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Ing. Alfonz Halenár 
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POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
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 Iveta Adamčíková              Martin Boritáš       Zuzana Fiľakovská, Mgr. Mária Gamcová, Ing., 

PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Marián Horenský, Mgr.       Ladislav Lörinc, Mgr.    Roman Matoušek, Ing.         Juraj Mihaľov, Ing.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Milan Pach, Ing.      Ladislav Takáč, Ing., PhD.       Ján Tkáč, Ing. PhD.          Vojtech Tóth, MBA      
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POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

od 10.12.2018 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Iveta Adamčíková            Martin Boritáš            Zdeno Bartók, Mgr.    Mária Gamcová, Ing., PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Marián Horenský, Mgr.      Marián Koszoru         Roman Matoušek, Ing.     Marián Mikulišin, PaedDr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Milan Pach, Ing.      Marián Podolinský, Bc.    Marta Sidorjaková, Ing.  Ladislav Takáč, Ing., PhD.       

 

 

 

 

 

 

 

   

    Vojtech Tóth, MBA  
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Z ČINNOSTI MIESTNEJ KONTROLÓRKY   

 

 

 

  Ing. Anna Hóková 
kontrolórka mestskej časti 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

kontrolórka 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. 

 

V priebehu roka 2018 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 ďalšie kontroly na základe uznesení miestneho zastupiteľstva a na základe 

podnetov. 

 

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 zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
 

 V rámci kontrolnej činnosti  malo byť v roku 2018 zrealizovaných 15 kontrol. Z tohto počtu tri kontroly nemohli 

byť vykonané pre nedoloženie dokladov ku kontrole, čím došlo k porušeniu ustanovení zákona o obecnom zriadení 

a zákona o finančnej kontrole. 
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1. Kontrolná činnosť 

 

Na základe výstupných materiálov z ukončených kontrol môžeme konštatovať, že z celkového 

počtu 15 vykonaných kontrol v 2 prípadoch pri kontrole neboli zistené  nedostatky. Boli to kontroly 

uvedené pod číslom 5/2018 a 8/2018.  

 

 V ďalších 10 prípadoch boli pri kontrole zistené nedostatky - boli zistené porušenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov. V troch prípadoch – pri kontrole číslo 

3/2018, 10/2018 a 11/2018 došlo k zmareniu kontroly z dôvodu nepredloženia  dokladov nutných 

k výkonu kontroly.  

Splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2018 bude 

predmetom kontrol v roku 2019 a 2020.  

 

 

V roku 2018 boli vykonané tieto kontroly:  

 

1/2018 Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2017  

Kontrolou bolo zistené opakované porušenie viacerých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, pozastavenie viacerých uznesení MZ a nesplnenie viacerých uznesení 

MZ. 

 

2/2018  Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku uvedených v správe z kontroly v roku 2016 : kontrolované bolo splnenie opatrení 

týkajúcich sa kontroly č. 19/2016 „Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 

mestskej časti za 3. štvrťrok 2016“ 

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých interných predpisov, porušenie ustanovenia 

zákona o majetku obcí, porušenie ustanovenia ZP, porušenie Vyhlášky SR MV č. 410/2015 

Z.z., porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole, porušenie Vyhlášky č. 521/2007 Z. z.) 

 

3/2018  Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku uvedených v správe z kontroly v roku 2016 : kontrolované malo byť splnenie 

opatrení týkajúcich sa kontroly č. 3/2016 „Kontrola odmeňovania pracovníkov MČ podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z. za rok 2015“ 

  Kontrolu nebolo možné vykonať, nakoľko nebola predložená požadovaná dokumentácia         

ku kontrole,  čím boli porušené ustanovenia zákona o finančnej kontrole a zákona o obecnom 

zriadení. 

 

4/2018 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 2017              

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interných predpisov. 

 

5/2018   Kontrola plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 31. 3. 2018  

              (bez kontrolných zistení) 
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6/2018  Kontrola zabezpečenia odborného poradenstva v oblasti verejného obstarávania pre MČ 

Košice - Sídlisko KVP v rokoch 2015 - 2018 so zameraním na výber dodávateľa a plnenie 

zmlúv.   

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interného predpisu. 

 

7/2018 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 1. štvrťrok 2018              

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interných predpisov a tiež               

neplnenie uznesení MZ. 

 

8/2018   Kontrola  vybavovania sťažností a petícií v roku 2016 a 2017  

  (bez kontrolných zistení)                                                        

 

9/2018 Kontrola výberu dodávateľa na zimnú údržbu v roku 2017 vrátane fakturácie v rokoch 2017  

              a 2018 

  Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interných predpisov, 

nedostatky boli zistené i v uzatvorených zmluvách a pri úhrade faktúr. 

 

10/2018 Kontrola uplatnenia článku 32 „Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES“ v podmienkach Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP. 

                Kontrolu nebolo možné vykonať, nakoľko nebola predložená požadovaná dokumentácia ku 

kontrole,  čím boli porušené ustanovenia zákona o finančnej kontrole a zákona o obecnom 

zriadení. 

 

11/2018 Kontrola zameraná na podklady pre výpočet miezd v roku 2018 

                Kontrolu nebolo možné vykonať, nakoľko nebola predložená požadovaná dokumentácia ku                 

  kontrole, čím boli porušené ustanovenia zákona o finančnej kontrole a zákona o obecnom 

zriadení. 

 

12/2018 Kontrola nedoplatkov na nájomnom a službách u vybraných nájomcov v roku 2017 a 2018                

Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov. 

Kontrola časti nedoplatkov, ktoré sú evidované na právnom oddelení nemohla byť vykonaná 

pre nedoručenie dokladov ku kontrole zo strany zastupujúcej vedúcej právneho oddelenia, 

čím boli porušené ustanovenia zákona o finančnej kontrole. 

 

13/2018 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 2. štvrťrok 2018  

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interných predpisov a tiež 

neplnenie uznesení MZ. 

 

14/2018   Kontrola plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 9. 2018  

                Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o obecnom zriadení a v závere bolo upozornenie  

                na neprimerane nízke čerpanie kapitálových výdavkov  k 30. 9. 2018 (0,04 %). 
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15/2018   Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 3. štvrťrok 2018     

  Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interných predpisov a tiež 

neplnenie uznesení MZ. 

 

 

2. Mimokontrolná  činnosť  

 

Okrem kontrol vykonaných v zmysle zákona o obecnom zriadení a v súlade s plánmi kontrolnej 

činnosti kontrolórka mestskej časti plnila ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. V priebehu roka 2018 boli vypracované: 

 

a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017, ktorá bola poslancom predložená dňa 9. 2. 2018.                         

b) Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2017, ktoré 

bolo predložené na rokovanie MZ dňa 19. 6. 2018. 

 

c) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na obdobie od 

1. júla 2018 do 31. decembra 2018,  ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 19. 6. 2018. 

 

d) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na obdobie od 

1. januára 2019 do 30. júna 2019,  ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 25. 9. 2018.  

 

 

 

 

Z ČINNOSTI PRÁVNEHO ODDELENIA MIESTNEHO ÚRADU 

 V  roku 2018 - v poslednom roku volebného obdobia  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 2018 Miestna rada mestskej časti Košice–Sídlisko KVP v súlade s rokovacím poriadkom 

zasadala v nasledovných termínoch :  

  

                 37. zasadnutie dňa  02. februára                                   

                 38. zasadnutie dňa  06. marca                                    
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                 39. zasadnutie dňa  13. marca - k prerokovaniu uznesenia pred jeho pozastavením                                      

                 40. zasadnutie dňa  05. júna                                                                            

                 41. zasadnutie dňa  05. septembra               

                           

                                                                                     

Zoznam poslancov Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice - Sídlisko KVP 

členov Miestnej rady MČ Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 1.  Iveta Adamčíková  

       2.  Martin Boritáš 

 3.  Ing. Mária Gamcová 

 4.  Vojtech Tóth, MBA 

 

  Miestne zastupiteľstvo 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 2018 zasadalo v týchto termínoch :  

 

 XXXI. zasadnutie dňa  23. januára – pokračovanie rokovania z 19. decembra 2017 

k prerokovaniu materiálov :  

Senior dom – aktuálne informácie o pokračovaní rekonštrukcie a návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 

2019 a 2020. Predmetom rokovania boli žiadosti o dotáciu pre občianske združenie ADRA, Maják 

nádeje a HK Sršne Košice. Na rokovaní poslanci volili prísediacich Okresného súdu Košice II. 

a prerokovali odpredaj pozemkov občanom z  Klimkovičovej č. 27 a 29 za účelom rozšírenia 

existujúceho parkoviska. Poslanci vyjadrili nesúhlas s predajom pozemkov pod stavbou autoumyvárne 

a s jej umiestnením v blízkosti obytných blokov. 

                                                                                                                                                                                                   

 XXXIII. zasadnutie dňa  6. marca  - na tomto rokovaní poslanecký zbor potvrdil uznesenia 

s pozastaveným výkonom č. 365, 374 a 375/c z pokračovania XXXI. zasadnutia a súhlasil 

s odpredajom pozemkov občanom z Klimkovičovej č. 27 a 29.  

                                                          

 XXXIV. zasadnutie dňa 20. marca – na rokovanie boli predložené správy policajných zložiek 

o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za II. polrok 2017 a informácia k výstavbe v lokalite 

Klimkovičova III. etapa – investor firma TITUS. Poslanci potvrdili uznesenie s pozastaveným 

výkonom č. 382 z XXXIII. zasadnutia a neschválili zámer dlhodobého nájmu štyroch stavaných 

kontajnerových stanovíšť. Poslanecký zbor požiadal MČ o vypísanie obchodnej verejnej súťaže na 

odpredaj mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva a na prenájom športovo - relaxačného areálu v 

komplexe Drocárovho parku. 

 

 XXXIV. zasadnutie  dňa  10. apríla   -  pokračovanie rokovania z 20. marca 2018 

k prerokovaniu materiálov: 
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I. zmena rozpočtu na rok 2018, zásady  obsadzovania  komisií  pre  výberové  konania a doplnenie 

Rokovacieho poriadku MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP. Poslanecký zbor schválil uznesenie, ktorým 

žiadal starostu MČ Košice-Sídlisko KVP o zvolanie spoločného rokovania starostu, poslancov, 

komisie výstavby pri MieZ a referátu ÚHA mesta Košice vo veci štúdie obytnej zóny Košice-Girbeš. 

