa v piatok ako aj     

v sobotu predstavilo množstvo 

skvelých tanečníkov, hudobníkov 

ako aj folkloristov. Súčasťou 

festivalu bol aj fantastický Vlado 

Urban, ktorý svojimi tanečnými 

krokmi roztancoval všetky vekové 

kategórie. Takisto si z rúk 

dedinskej folklórnej kapely Vinica 

z Myslavy prevzal symbolicky 

tradičný dožinkový veniec. 

Návštevníci si mohli užiť 

sprievodné podujatia, workshopy o 

rozvoji sídliska ale i výstavu 

krojov či atrakcie pre deti.  

 

         Opäť nechýbali zaujímavé 

špeciality z rôznych foodtruckov. 

Zavítali k nám z mnohých kútov 

Slovenska a dosýtosti sa postarali 

o naše chuťové poháriky. 

 

 

OKTÓBER 2021 

Sadíme strom života 

   Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v spolupráci s 

Dobrovoľníckym centrom Košíc uskutočnila podujatie „Sadíme 

strom života“. Hľadali sme 100 hrdinov, ktorí nám prídu 

pomôcť a zasadia si svoj vlastný strom na sídlisku, v ktorom 

žijú. Počas sobotného dopoludnia dobrovoľníci  vysadili na 

sídlisku KVP viac ako sto stromčekov. Ide už o štvrtú mestskú 

časť, kde dobrovoľnícke centrum Košice vysadilo nové stromy. 
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Zbierka 2/2021 

Dňa 22. októbra 2021 v priestoroch garáže miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP sa 

konala druhá zbierka šatstva, obuvi, domácich potrieb a hračiek v tomto roku. Vzhľadom 

k tomu, že zbierky organizované mestskou časťou,  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  

350 vriec. Vyzbierané veci následne poputovali na charitatívne účely. 

 

NOVEMBER 2021 

Zbierka trvanlivých potravín 

             29.11.-3.12.2021 sa konala zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ktorú 

organizovala Mestská časť Košice – Sídlisko KVP. Opäť sa nazbieralo celkom slušné množstvo 

tovaru, a to konkrétne: 50 l oleja, 35 l mlieka, 125 kg cestovín, 70 kg konzerv, 15 kg zaváranín, 

15 kg čaju a kávy, 35 kg  strukovín, 50 kg ryže,  60 kg cukru, 80 kg múky, 40 kg sladkostí, 13 kg 

soli, 11 kg krupice, 4 krabice rôznych hygienických potrieb. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 

prispeli čo i len jediným kilogramom múky, či jednou konzervou. Výťažok zo zbierky bol 

putoval klientom zariadenia Oáza – Nádej pre rozdelený medzi organizácie, ktoré sa venujú 

sociálne odkázaným občanom v rámci mesta Košice, a tiež aj jednotlivcom, či rodinám na našom 

sídlisku, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Aj takéto podujatie vytvára a upevňuje komunitu 

a posúva vzťahy a citlivosť na svoje okolie o poriadny kus vyššie. 

 

 

 

DECEMBER 2021 

 

Zbierka pre útulok pre psov 

 

             V rámci  decembrových zbierok KVP pomáha sa uskutočnila druhá  zbierka pre Úniu 

vzájomnej pomoci ľudí a psov, ktorá prebiehala v dňoch od 06.12.2021 do 10.12.02021. Zbierka 

pre zvieratká sa konala na miestnom úrade a v obchodoch s chovateľskými potrebami na sídlisku 

KVP. Vyzbierali sme: granule,  ryžu, cestoviny, ovsené vločky, krúpy, suché pečivo, salámy a 

konzervy pre zvieratá, prostriedky na odčervenie a odblšenie,  prepravky na prenos zvierat, 

umelohmotné pelechy, obojky a vodítka. Vyzbierané veci putovali do útulku pre psíkov 

v Haniske. 
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Zbierka 3/2021 

Poslednou zbierkou v tomto roku bola tretia zbierka šatstva, obuvi, domácich potrieb, 

elektroniky a hračiek , ktorá sa konala 10.12.2021 v priestoroch garáže miestneho úradu MČ Košice 

– Sídlisko KVP. Vyzbieralo sa viac ako 300 vriec.  