 

 XXXV. zasadnutie  dňa  15. mája v mimoriadnom termíne bolo zvolané z dôvodu potvrdenia 

uznesení s pozastaveným výkonom, a to – uznesenie č. 400, 401/a, 401/b, 401/d, 401/e, 401/f, 401/g 

z pokračovania XXXIV. zasadnutia. Všetky uvedené uznesenia boli poslaneckým zborom potvrdené.   

 

 XXXVI. zasadnutie dňa 19. júna – po zmene a doplnení navrhovaného programu poslanecký 

zbor potvrdil uznesenie s pozastaveným výkonom č. 411 z XXXV. rokovania. Následne bolo 

rokovanie na návrh poslancov prerušené.   

 

 XXXVI. zasadnutie  dňa  26. júna   -  pokračovanie rokovania z 19. júna 2018 k prerokovaniu 

materiálov: 

Poslanecký zbor zaujal stanovisko k stavebným aktivitám v blízkosti kláštora Karmel, ktorým mimo 

iného vyjadril plnú podporu Rádu Bosých karmelitánok  v ich záslužnej činnosti a pri ich  snahách  o  

zabezpečenie  dôstojného,  nerušeného  chodu  kláštora. Predmetom rokovania boli žiadosti o dotáciu 

pre občianske združenie Wrestling Jedla Košice a Slovenský skauting 68, zbor Biele vrany. V súlade 

so zákonom zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších   predpisov a  zákona SNR č. 401/1990  Zb.   o   meste   Košice 

v znení neskorších predpisov  miestne zastupiteľstvo určilo v MČ štyri volebné obvody a 13 poslancov 

vo volebných obvodoch pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Sídlisko KVP 

pre volebné obdobie 2018 – 2022 nasledovne:   volebný obvod  č. I -   3 poslanci   volebný obvod  

č. II -   4 poslanci   volebný obvod  č. III -   3 poslanci   volebný obvod  č. IV -   3. V závere 

rokovania poslanci určili rozsah výkonu funkcie starostu MČ na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 

a prerokovali protest prokurátora.  

 

 XXXVII. zasadnutie dňa 25. septembra – na rokovanie boli predložené správy policajných 

zložiek o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za I. polrok 2018. Poslanecký zbor uznesením 

zaviazal finančné prostriedkov z odpredaja mobilnej ľadovej plochy na vybudovanie, resp. 

revitalizáciu ihriska pod mobilnou ľadovou plochou v Drocárovom parku, zmenil  a doplnil  zásady  

nakladania  s finančnými  prostriedkami  MČ a schválil predložené návrhy na verejné ocenenia MČ. 

 

 I. zasadnutie - ustanovujúce dňa 10. decembra  -   po voľbách do orgánov samosprávy obcí                                                     

konaných dňa 10. novembra 2018 sa v súlade s ust. § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov v lehote 30 dní od vykonania volieb uskutočnilo ustanovujúce 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva.   

Program rokovania bol rozdelený do dvoch častí.  

Prvá časť bola slávnostná a obsahovala informáciu predsedu miestnej volebnej komisie pána Mariána 

Frivaldského o priebehu a výsledku volieb, zloženie sľubu starostu mestskej časti, zloženie sľubu 

poslancov  miestneho  zastupiteľstva a  vystúpenie novozvoleného starostu – Mgr. Ladislava  Lörinca. 

V druhej časti schváleného programu rokovania poslanecký zbor poveril poslanca Martina Boritáša 

zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva v prípadoch podľa zákona SNR č. 369/1990 
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Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta mestskej časti oboznámil poslancov s 

 rozhodnutím, že za zástupcu starostu poveril poslanca Ing. Romana Matoušeka. Rokovanie ďalej 

pokračovalo zriadením miestnej rady a voľbou jej členov, zriaďovaním komisií miestneho 

zastupiteľstva a voľbou ich predsedov z radov poslancov, zriadením komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti a voľbou jej členov, voľbou členov 

redakčnej rady.        

        Poslanci miestneho zastupiteľstva zriadili tieto komisie miestneho zastupiteľstva:  

1. Finančná komisia      

2. Komisia kultúry, školstva a športu      

3. Sociálna a zdravotná komisia      

4. Komisia verejného poriadku      

5. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia      

6. Komisia pre vybavovanie sťažnosti      

7. Komisia pre vybavovanie petícií 

 

 

Zoznam poslancov  

Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice - Sídlisko KVP, 

ktorí dňa 10.12.2018 zložili zákonom predpísaný sľub 

 

1. Iveta Adamčíková  

2. Bc. Zdeno Bartók  

3. Martin Boritáš  

4. Ing. Mária Gamcová, PhD.  

5. Mgr. Marián Horenský, PhD.  

6. Marián Koszoru   

7. Ing. Roman Matoušek  

8. PaedDr. Marián Mikulišin  

9. Ing. Milan Pach  

10. Bc. Marián Podolinský  

11. Ing. Marta Sidorjaková  

12. Ing. Ladislav Takáč, PhD.  

13. Vojtech Tóth, MBA 

 

 

Priebeh a výsledok volieb do orgánov samosprávy   

mestskej časti Košice–Sídlisko KVP  

 konaných dňa 10. novembra 2018 

  

Zastupiteľstvo mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na svojom XXXVI. zasadnutí dňa 26.6.2018 

prijalo uznesenie číslo 427, ktorým pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 určilo pre voľby do 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Sídlisko KVP 4 volebné obvody a počet poslancov, 

ktorí má byť zvolený 13.  
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Starosta mestskej časti v súlade so zákonom NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o podmienkach výkonu 

volebného práva) vymenoval na plnenie úloh  súvisiacich s voľbami do orgánov samosprávy obcí 

zapisovateľku miestnej volebnej komisie  p. Jarmilu Kiriľakovú. 

Pre voľby do Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Sídlisko KVP podali kandidátne listiny tieto 

politické strany, hnutia, koalície politických strán;  

1.Demokratická strana, 2. Komunistická strana Slovenska, 3. Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko, 4. Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, SPOLU – občianska demokracia, 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, 5. MOST – HÍD, 6. Progresívne Slovensko, 7. 

Slovenská národná strana, 8. SMER – sociálna demokracia, 9. STRANA MODERNÉHO 

SLOVENSKA (SMS), 10. ŠANCA, 11. Šport do Košíc a na Východ a 6 nezávislých kandidátov. Na 

funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva kandidovalo spolu 39 kandidátov.   

Na  funkciu starostu mestskej časti podali kandidátne listiny 3 politické strany, 1 koalícia a 1 nezávislý 

kandidát. Na funkciu starostu mestskej časti kandidovalo spolu 5 kandidátov: 

1. Ing. Mária Gamcová – ŠANCA 

2. Mgr. Marián Horenský, PhD. – nezávislý kandidát 

3. Ing. Iveta Kijevská - Šport do Košíc a na Východ 

4. Mgr. Ladislav Lörinc - Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, SPOLU – občianska 

demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  

5. Ing. Ondrej Štefik - STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 

Za členov miestnej volebnej komisie (ďalej len MVK) delegovali svojich zástupcov 4 politické 

subjekty, a to: 

1. koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, SPOLU – občianska demokracia, 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja    - p. Mária Pravcová 

2.   strana: ŠANCA      - p. Marián Frivaldský 

3.   strana: Šport do Košíc a na Východ       - p. Janka Sanislová 

4.   strana: SMER – sociálna demokracia      - Ing. Jozef Vrábeľ 

 Do minimálneho, zákonného počtu – 5 členov, starosta mestskej časti menoval za členku MVK 

pani Annu Gallikovú. Predsedom MVK sa na I. zasadnutí, na základe žrebu, stal p. Marián Frivaldský 

a podpredsedom p. Mária Pravcová.  

 MVK v súlade s ustanovením zákona o podmienkach výkonu volebného práva zaregistrovala 

všetkých 39 kandidátov na funkciu poslanca mestskej časti, všetkých 5 kandidátov na funkciu starostu 

MČ a vydala 34 rozhodnutí o zaregistrovaní kandidátov.   

 Vo volebný deň 10.11.2018, po ukončení hlasovania, všetky okrskové volebné komisie v súlade 

so zákonom o výkone volebného práva vyhotovili a doručili MVK zápisnice o výsledku hlasovania 

v okrsku. Na základe uvedených zápisníc vyhotovila MVK zápisnice o výsledku hlasovania vo 

volebných obvodoch číslo 1, 2, 3, 4 a zápisnicu T/11 výsledku hlasovania v mestskej časti. 
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 Ku dňu volieb bolo v stálom zozname voličov mestskej časti zapísaných  19 771 voličov. Volieb 

do orgánov samosprávy obcí sa v mestskej časti zúčastnilo 6 872 voličov, t.j. 34,6 %.  Pre voľby do 

miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných  6 354 platných hlasovacích lístkov.  

 

Výsledky volieb do miestneho zastupiteľstva 

Zvolených bolo 13 poslancov miestneho zastupiteľstva, z toho 8 poslancov koalície  KDH, NOVA, 

OĽaNO, SaS, SME rodina – Boris Kollár, SPOLU – OD, SMK – MKP, 1 poslanec strany ŠANCA,       

1 poslanec strany Progresívne Slovensko a 3 nezávislí poslanci.  

 

 

Výsledky volieb starostu mestskej časti 

Pre voľbu starostu mestskej časti bolo odovzdaných 6 650  platných hlasovacích lístkov. 

Za starostu mestskej časti bol zvolený kandidát koalície KDH, NOVA, OĽaNO, PS, SaS, SME rodina - 

Boris Kollár, SPOLU – OD, SMK – MKP.  

 

Mgr. Ladislav LÖRINC s počtom platných hlasov 3 493. 

 

 

Príhovor Mgr. Ladislava Lörinca - starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva konanom dňa 10. 12. 2018  

 
Vážení občania KVP, dámy poslankyne, páni poslanci, milí priatelia, 

 

     chcem vám v prvom rade poďakovať, hlavne občanom KVP, že ste nám všetkým zvoleným 

funkcionárom dali dôveru. Verím, že to nebolo ľahké po tom, čo sme tu mali po minulé roky a o to 

viac si vážim vašu dôveru, ktorú ste nám dali.  

     Chcem sa poďakovať všetkým zvoleným poslancom a poslankyniam, ktorí či už kandidovali so 

mnou alebo v iných koalíciách - lebo v dnešnej dobe vieme, že politika je spájaná s negatívnymi 

pocitmi a preto oceňujem vašu odvahu, že ste do toho išli a že namiesto toho, aby ste nadávali  niekde 

pri pive snažíte sa niečo lepšie spraviť pre naše sídlisko KVP.  

     Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom úradu MČ KVP za ostatné štyri roky, ktorí tu 

pracovali či už tým, že tu zostali pracovať, alebo tým, ktorí tu pracovali a odišli, lebo oni každodenne 

pracovali  pre naše sídlisko, a patrí im tak isto vďaka.  

     Chcem sa osobne poďakovať svojej rodine a svojim najbližším, že mi umožnili to, že tu pred vami 

dnes vôbec stojím a že som sa mohol venovať politike. Bez podpory rodiny by som to nedokázal.   

     A chcem sa úprimne, aj keď to možno vyznie zle, poďakovať aj pánovi starostovi, ktorý tu pred 

chvíľou odišiel, za všetko dobré, čo spravil pre našu mestskú časť. Akýkoľvek názor máme, ja mu zo 

svojej pozície ďakujem za našu mestskú časť.  
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     Stojí pred nami veľká výzva a ja si uvedomujem, že tú radosť po volebnom výsledku vystriedala 

pokora a rešpekt, lebo uvedomujem si, že ideme do rozbehnutého voza. Skôr by som povedal, že sme 

prevzali voz, ktorý nemá tri kolesá a nevie, kam smeruje. Ale tak, ako som sľuboval vo volebnej 

kampani, že KVP posunieme vpred, tak chcem pristupovať k svojej každodennej práci aj ja. Nemá 

zmysel hrabať sa v minulosti, nebudem hľadať vinníkov, ale budem sa pozerať vpred tak, aby som 

spoločne s týmto poslaneckým zborom posunul KVP vpred. Bez ohľadu na to, čo sa popísalo a čo sa 

povedalo, chcem byť starostom všetkých kavepečkárov, chcem, aby ľudia cítili, že u starostu majú 

dvere vždy otvorené a že starosta má jasnú víziu toho, kam chce KVP dostať a každý deň pracuje na 

tom, aby ho tam dostal.  

     Chcem, aby dámy poslankyne a páni poslanci cítili, že starosta je tu taktiež pre nich, že sa dá 

spolupracovať, že úrad im poskytuje podporu a že spoločne posúvajú KVP vpred. Nechcem byť ten, 

ktorý všetky zásluhy preberá na seba, chcem, aby sme tie zásluhy zobrali spoločne, chcem vám otvoriť 

dvere na akcie, k plánom rozpočtu a poskytnúť maximálnu podporu aká bude. Svoje postavenie 

napriek svojmu mladému veku vnímam ako službu občanom a chcem rozvíjať to, čo vidíme 

v zahraničí, kedy volení funkcionári sú služobníkmi. Vnímam postavenie starostu nie ako niekoho, kto 

odmietne podať ruku, alebo kto sa vyvyšuje nad ostatných, ale ako prvého medzi rovnými. Ja som len 

prvý, ktorý dvíha pomyselnú vlajku, chcem ju s vami spoločne niesť a dúfam, že sa nám to podarí. Vo 

svojom programe som mal päť základných bodov a to je – doprava, detské ihriská, zeleň, samospráva 

a participácia. Tieto body sme spoločne s mnohými poslancami rozpísali  do podrobného plánu, tým 

pádom mám dôveru, že vieme čo máme robiť. Nie som tu ani ja ani viacerí z poslaneckého zboru noví, 

a tí, ktorí sú noví  majú dostatočné skúsenosti na to, aby mohli slúžiť našej mestskej časti. Verím, že sa 

pohneme, aj keď tie začiatky nebudú ľahké. Čaká ma prázdna špajza – ako sa hovorí, mnohé 

problémy, ktoré som musel riešiť pred svojim nástupom, ale verím, že to dokážeme.  

     Neprosím vás o zhovievavosť milí občania, ale prosím vás o to, aby ste pomohli. To znamená, ak 

máte nápady, ak máte podnety, treba s nimi prísť na úrad a my vám poskytneme toľko podpory, koľko 

sa bude dať.  

     Prosím vás, zapojte sa do svojho diania, mobilizujte aj ľudí okolo seba.  Vieme za štyri roky 

dokázať to, že KVP bude efektívna, moderná a transparentná samospráva.  

     Záverom, aby som dlho nerozprával, lebo mnohí tu stojíte, keď sa ma v predvolebnej kampani 

pýtali, kde vidím KVP o  štyri roky, alebo kde vidím seba o štyri roky, tak som tak poznamenal, že 

vidím jedného zhrbeného starostu, ktorý zostarol o 20 rokov, lebo tie štyri roky obetoval sídlisku 

a vidím, že všetky veci, ktoré sme si stanovili a ciele, sa pohli vpred.  

     Hovoril som, že ani ja ani mnohí poslanci nie sme kúzelníci a problémy, ktoré sú tu desaťročia 

nevyriešime čarovným prútikom, ale verím, že ak to odkomunikujeme, čo všetko sme spravili a aj keď 

pridáme na tej ceste – aj sami uvidíte a zhodnotíte, že to, že ste dali šancu mladému a nádejnému 

človeku a s poslancami, ktorí nesľubovali hory-doly, že sa to oplatilo. Takým starostom chcem byť, 

tak k tomu chcem pristupovať, prosím, keď  zídem z tej cesty dajte mi najavo, že sa mám vrátiť 

k tomu, čo sľubujem teraz a pevne verím, že za štyri roky budú za nás hovoriť skutky a nie slová. 

Ďakujem.    
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Z ČINNOSTI ODDELENIA PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ   

 A INFORMATIKY MIESTNEHO ÚRADU 

         V roku 2018  sú pre občanov na sídlisku KVP zabezpečované služby v rôznych oblastiach a  to či 

už na oddych a  relax ako sú solária, masérske služby a posilňovne, alebo v oblasti vizáže zastúpené 

kaderníctvami, kozmetikou či nechtovým dizajnom. Rovnako i služby, ktoré zabezpečujú životné 

potreby občanov,  kde môžeme spomenúť krajčírske dielne a úpravy odevov, oprava obuvi, výroba  

kľúčov, predaj náhradných dielov do áut, oprava automatických práčok, pneuservis, oprava lyží, 

bicyklov, čistiareň.  

 

          V rámci podnikateľských činností nám na sídlisku pribudli nové podnikateľské subjekty, 

prevádzky:     

✓ Dermatokozmetické štúdio, Moskovská 19, Košice  

✓ Obuv a ovčie rúno, Trieda KVP 1, Košice 

✓ Manikúra a nechtový dizajn 4D mihalnice, Cottbuská 24, Košice 

✓ Kozmetický salón Viki, Wurmova 9, Košice  

✓ Textil Mix, Zombova  5, Košice 

✓ Kvetinárstvo , Čordákova 1, Košice  

✓ Second hand KIKIRIKI, Trieda KVP 1, Košice  

 

          V roku 2018 sme zaevidovali i zrušenie prevádzok,  niektoré boli nahradené iným, rovnakým 

alebo podobným sortimentom: 

✓ Kelt Pub, Trieda KVP 1 , Košice 

✓ Záložňa  KASA, Cottbuská 11, Košice 

✓ Smajlík – detský bazár,  Bauerova 3, Košice 

✓ Café Reset , Klimkovičova 11, Košice 

 

          V rámci podnikateľských  aktivít veľkú radosť a  zábavu  deťom  vytvoril opäť  príchod 

lunaparku v mesiaci máj 2018. 

           V letných mesiacoch sa obyvatelia tešili z predaja ovocia, zeleniny, kvetov na našom trhovisku.  

Obyvatelia mestskej časti sa aj v roku 2018 potešili akcii Vianoce na KVP, kde podnikateľské subjekty 

prispievali k vianočnej atmosfére predajom svojich produktov, a  to predajom cukroviniek, perníkov, 

hračiek, rýchleho občerstvenia, nápojov a pod. Sponzorské dary podnikateľov v  Mestskej časti Košice 

-- Sídlisko KVP potešili obyvateľov, ktorí sa zúčastňovali na charitatívnych akciách  organizovaných  

mestskou časťou.  

         Čo sa týka evidencie psov v  roku 2018 bolo prihlásených 80 psov a odhlásených bolo 77 psov.  
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Z ČINNOSTI ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU  

MIESTNEHO ÚRADU 
 

V  roku 2018 sa v spravovaných budovách nerealizovali žiadne opravy z dôvodu častých 

personálnych zmien sa nestihli realizovať plánované opravy - vymeniť okná na OC IV Cottbuská, 

opraviť strecha na MŠ Bauerovej. Realizácia týchto opráv je naplánovaná na rok 2019.  
 

V roku 2019 bola vyhlásená OVS na predaj mobilnej ľadovej plochy. Plánuje sa OVS na 

prenájom tenisových kurtov.  

 

V roku 2018 sa uzatvorili nové nájomné zmluvy:  

 

NZ na obsadenie nebytových priestorov:  

• MŠ Bauerova – 51 m2 (predajňa bicyklov) 

• Budova MÚ Trieda KVP – (fotoateliér)  

• Budova MÚ Trieda KVP – ( predajňa detského textilu) 

 

NZ na dočasné užívanie pozemkov:  

• Pozemok pre developerský projekt Zelené Grunty 

• Pozemok pre developerský projekt – Wuppertálska  

• Pozemok pre developerský projekt – Paseo Grunty 

 

Odstránili sa stánky PNS. 

 

 

 

Z ČINNOSTI EKONOMICKÉHO ODDELENIA  

MIESTNEHO ÚRADU 

 

 
ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE–SÍDLISKO KVP NA ROKY 2018 -2020 

 

Rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko KVP (ďalej len „MČ“) je základným nástrojom 

finančného hospodárenia  v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 

mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

mestskej časti. 

   

Rozpočet  MČ, ako aj programový rozpočet MČ na roky 2018-2020 bol zostavený v súlade 

s nasledovnými právnymi normami: 

• so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z. z., 

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
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• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová 

klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  v znení 

neskorších predpisov .  

Rozpočet MČ na rok 2018 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  navrhnutý ako 

vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií  bol 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol navrhovaný so schodkom     

v  sume  187 600 EUR.  Schodok  kapitálového  rozpočtu  bol   krytý    príjmovými  finančnými   operáciami  –  

prevodom   z  rezervného  fondu  MČ  KVP v sume 187 600  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 2018-2020 bolo rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 41 podprogramov a 12 

prvkov  slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.   

 

Rozpočet MČ sa zostavoval podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  na obdobie rokov 2018 – 2020 

ako viacročný rozpočet.  Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2018. 

V zmysle vyššie uvedenej  právnej normy rozpočet na roky 2019     a 2020 nie je 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 zák. 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 2018 boli zahrnuté do 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 ma MČ 

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

transfer zo ŠR a  transfer z rozpočtu Mesta Košice.  

 

V príjmovej časti bežného rozpočtu sú zapracované nasledovné druhy príjmov: 

 

• podiel dane z príjmov fyzických osôb                                                                      814 270   EUR 

• podiel na dani za psa                                                                                                   14 753   EUR      

• transfer z rozpočtu  Mesta Košice  

- stravovanie dôchodcov                                                                                                3 000  EUR 

• príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu,  

administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, 
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ostatné príjmy/                                                                                                           337 137   EUR                                                                                                                                                         

• transfer zo štátneho rozpočtu a ESF                                                                         63 727   EUR 

 

S p o l u :                                                                                                                        1 232 887   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)                         187 600  EUR 

 

Tieto boli rozpočtované  na krytie  kapitálových výdavkov, a to: 

➢ PD - Uzamykateľné kontajneroviská  

➢ Geodetické zamerania k projektom  

➢ Štúdia využiteľnosti fontány a priľahlého územia Zombova ul. 

➢ Bezbariérový prístup do denného centra – mobilná schodisková  plošina   

➢ Parkoviská    

➢ Bezbariérový chodník Wuppertalská – Titogradská  

➢ Uzamykateľné kontajneroviská   

➢ Rekonštrukcia a modernizácia softvéru  

➢ Rekonštrukcia a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia  

➢ Informačný dochádzkový systém   

➢ Štruktúrovaná kabeláž   

➢ Klimatizačné zariadenie – II. etapa 

 

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

navrhované vo výške 1 420 487 EUR. 

 

 

2.  V Ý D A V K O V Á   Č A S Ť 

 

Celkové výdavky rozpočtu MČ (bežného a kapitálového) sú rozpočtované vo výške  1 420 487 EUR,  

a to : 

 

B e ž n é   v ý d a v k y :                                                                                                1 232 887 EUR 

K a p i t á l o v é   v ý d a v k y :                                                                                      187 600 EUR 

  

Programová štruktúra rozpočtu: 

 

Funkčná klasifikácia 01.1.1 - Výkonné  a zákonodarné orgány vo výške 581 423 EUR  

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram č. 9.1;  1.1.3;  1.4;  2.6;  2.7.  3.4.1)  

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované: 

• pol. 610 mzdy vo výške 310 155 EUR, 620 odvody vo výške 135 803 EUR, (podpoložky 611, 
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612001, 612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poistných fondov starostu mestskej 

časti v súlade  s ustanovením zák. NR SR č.  253/1999 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej 

časti, kontrolórky mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z. z. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra a 

zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat prednostu miestneho 

úradu a zamestnancov mestskej časti. Súčasťou sú aj výdavky na odvody do poistných fondov 

z odmien poslancov mestskej časti a neposlancov,  ako členov komisií pri MieZ.  

• pol. 630 tovary a ďalšie služby vo výške 131 355 EUR a to: 

• pol. 631(podpoložka 631001) vo výške 320 EUR - výdavky súvisiace s pracovnými cestami 

starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu 

miestneho úradu, v zmysle zákona  o cestovných náhradách; 

• pol. 632 (podpoložky 632001 -  632005) vo výške 20 961 EUR - výdavky na všetky druhy 

energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a 

stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poplatky za  užívanie spojovacích sietí – 

INTERNET, elektronický prenos dát, poštové služby; 

• pol. 633 (podpoložky 633001 -  633016) vo výške 8 800 EUR- výdavky za dodaný materiál a 

potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov 

používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb 

a pod.; 

• pol. 634 (podpoložky 634001 – 634005) vo výške 1 330 EUR – výdavky na nákup pohonných 

hmôt, servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného 

poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS; 

• pol. 635 (podpoložky 635002 – 635009) vo výške 9 696 EUR- výdavky za práce a služby, 

ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej 

techniky, výpočtovej techniky, vrátane výdavkov na externého správcu siete, softwaru, 

aplikácií informačných systémov, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov; 

• pol. 636 (podpoložka 636002) vo výške 1 423 EUR- výdavky za prenájom úložiska webu, 

kopírovacieho zariadenia; 

• pol. 637 (podpoložky 637003 – 637040) vo výške 65 168 EUR - výdavky za služby 

vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych 

hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, 

výročnej správy, renováciu pások a tonerov, elektronické prístupové práve, tlač vizitiek,  

výdavky za výstupy z  kopírovacieho zariadenia,  za vytvorenie a údržbu  web stránky, 

výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, 

kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ 

a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky  súvisiace s odvodom za neplnenie 

povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny  

zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad;  poplatky  za ochranu objektu, 

poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších 

predpisov, výdavky za odmeny poslancov mestskej časti  a neposlancov, ako členov komisií pri 
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MieZ; náhrady mzdy a platu poslancom MieZ;  

• pol. 640 (podpoložky 642006, 642015 a 642015) vo výške 4 110 EUR - výdavky na 

nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky za členstvo v Združení 

hlavných kontrolórov,  Cassovia Info a Asociácii prednostov úradov miestnych samospráv, 

výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 

starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.  

• časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá vo funkčnej 

klasifikácií 01.3.3 – výdavky súvisiace so správou zvereného majetku;  

• v rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou národného projektu: 

➢ „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V rámci daného projektu ide o zamestnanie jedného  zamestnanca na administratívne 

práce do 28.2.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 %z  celkovej ceny 

práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). 

Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), 

stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) . 

➢ „Šanca pre mladých“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci daného projektu ide 

o zamestnanie dvoch   zamestnancov na administratívne práce do 31.7.2018. Počas doby 

zamestnávania je výška príspevku  95 % z  celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 

vo výške  1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 

778,75 € / mesiac. Tento projekt v v sebe zahŕňa  aj refundáciu príspevku k mesačnej 

hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z 

MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný 

príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Ostatné výdavky 

sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do 

sociálneho fondu, nemocenské dávky) . 

 

Funkčná klasifikácia 01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 1.5.1;  2.1;  9.1) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované vo výške 4 925 EUR: 

• pol. 637 (podpoložka 637005)– výdavky za služby audítora, externého právnika, poplatky 

a odvody bankám. 

  

Funkčná klasifikácia 01.3.3 - Iné všeobecné služby 

(výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy) 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.4) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 244 862 EUR: 

• pol. 610 vo výške 79 821 EUR a 620 vo výške 27 897 EUR (podpoložky 611, 612001, 

612002, 614, 621 – 625007) - mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov 

podieľajúcich sa na správe majetku; 
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• pol. 631 (podpoložka 631001) vo výške 80 EUR – časť režijných výdavkov za cestovné 

náhrady,  

• pol. 632 (podpoložky 632001 -  632005) vo výške 88 140 EUR – výdavky za tepelnú energiu, 

elektrickú energiu (za vonkajšie osvetlenie), vodné a stočné za objekty zverené do správy MČ, 

časť režijných výdavkov patriacich do položky  energie, voda a komunikácie; 

• pol. 633 , 634, 635, 637 vo výške 2 520 EUR - ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť 

pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby); 

• pol. 635 (podpoložka 635006) vo výške 28 424 EUR  – výdavky na údržbu a opravu 

spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, 

výmena svetlíkov v objekte OC IV, údržba a oprava strechy, rozvodov a čistenie šachty – 

hydroizolácia  v danom objekte, riešenie havarijných stavov);  

• pol. 637 (podpoložka 637003, 637004, 637005, 637015, 637018) vo výške 17 980 EUR – 

výdavky na deratizáciu spravovaných objektov, inzertné služby,  revíziu elektrických 

rozvodov, poistné spravovaných objektov, vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z 

vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok). 

Funkčná klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky celkom vo výške 98 220 EUR: 

• pol. 632 (podpoložka 632002)  - platby za zrážkovú vodu z parkovísk; 

• pol. 633  (podpoložka 633006) - v rámci zriadenia dopravného ihriska na Cottbuskej ul. nákup 

a osadenie ďalších zvislých dopravných značiek a semaforov; dopĺňanie nového zvislého 

dopravného značenia; nákup asfaltovej hmoty ; 

• pol. 635 (podpoložka 635004 a 635006) – výdavky na údržbu komunikácií – klasické opravy 

ciest a chodníkov, oprava zvislého dopravného značenia, opravy vodorovného dopravného 

značenia – napr. prechodov a pod.,  opravy zábradlí,  spomaľovacích prahov a pod.;  

• pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky na zimnú údržbu vnútro sídliskových komunikácií a 

následný zber posypového materiálu, strojné a ručné čistenie komunikácií. 

 

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 3 500 EUR: 

• pol. 637 – výdavky za odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev. 

 

Funkčná klasifikácia 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 4.3) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 4 000 EUR: 

• pol. 637 (podpoložka 637004) – výdavky za čistenie vpustí. 

 

Funkčná klasifikácia 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.4.2; 7.4) 
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V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 3 625 EUR: 

• pol. 620 (podpoložka 625002, 625003, 625007) – poistné a odvody do poistných fondov  za 

inšpektora verejného poriadku; 

• pol. 633 (podpoložka 633004, 633006) ) – nákup a osadenie odpadkových košov na verejných 

priestranstvách, nákup známok pre psov, nákup dezinfekčných  prostriedkov, materiálu na 

opravu košov, nákup vreciek na psie exkrementy a vreciek do košov na psie exkrementy; 

• pol. 637 (podpoložka 637027) – odmeny na základe dohody o vykonaná práce pre inšpektora 

verejného poriadku.  

 

Funkčná klasifikácia 05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.2) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 5 000 EUR: 

• pol. 637 (podpoložka 637004) -  výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev. 

 

Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 220 629 EUR: 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.6) 

1. výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ   (§§ 52a 54 zák. č. 5/2004 Z. z.) celkom vo výške 

50 049 EUR,  z toho: na § 52 (pomocné administratívne práce a verejno-prospešné práce  

vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd 

s ÚPSVaR, kde sa  financujú výdavky za tovary a služby pre výkon týchto činností  – náradie, 

materiál, pracovné odevy, poistné a pod.) vo výške 3 770 EUR – je príspevok na úhradu časti 

nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti  najviac vo výške 47,91 € na aktivačného 

zamestnanca na mesiac. Rozpočet na § 52 je navrhovaný pre 4 zamestnancov/10 mesiacov. Ďalej sú 

v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu: 

➢ „Cesta z kruhu nezamestnanosti“   podľa § 54 zákona 5/2004 Z. z. vo výške 8 839 EUR; 

v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov do 28. 2. 2018.  Počas doby 

zamestnávania je výška príspevku 95 % z CCP práce zamestnanca, z toho najviac vo výške 

MCCP. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do 

sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky), 

➢ „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z. z. vo výške 5 665 EUR; v rámci 

daného projektu ide o zamestnanie jedného zamestnanca na verejno-prospešné práce do 21. 6. 

2018. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je  vo výške najviac    95 % CCP 

zamestnanca, najviac vo výške minimálnej CCP na rok 2017 , t. j. maximálne 588,11 € pri 

plnom pracovnom úväzku. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. 

na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je  vo výške 

59,89 €/zamestnanec.  Finančný príspevok na mentora  sa poskytuje  najviac vo výške 73,51 € 

/1 mentorovaný zamestnanec/1 mesiac za mentorované obdobie. Ostatné výdavky sa hradia 

z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské 

dávky), 
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➢ „Šanca pre mladých“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z. z. vo výške 31 775 EUR; v rámci daného 

projektu ide o zamestnanie štyroch  zamestnancov na verejno-prospešné práce a jedného 

koordinátora  do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z  celkovej 

ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške  1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je 

predpoklad maximálne v sume 778,75 €/ mesiac. Tento projekt v  sebe zahŕňa aj refundáciu 

príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške 

najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento 

finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Finančný 

príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné 

prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je  vo výške 83,84 € €/zamestnanec.  

Poskytuje sa jednorázovo na 1 vytvorené pracovné miesto. Ostatné výdavky sa hradia 

z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, 

nemocenské dávky) . 

• pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 612002, 614, 621 – 625007)   -   výdavky na mzdy a 

odvody do poistných všetkých zamestnancov na § 54; 

• pol. 633 (podpoložky 633004, 633006, 633010, 633011, 633015) – výdavky na nákup 

materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (náradie, všeobecný materiál, 

pracovné odevy a obuv, potraviny, palivá ako zdroj energie) na § 52m a § 54; 

• pol. 635 (podpoložka 635004) – výdavky na údržbu a opravu prevádzkových strojov, zariadení 

a náradia nakúpených na výkon zamestnancov na verejno-prospešné práce; 

• pol. 637 (podpoložky 637014, 637015, 637016)  – výdavky za  služby spojené s činnosťou a 

zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho 

fondu); 

• pol. 642 (podpoložka 642015)  – výdavky na nemocenské dávky zamestnancov na § 54. 

 

2. výdavky súvisiace s rozvojom obcí 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.1; 7.5; 7.7) celkom vo výške 170 580 

EUR: 

• pol. 632 (podpoložka 632001) - výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za 

elektrickú energiu exteriérového kamerového systému; 

• pol. 633 (podpoložka 633006)  – výdavky na nákup a výsadbu letničiek, stromov a  živých 

plotov v rámci náhradnej výsadby, nákup a rozprestretie zeminy, hnojiva; 

• pol. 635 (podpoložky 635004, 635005, 635006)  – výdavky na údržbu verejnej zelene – napr. 

kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a krov, polievanie, hrabanie lístia,  chemický 

postrek inváznych rastlín, tráv a gaštanov; výdavky na opravu a údržbu detských prvkov a 

celkového zariadenia detských ihrísk z dôvodu devastácie a poškodenia detských ihrísk  (napr. 

oprava oplotení, výmena a prepieranie piesku, doštrkovanie), výdavky na opravu trhových 

stolov; hodín na Moskovskej triede, oprava informačných tabúľ, vianočných dekorov, oprava 

a údržba exteriérového kamerového systému.  

• pol. 636 (podpoložka 636001, 636008)  – výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery  

(exteriérový kamerový systém);  výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový 

systém; 

• pol. 637 (podpoložky 637002, 637004) – výdavky za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk,  

za výrobu informačných tabúľ na detské ihriská, výdavky za služby súvisiace s verejným 
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obstarávaním, výdavky  za  montáž a demontáž vianočnej výzdoby, výdavky za výrub  

stromov; 

• pol. 642 (podpoložka 642014) – finančný príspevok za ocenenie dvoch projektov - spracovanie 

štúdii na riešenie vyvierajúcej vody pod mostom na Dénešovej ul.. 

 

Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby    

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 10 715 EUR: 

1. výdavky na športové podujatia (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.2;  5.3) 

• pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – odvody do poistných fondov z odmien zamestnancov 

mimopracovného pomeru  (napr. rozhodca pri súťažiach); 

pol. 637 (podpoložky 637002, 637027) – výdavky súvisiace s organizovaním športových 

podujatí (napr. nákup  telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových 

podujatiach, odmeny  rozhodcom – dohody v zmysle ZP, občerstvenie);   

• pol. 642 (podpoložka 642001) – výdavky na dotácie, ktorých obsahom žiadostí je športová  

činnosť  (žiadosti doručené na MieÚ do 31.10.2017). 

2. výdavky na športové ihriská (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.1) 

• pol. 635 (podpoložka 635006) – výdavky na údržbu športových ihrísk (napr.  nátery oplotenia 

na športových ihriskách, tlmiace nátery, spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov 

upevňujúcich oplotenie a  ostatná údržba zariadení športových ihrísk; 

3. výdavky na mobilnú ľadovú plochu (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 5.4) 

• pol. 632 (podpoložka 632001) – výdavky za elektrickú prípojku; 

• pol. 637 (podpoložky 637003, 637011) – výdavky za inzerciu a znalecké posudky. 

 

Funkčná klasifikácia 08.2.0/A –Kultúrne služby 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.1;  6.2;) 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 23 285 EUR: 

• pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z dohôd 

pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach; 

• pol. 637 (podpoložky 637002, 637027) – výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych 

podujatí  (napr. občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a 

iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, grafické služby, tlač 

plagátov); 

 

Funkčná klasifikácia 08.2.0/B –Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia) 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 6.1) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 8 708 EUR: 

• pol. 610 a 620 (podpoložky 611, 612001, 614, 621 – 625007)   - výdavky na mzdy a odvody do 

poistných fondov  pre správcu klubového zariadenia; 

• pol. 632 (podpoložky 632001, 632002) -  výdavky za energie klubového zariadenia (teplo, 

elektrická energia, vodné, stočné); 

• pol. 633 (podpoložky 633004, 633006) – výdavky na nákup ozvučovacej techniky z dôvodu 

realizácie podujatí a na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov; 

• pol. 642 (podpoložka 642015)  – výdavky na nemocenské dávky.  
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Funkčná klasifikácia 08.3.0  – Vysielacie a vydavateľské služby 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 3.2) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 6 620 EUR: 

• pol. 620 (podpoložky 621 – 625007) – výdavky na poistné a odvody do poisťovní z dohôd za 

distribúciu občasníka Kvapka; 

• pol. 637 (podpoložky 6370104, 637027) – výdavky za grafickú úpravu a tlač občasníka 

Kvapka a odmeny za distribúciu občasníka. 

 

Funkčná klasifikácia 09.5.0  – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 2.5) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 2 500 EUR: 

• pol. 637 (podpoložka 637001) – výdavky za externé školenia – účastnícke poplatky 

organizáciám usporiadajúcim školenia. 

 

Funkčná klasifikácia 10.2.0/A  – Staroba (zariadenie sociálnych služieb) 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.5, 8.6) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 6 235 EUR: 

• pol. 620 (podpoložky 621 – 625007)  -  výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien  

pre vedúce denného centra a  účinkujúcich na rôznych akciách; 

• pol. 633(podpoložky 633006, 633009)  -  výdavky na materiál (napr. materiál potrebný pre 

rôzne aktivity, resp. činnosť krúžkov) a časopisy pre členov Denného centra; 

• pol. 637 (podpoložky 637004, 637027) - výdavky za odmeny vedúcim denného centra, odmeny 

účinkujúcim na rôznych akciách na základe dohôd o vykonaní práce, poplatky SOZE, výdavky  

za služby  pri organizovaní podujatí Denného centra; 

Penzión pre dôchodcov – Senior dom 

• pol. 637 (podpoložka 637011) – výdavky za statický posudok na posúdenie stavby a 

súdnoznalecký posudok na určenie hodnoty stavby Senior domu. 

 

Funkčná klasifikácia 10.2.0/B  – Staroba (ďalšie sociálne služby) 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.1) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 3 000 EUR: 

• pol. 642(podpoložka 642014)  – výdavky na príspevok na stravovanie dôchodcov (refundovaný 

Mestom Košice).  

 

Funkčná klasifikácia 10.4.0  – Rodina a deti 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.7) 

 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 640 EUR: 

• pol. 642 (podpoložka 642001)  – výdavky na dotácie, u ktorých žiadosti  boli doručené na 

MieÚ do 31.10.2017.  
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Funkčná klasifikácia 10.7.0  – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 

(programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 8.2) 

V rámci tejto funkčnej klasifikácie  sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 5 000 EUR: 

• pol. 642 (podpoložka 642026)  – výdavky na poskytnutie  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

 

Vzhľadom k tomu, že dňa 01.11. 2018 bol zistený neoprávnený zásah do servera MČ, došlo 

k strate všetkých účtovných dát za rok 2018. K dnešnému dňu nie je možné vyhodnotiť čerpanie 

rozpočtu za rok 2018 ani spracovať riadnu účtovnú závierku. Spracovanie bude možné po nahodení 

všetkých stratených dát spätne za celý rok 2018.  

 

Predpokladáme, že plnenie príjmov bude vo výške 1 259 760 EUR, upravený rozpočet príjmov 

bol 1 341 787 EUR, plnenie príjmov v percentuálnom vyjadrení bude 93,89 %. 

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov predpokladáme vo výške 1 138 113 EUR, upravený 

rozpočet bežných výdavkov bol 1 308 941 EUR, t. z., rozpočet bude čerpaný na 86,95 %. 

Plnenie kapitálových príjmov očakávame vo výške 25 600 EUR, upravený rozpočet bol vo 

výške 30 000 EUR, t. z., plnenie na 85,33 %.  

Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladáme vo výške 34 860 EUR, upravený rozpočet bol 

vo výške 182 050 EUR, predpokladané čerpanie bude vo výške 19,15 %.  

Príjmové finančné operácie očakávame vo výške 9 260 EUR, ich upravený rozpočet bol vo 

výške 152 050 EUR, predpoklad čerpania 6,09 %. 

Celkovo možno rok 2018 zhodnotiť tak, že síce nedošlo k naplneniu plánovaných príjmov, 

ale na druhej strane došlo k nedočerpaniu výdavkov, čím sa pravdepodobne vytvorí prebytok 

hospodárenia. 

 
 
 

Z ČINNOSTI ODDELENIA VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA MIESTNEHO ÚRADU 

Zrealizovalo sa v roku 2018 

➢ Zrekonštruovali sa 3 detské ihriská na ul. Drábova, Stierova a pri Pošte a vybudovalo sa jedno 

nové detské ihrisko na Dénešovej ulici č. 85. 

➢ Postavilo sa jedno workoutové ihrisko na Starozagorskej ulici. 

➢ Na základe požiadaviek občanov sa na sídlisku osadilo 10 parkových lavičiek. 

➢ Bolo dodaných 10 ks odpadkových košov na rôznych miestach nášho sídliska. 

➢ MČ ďalej realizovala orezy a výsadbu stromov, kríkov a živých plotov, ako aj výrub suchých 

stromov. 

➢ MČ dala vyčistiť uličné kanalizačné vpusty s osadením nových kalových košov: 

- počet vyčistených dažďových vpustí - šácht:     450 ks 

- počet dodaných a osadených bahenných košov: 225 ks 
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Miesto osadenia a počet 

nových kalových košov:  

- Starozagorská  36 ks 

- Titogradská  17 ks 

- Wuppertálska:  29 ks 

- Cottbuská:   16 ks 

- Húskova:   42 ks 

- Janigova:     8 ks 

- Hemerkova:           23 ks 

- Zombova:   20 ks 

- Klimkovičova:    7 ks 

- Bauerova:   27 ks 

-  

 

 

 

 

 

                                   Mestská časť  

                 zrekonštruovala chodník  

                        na Jasuschovej ulici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestská časť upravila  

parkovisko  

na Dénešovej ulici 
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Z ČINNOSTI REFERÁTU KULTÚRY, VZDELÁVANIA A ŠPORTU 

A SOCIÁLNEHO REFERÁTU MIESTNEHO ÚRADU 
 

Referát kultúry, vzdelávania a športu a Sociálny referát v roku 2018 usporiadali spolu 25 

kultúrno-spoločenských podujatí a 11 športových podujatí. Ďalej sa uskutočnilo spolu 26 podujatí v 

Dennom centre mestskej časti, ktoré využívalo 131 členov denného centra, ktorí sa stretávali v utorok 

a vo štvrtok. Denné centrum i tohto roku slúžilo aj iným občianskym združeniam a organizáciám na 

ich spoločné stretnutia a aktivity. 

Ďalej sa tu uskutočnili aj dve stretnutia s jubilantmi nášho sídliska, na ktorom sa zúčastnilo 174 

jubilantov. Do života sme uvítali 112 novorodeniatok; toto podujatie sa v našej mestskej časti 

uskutočnilo v roku 2018 trikrát.  

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP na základe registrácie na Okresnom úrade Košice, 

Oddelenie kultúry, EČ EV 3223/09, vydáva každoročne občasník KVaPka. Obyvatelia mestskej časti 

boli v roku 2018 pravidelne informovaní o dianí v mestskej časti prostredníctvom dvoch vydaní 

„KVaPky“.  

V rámci agendy Sociálneho referátu bolo zabezpečené stravovanie pre 108 dôchodcov, ktorým 

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

50 dávok v hmotnej núdzi 29-tim občanom odkázaným na túto pomoc.  

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia, udalosti a aktivity 

MAREC 2018 

Uvítanie novorodeniatok 1/2018 

Narodenie dieťatka je najradostnejšia udalosť v živote každého rodiča. Pri tejto príležitosti 

v piatok 2. marca 2018 starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP uvítal 44 novorodeniatok. 

Slávnostný obrad sa uskutočnil v zasadacej miestnosti MÚ s fanfárami, darčekmi, kvetmi a 

blahoželaniami. Pre spomienku na túto chvíľu sa rodičia detičiek podpísali do kroniky mestskej časti. 

Zbierka 1/2018 

(Nízkoprahové a komunitné podujatia pre obyvateľov sídliska)  

Dôležitou súčasťou predchádzania vzniku odpadov bola aj naša prvá tohtoročná zbierka. Je 

pokračovaním kampane zameranej na zber  šatstva, obuvi, domácich potrieb,  posteľnej bielizne, 

uterákov, diek, hračiek i elektroniky. Prvú zbierku v tomto roku sme zorganizovali dňa 9. marca 2018. 

Počas tejto zbierky sme naplnili cca 200 vriec zozbieranými vecami.  

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb 1/2018 

 

V dňoch 5. - 9. marca 2018 organizovala Mestská časť Košice-Sídlisko KVP a Občianske 

združenia Prameň života zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Občania  do tejto 
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zbierky prispeli 63 kg cukru, 75 kg múky, 21 kg ryže, 20 kg strukovín, 27 l oleja, 30 l mlieka, 30 kg 

zaváranín, 45 kg konzerv, 18 kg sladkostí, 60 ks polievok, 10 kg pudingu a vločiek, 8 kg čaju, kakaa 

a kávy, 10 kg kečupu a pretlakov, 4 kg medu a 40 kg cestovín. V rámci hygienických potrieb priniesli 

celkom 22 ks toaletného papiera, 22 ks šampónov, 30 ks mydiel, 20 ks zubných pást a kefiek a 3 

balíky detských jednorazových plienok.  

Turnaj o pohár Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vo florbale 

Dňa 14. marca 2018 mestská časť v spolupráci so 

Základnou školou Drábova pripravila „Turnaj o pohár 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vo florbale“ pre 

žiakov 1. stupňa základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 4 

školy, ktoré súťažili o najlepšie umiestnenie vo florbale 

mladších žiakov. Jeho víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ 

Janigova, druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Mateja 

Lechkého a tretie miesto patrilo družstvu zo ZŠ Drábova. 

Turnaja sa zúčastnila aj ZŠ Starozagorská. Všetkým 

zúčastneným sme zablahoželali a odovzdali okrem 

pohárov, diplomov a medailí aj florbalové loptičky a 

sladkú odmenu.  

 

APRÍL 2018 

Jubilanti 1/2018 

 Dňa 11. apríla 2018 sa v priestoroch Denného centra mestskej časti na prvom tohtoročnom 

podujatí „JUBILANTI“ stretli so starostom mestskej časti seniori z nášho sídliska pri príležitosti osláv 

ich životných jubileí. S prianím všetkého najlepšieho pozdravil  starosta osobne každého oslávenca a 

zároveň mu odovzdal darček mestskej časti. Atmosféru podujatia spríjemnila hudobná skupina  

Demeterovci. Pri kávičke a koláčikoch nechýbali príjemné debaty. Pozvaní boli všetci tí, ktorí dovŕšili 

alebo dovŕšia životné jubileum 65, 70, 75, 80 a viac rokov, narodení od 1. januára do 30. júna.   

Masky na ľade 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP tradične aj tento rok zorganizovala v sobotu dňa 14. apríla 

2018 v popoludňajších hodinách v Aréne Sršňov podujatie "Masky na ľade" v rámci podujatia                

"Karneval na ľade". "Karneval" už tradične odštartoval kultúrnym programom z dielne Kraso Centra 

Košice, ktoré si pre všetkých účastníkov i divákov podujatia pripravilo exhibičné krasokorčuliarske 

vystúpenie. Po vystúpení nasledoval príhovor pána starostu, ktorý zároveň privítal všetkých 

prítomných. Pre všetkých účastníkov - pre malých i veľkých boli pripravené zaujímavé súťaže. Na 

záver podujatia boli všetky masky odmenené vecnými cenami a sladkosťami, z ktorých mali najväčšiu 

radosť predovšetkým deti, ktoré sa do atraktívnych súťaží zapojili, kde okrem talentu a šikovnosti 

predviedli neraz aj zaujímavú taktiku. Obľúbenosť tejto akcie potvrdila aj účasť všetkých detí a 

rodičov, ktorí sa jej zúčastnili. 
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Turnaj o pohár mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo futbale žiakov 2. stupňa 

Dňa 17. apríla 2018 sa priestoroch telocvične ZŠ Janigova uskutočnil " Turnaj o pohár 

mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo futbale žiakov 2. stupňa", ktorého organizátorom bola 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v spolupráci so Základnou školou na Janigovej ulici. Turnaja sa 

zúčastnili 4 družstvá žiakov základných škôl, ktoré sa po vzájomných zápasoch umiestnili následovne: 

1 miesto - ZŠ Drábova 3 

2 miesto - ZŠ Starozagorská 8 

3. miesto - ZŠ Mateja Lechkého 

4. miesto - ZŠ Janigova 2 

  Starosta mestskej časti poďakoval všetkým zúčastneným a mladým futbalistom odovzdal 

medaile, poháre, diplomy a vecné dary. Na tohtoročný turnaj mestská časť zabezpečila pre všetkých 

účastníkov zápasov futbalové štucne. 

 

Deň čistého KVP 

 

Dňa 21. apríla 2018 Mestská časť Košice - Sídlisko 

KVP v rámci medzinárodného podujatia "Deň Zeme" 

zorganizovala podujatie ,,Deň čistého KVP" v spolupráci s 

firmou Kosit a.s., ktorá prispela vrecami na odpad, 

rukavicami a autom na zabezpečenie odvozu vyzbieraného 

odpadu z jednotlivých stanovíšť. Na spomínanú akciu 

mestská časť pozvala všetkých obyvateľov sídliska, 

občianske združenia a ďalšie organizácie. Do jarného 

upratovania sídliska sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov, 

ktorí si po skončení práce mohli oddýchnuť pri chutnom 

guľáši. Upratovali sa verejné plochy a okrajové časti sídliska. Zozbieraným odpadom bol naplnený 

celý veľkokapacitný kontajner. Pri upratovaní sa našli aj kuriózne veci, ako napr. nákupný vozík, 

televízor, nádoby so zvyškami farieb, lampy, kvetináče, torzo bicykla,... Dúfame, že obdobné 

predmety budú obyvatelia v budúcnosti likvidovať odkladaním do zberných dvorov a nebudú nimi 

"skrášľovať" naše sídlisko. 

Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej 

V stredu 25. apríla 2018 mestská časť v spolupráci so Základnou školou Mateja Lechkého 

pripravila "Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej" pre žiakov 1. stupňa 

základných škôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci 3-och škôl, ktoré súťažili o najlepšie umiestnenie vo 

vybíjanej zmiešaných družstiev mladších žiakov. Jeho víťazom sa stal tím zo ZŠ Mateja Lechkého, 

druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Starozagorská 8 a tretie miesto patrilo žiakom zo ZŠ sv. 

Košických mučeníkov, Čordákova 50. V tomto roku Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zabezpečila 

okrem pohárov, diplomov a medailí pre účastníkov podujatia aj rozlišovacie dresy. 
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MÁJ 2018 

 

Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v amatérskom hokeji 

Mestská časť - Sídlisko KVP aj v tomto roku pripravila pre hokejových fanúšikov "Turnaj          

o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v amatérskom hokeji", ktorý sa uskutočnil dňa 5. mája 

2018 v Aréne sršňov. Súťaže sa zúčastnili 4 hráčske tímy, z ktorých po vzájomných zápasoch 

vzišiel víťaz - Košicke Masky. Na druhej priečke sa umiestnilo mužstvo HC KVP Represent, tretie 

miesto obsadilo družstvo MSK a štvrtí skončili hokejisti z Magneti Marelli. Účastníci chválili 

vynikajúce podmienky na súťaž v Aréne Sršňov čo sa týka ľadovej plochy, vybavenia arény a jej 

priestorov. Hráči mali veľa času a priestoru dosýta si zašportovať. Víťazom turnaja odovzdal ceny 

starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár. 

 

Deň otvorených dverí - „Samospráva dnes“ 

Štvrtok, 24. máj sa na Miestnom úrade Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP niesol v duchu vedomostí 

z občianskej náuky a diskusie. Mestská časť pripravila 

pre žiakov druhého stupňa základných škôl nášho 

sídliska podujatie „Samospráva dnes“.  

Žiaci II. stupňa základných škôl na stretnutí so 

starostom - Ing. Alfonzom Halenárom a prednostom - 

JUDr. Marošom Handzom, LL.B. mali možnosť sa 

oboznámiť v praxi s pojmami v oblasti verejnej správy a 

dozvedieť sa o ich funkciách.  

Po predstavení a ukážke vedenia Miestneho zastupiteľstva a následnej diskusii k problematike 

miestnej samosprávy, žiaci viedli dialóg aj o participácii mládeže na verejnom živote. Po tomto 

nasledoval vedomostný kvíz týkajúci sa otázok a odpovedí k už spomínaným témam. Sme veľmi radi, 

že aj touto formou vieme úzko spolupracovať s mládežou a podnecovať ich k spolupodieľaniu sa na 

živote našej mestskej časti. 

 

Seniori sídliska KVP, zašportujte si s nami… 

Pohyb by nemal byť výsadou mladých ľudí. Ostať aktívny aj vo vyššom veku sa oplatí. 

Nakoľko pohyb prospieva nielen kostiam a svalom, ale i dobrej nálade a zdravému duchu, mestská 

časť zorganizovala v sobotu dňa 26.mája 2018 podujatie pod názvom „Seniori sídliska KVP, 

zašportujte si s nami...“ Športové aktivity súbežne prebiehali v priestoroch telocvične na ZŠ 

Starozagorská 8 a v priestoroch Tenis komplexu na  Wuppertálskej 4 v jednotlivých kategóriách - 

bowling, streľba na basketbalový kôš, kop na futbalovú bránku, hod krúžkami na cieľ a šípky. 
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JÚN 2018 

 

Zbierka 2/2018 

 

Dňa 8. júna   2018 sa uskutočnila v dennom centre  MČ Košice – Sídlisko KVP, Cottbuská 36, 

Košice druhá zbierka ošatenia, obuvi, hračiek, kuchynského riadu, posteľnej bielizne i elektroniky 

v tomto roku.  Opäť ste o ňu prejavili veľký záujem. Vyzbierali sme viac ako 180 vriec. Všetci, ktorí 

do zbierky prispeli, sa mohli zaregistrovať a dostali tombolový lístok, sú zaradení  do žrebovania  o 

ceny   v závere roka 2018 na  podujatí „Vianoce na KVP“. 

 

Deň detí 

 

Tak ako každoročne, aj v tomto roku Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zorganizovala pre 

deti nášho sídliska dňa 1. júna v Areáli ČIČKY zábavné popoludnie pri príležitosti osláv ich sviatku. 

Na úvod privítala moderátorka všetkých malých aj veľkých a následne ich pozdravil starosta mestskej 

časti, ktorý detičkám zablahoželal k ich sviatku a poprial im príjemné popoludnie. 

Podujatia sa zúčastnilo cca 500 účastníkov, ktorí si celé popoludnie užívali množstvo zábavy, 

hier, tanca a súťaží. Všetky deti využívali rôzne atrakcie - maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie, 

skákanie na trampolíne a v nafukovacom hrade, lukostreľbu, zábavu s bublinami, možnosť fotenia sa 

s maskotmi. OZ HC Sršne pripravilo pre deti zábavnú hokejovú hru s hokejkami a pukmi v streľbe na 

bránku. Zároveň si preverili svoje zručnosti i logické myslenie na 3-och súťažných stanovištiach, za čo 

obdržali sladkosti a vecné ceny. 

Na pódiu sa predstavilo množstvo účinkujúcich - detí z MŠ Cottbuská, MŠ Húskova a Súkromnej 

školy Human,  CVČ Orgovánová 5 - pracovisko Starozagorská 8 pod vedením Mgr. Ágnes Hornyák   

a Mirky Hudákovej. Celé popoludnie deti zabával Ujo Ľubo junior a dvaja rozprávkoví maskoti. 

 

 

 

 

 

 

JÚL 2018 

 

Uvítanie novorodeniatok 2/2018 

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

života. Dňa 13. júla 2018 sa v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP uskutočnil             
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v poradí druhý tohtoročný obrad uvítania novorodeniatok. Na túto udalosť prijali pozvanie rodičia i 

starí rodičia spolu  s bábätkami, narodenými v období od 01.01. do 30.04.2018. 

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. 

 

 

SEPTEMBER 2018 

Škola volá 
 

Skončili sa prázdniny a pre žiakov sa začal nový školský rok. Aby 

sme im spríjemnili jeho začiatok, Mestská časť Košice-Sídlisko 

KVP  dňa 7. septembra pre všetkých školopovinných aj tých 

menších pripravila v priestoroch Areálu ČIČKY zábavné podujatie 

pod názvom „ŠKOLA VOLÁ“.  

Počas  slnečného popoludnia si deti užili množstvo zábavy 

prostredníctvom bohatého kultúrneho programu a atrakcií. 

Občianske združenie Haliganda pod vedením p. Romana Sorgera sa 

s prítomnými prostredníctvom interaktívnej show vrátilo do 

predhistorických čias, kde si mohli uloviť mamuta,     v „chemickom 

laboratóriu“ mohli pozorovať rôzne chemické javy vrátane  rôznych 

zaujímavých pokusov, zapojili sa do súťaží  s moderátorkou Katkou, 

zaskákali si aj na skákacom hrade a trampolíne.  

Prítomných najviac prekvapil a zaujal transformer, s ktorým sa mohli odfotiť. Jednou z 

najnavštevovanejších atrakcií pre deti bola lukostreľba. OZ Dračia stopa zabezpečilo „súťažné 

stanovištia“ - tematické súťaže pre tie-ktoré vekové kategórie s rôznou variabilitou a obtiažnosťou. 

Súčasťou zábavy bolo maľovanie na tvár a trblietavé tetovanie. Veríme, že náš úmysel spríjemniť 

žiakom vstup do školských lavíc bol naplnený. 

 

Zbierka 3/2018 

(Nízkoprahové a komunitné podujatia pre obyvateľov sídliska) 

Dňa 14. septembra 2018 sa na sídlisku KVP konala už tretia 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.  Niektorí ich 

prinášajú už pretriedené v taškách, či vreciach, čím veľkou mierou pomáhajú dobrovoľníkom, ktorí 

spolupracujú s mestskou časťou pri ich separácii a balení. V rámci tejto  zbierky sa podarilo vyzbierať 

cca  220 vriec.  

Koncert (nielen) pre seniorov 

 

Dňa 21.septembra 2018 na námestí za OC Grunt na sídlisku KVP sa konalo podujatie pre 

seniorov „Koncert“. Spoločne sme si zaspomínali na časy nedávno i dávno minulé pri českých a 
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slovenských piesňach. Počas  slnečného popoludnia si seniori prostredníctvom bohatého programu 

užili  spevácke a tanečné vystúpenie v podaní operetnej a opernej speváčky Ágnes Hornyák, 

Folklórnej skupiny Blancar, Folklórneho  súboru Pristaše a Ľudovej hudby Hudáci. Podujatia sa 

zúčastnilo viac ako 250 obyvateľov. 

 

OKTÓBER 2018 

 

Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v minifutbale mužov 

V sobotu 6. októbra sa v T-Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici uskutočnil 

"Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale mužov“. Turnaja sa zúčastnilo 7 

mužstiev. Celkové víťazstvo patrilo družstvu Mestskej polície Košice. Na druhom mieste sa umiestnili 

futbalisti z družstva PAPAGÁJE. Tohtoročný bronz si odniesli športovci z družstva KVP NEW 

GENERATION. Všetkým mužstvám sme poďakovali za ich účasť  a odovzdali ceny - poháre, diplomy 

a futbalové lopty. 

Jubilanti 2/2018 

 Dňa 17. 10. 2018 sa v priestoroch Denného centra mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

uskutočnilo slávnostné podujatie „JUBILANTI“, kde sa naši seniori pri príležitosti osláv ich životných 

jubileí mali možnosť stretnúť a posedieť si pri príjemnej hudbe a pohostení. 

S prianím všetkého najlepšieho pozdravil  starosta mestskej časti osobne každého oslávenca a zároveň 

mu odovzdal malý darček. 

Olympiáda seniorov 

Keďže pohyb prospieva nielen telu, ale i dobrej 

nálade  a zdravému  duchu,  mestská  časť  zorganizovala  

v sobotu dňa 20.10.2018 podujatie pod názvom 

„Olympiáda seniorov“.Športové aktivity súbežne 

prebiehali v priestoroch telocvične na ZŠ Starozagorská 

8 a v priestoroch Tenis komplexu na  Wuppertálskej 4  

v jednotlivých kategóriách - bowling, streľba na 

basketbalový kôš, kop na futbalovú bránku, hod 

krúžkami na cieľ a šípky. 

 

Uvítanie novorodeniatok 3/2018 

Medzi prvé slávnostné chvíle najmladších obyvateľov nášho sídliska patrí ich uvítanie. Už 

tretíkrát v tomto roku sme dňa 26. októbra 2018 uvítali celkom 38 novorodeniatok. Slávnostný obrad 

sa uskutočnil v zasadacej miestnosti MÚ s fanfárami, darčekmi a blahoželaniami pána starostu MČ.  
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NOVEMBER 2018 

 

Každý vek má svoje čaro 

Mestská časť Sídlisko KVP si mesiac úcty k starším pripomenula 

každoročným podujatím - stretnutím seniorov a mládeže - pod 

názvom „Každý vek má svoje čaro“. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 

20. novembra v pobočke Verejnej knižnice Jána Bocatia na 

Hemerkovej ul. Žiaci ZŠ na Janigovej sa prezentovali tým, čomu 

v posledných rokoch aktívne žijú. Ukázali, že podporujú zdravý 

životný štýl a nie je im ľahostajné, ako oni, ale i ľudia okolo nich 

žijú. Ako každý rok, aj tento raz sa súťažilo - zmiešané družstvá 

zložené z detí a seniorov si overili svoje schopnosti v poznávaní literárnych diel našich košických 

autorov. Priebeh súťaže bol prepletený kultúrnym vystúpením žiakov. Príjemným prekvapením bolo 

ocenenie všetkých štyroch súťažných družstiev "zdravými cenami" v podobe rôznych druhov ovocia. 

Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo florbale 

Vo štvrtok, dňa 29. novembra 2018 sa v priestoroch ZŠ na Drábovej č. 3 uskutočnil "Turnaj o 

pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo florbale" pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorý 

zorganizovala mestská časť v spolupráci so ZŠ Starozagorská 8.  

Turnaja, v ktorom sa súťažilo o najlepšie umiestnenie sa zúčastnili žiaci zo 6-tich základných 

škôl. Žiakom sme poďakovali za ich aktívny prístup k hre a odovzdali sme im okrem pohárov, medailí 

a florbalových loptičiek aj sladkú odmenu.  

Turnaj o pohár MČ Košice – Sídlisko KVP v prehadzovanej 

Mestská časť v spolupráci s vedením Základnej školy sv. Košických mučeníkov  zorganizovala 

dňa 30. novembra 2018 v priestoroch telocvične Základnej školy Mateja Lechkého „Turnaj o pohár 

MČ Košice - Sídlisko KVP v prehadzovanej“ pre dievčatá 2. stupňa základných škôl. Akcie sa 

zúčastnili žiačky z 5-tich škôl. Víťazkami turnaja sa stali dievčatá zo ZŠ Mateja Lechkého, za nimi sa 

umiestnili dievčatá zo ZŠ Spojenej školy sv. Košických  mučeníkov, Čordákova ul, tretie miesto 

obsadilo družstvo dievčat zo ZŠ Starozagorská 8 a štvrtý, so cťou skočil tím zo ZŠ Janigova 2.  

Celé toto športové podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom a nadšením všetkých jeho účastníkov.  

 

Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie 

V roku 2018 na sídlisku KVP prebiehal 3. ročník súťaže o „Najkrajší bytový dom a jeho 

okolie“. V rámci tejto súťaže boli stanovené tri kategórie „Vzhľad bytového domu“, „Vzhľad okolia 

bytového domu/predzáhradky“  a  Vzhľad bytového domu a jeho okolia/predzáhradky“. Obyvatelia 

nášho sídliska mali možnosť prihlásiť od 01. júna do 15. septembra 2018 do tejto súťaže svoj bytový 

dom alebo predzáhradku. Niektorí zaslali priamo fotografie, niektorí nás telefonicky kontaktovali 

alebo navštívili osobne na miestnom úrade. Pracovníci MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP zároveň 

mapovali sídlisko KVP a vyhotovovali fotodokumentáciu udržiavaného okolia aj samotných bytových 

domov.  
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Po ukončení súťaže sme pristúpili k jej vyhodnoteniu. Na pomoc pri vyhodnocovaní 

jednotlivých kategórií sme prizvali odborníkov z oblasti botaniky pána Mgr. Martina Pizňáka 

a z oblasti architektúry pána akad. arch. Pavla Bratského. Na základe osobnej ohliadky bytových 

domov a predzáhradiek a fotodokumentácie nám odborná porota vybrala do užšieho výberu 21 

výhercov,  z ktorých nám ešte určila tri výherné miesta v každej kategórii.  

Na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo 30.11.2018 v zasadacej miestnosti MÚ MČ 

Košice-Sídlisko KVP, boli pozvaní všetci  vybraní do užšieho výberu.  

 

 

 

 

 

 

 

V kategórii „Vzhľad bytového domu“ sa na prvom mieste umiestnil bytový dom na Húskovej 

73 - 79, druhé miesto obsadil bytový dom na Wuppertálskej 3, tretie miesto získala Starozagorská 4. 

V kategórii „Vzhľad okolia bytového domu/predzáhradky“  sa najlepšie umiestnila predzáhradka na 

Čordákovej 1, druhé miesto  získala Starozagorská 33 a tretia bola predzáhradka na Stierovej 5. 

Víťazom kategórie „Vzhľad bytového domu a jeho okolia/predzáhradky“ sa stal bytový dom na 

Húskovej 3. Jednotlivým výhercom boli odovzdané poukážky na nákup tovaru, ktorý im pri 

starostlivosti o bytové domy a predzáhradky  pomôže. 

Viazanie adventných vencov 

Viazanie adventných vencov patrí už niekoľko rokov k tradíciám  v našej mestskej časti. Naši 

obyvatelia mali možnosť  stretnúť sa pred začiatkom adventu a vlastnoručne si vyrobiť jeho symbol 

v príjemnej atmosfére  komunity obyvateľov nášho sídliska. 

V tomto roku sa viazanie vencov v priestoroch denného centra MČ uskutočnilo 29. novembra 

v popoludňajších hodinách. Účastníkom podujatia sme zabezpečili čačinu a pomôcky na ich výrobu. 

Sviečky a dekorácie si doniesli z domu. Úžasnú atmosféru okrem vône ihličia pomohli dotvoriť aj 

príjemné vianočné melódie a podávanie teplých nápojov - kávy a čaju. 

 

DECEMBER 2018 

 

Turnaj o pohár mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vo futbale mladších žiakov 2. stupňa 

Dňa 4. decembra sa priestoroch telocvične ZŠ Janigova uskutočnilo športové podujatie -    

"Turnaj o pohár mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo futbale mladších žiakov 2. stupňa“ (5.-6. 
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ročník), ktorého organizátorom bola Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v spolupráci so Základnou 

školou na Janigovej ulici. 

Turnaja sa zúčastnili družstvá žiakov 6-tich základných škôl, ktoré sa po vzájomných zápasoch 

umiestnili následovne: 

1 miesto – ZŠ Starozagorská 8 

2 miesto – ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 

3. miesto – ZŠ Janigova 2 

Víťazným tímom chlapcov sme ako organizátor podujatia poďakovali za ich účasť a 

umiestnenie a odovzdali sme ceny - poháre, medaile a vecné dary. 

Mikuláš na KVP 

Mikulášskej nádielky sa nemôžu dočkať najmä detičky. Každoročne v tomto čase oslavujeme 

sviatok Svätého Mikuláša. Dňa 6. decembra do MČ Košice-