      

Činnosť Denného centra za rok 2021 
 

Denné centrum MČ Košice na Sídlisku KVP malo ku dňu 31.12.2021 84 evidovaných 

členov, ktorí sa schádzali pravidelne v utorok a vo štvrtok od 13.00 hod. Z dôvodu pandemických 

opatrení bolo Denné centrum v roku 2021 v čase od 01.01. do 21.07. zatvorené. 

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

výboru     p. Editou Bérešovou a  Máriou Grígeľovou. Kroniku klubu viedla p. Leščinská. 

 

Počas mierne uvoľnených pandemických opatrení sa stretávali pri káve, čaji a 

spoločenských hrách, ako aj na prednáškach lekárov z Univerzitnej nemocnice na témy z oblasti 

ortopédie, traumatológie a epidemiológie, ktoré boli zamerané predovšetkým pre seniorov. 

Jeho členovia sa zúčastnili „Trojkráľového behu“, ktorý bol zorganizovaný pod záštitou 

mesta, tancovali na „Seniorskej hviezde“, ktorú taktiež pripravuje mesto v spolupráci s Radou 

seniorov. 

 Mestská časť KVP im pripravila peknú oslavu pri príležitosti MDŽ, zabavili sa na koncerte       

p. Stašáka v areáli Koliby. V rámci aktivity „Seniori do prírody“ chodili do prírody na „opekačky“, 

kde Rada seniorov prispela na občerstvenie /bagety, minerálky/. Zúčastnili sa športovej 

olympiády, ktorú usporiadala mestská časť v spolupráci s denným centrom, pravidelne trénovali 

petang na novovybudovanom petangovom ihrisku na našom sídlisku. 

Mimo týchto aktivít a podujatí sa v dňoch 24. - 27.08.2021 uskutočnil výlet do Maďarska, 

ktorý finančne podporila naša mestská časť. Počas týchto troch dní boli na ochutnávke vín 

v krásnom súkromnom zariadení, kde ich majiteľka spoločnosti oboznámila s výrobou rôznych 

odrôd vín v tokajskej oblasti. Plavili sa po rieke Bodrog, boli pri soche Krista nad dedinou Tarcal. 

V závere výletu sa uskutočnila bohatá grilovačka.  

 

 

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

výbor v zložení - p. Mária Hrabcová a p. Mária Sabová.  

 

Programom pravidelných stretnutí boli jednotlivé časti: 

1. časť - voľná debata pri káve/čaji  

2. časť - kresťanská náuka, ktorú pripravovala predsedníčka p. Helena Škripková 

3. časť - modlitba k príslušnému dňu ukončená spevom 

4. časť - rozprávanie zo života svätých vedená p. Jánom Sýkorom 

5. časť - oslava menín členov (posledné štvrtky) 

6. časť - zdravotné okienko pod vedením p. Pohánkovej 

Ako kresťanskí členovia v rámci štvrtkového klubu oslavovali prikázané sviatky - oslava 

Sedembolestnej Panny Márie /ostatné sviatky boli v období obmedzenia počas pandémie/. 
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Ako členovia klubu sa zúčastnili na týchto podujatiach a aktivitách: 

• športová olympiáda v petangu na sídlisku Ťahanovce v auguste 2020; 

• spoločný guláš na Čičkách a opekačka „pod lesom“, kde sa stretli už v menšom počte - iba   

       „očkovaní a prekonaní“ členovia klubu od 27.07.2021; 

• športové aktivity v petangu; 

• stretnutia „pri kríži“, ktorých sa zúčastnili aj neočkovaní v čase pekného počasia; 

• účasť na svätej omši obetovanej za členov klubu v októbri 2021. 

 

Mimo týchto aktivít a podujatí sa uskutočnil aj poznávací výlet do Maďarska 24. augusta, 

ktorý bol financovaný miestnym úradom a trval 3 dni. Počas týchto 3-och dní sa zúčastnili          

na ochutnávke vín, hodinovej plavbe po rieke Bodrog  a výlete k soche Krista nad dedinou 

Tarcal v Tokajskej oblasti. 

    


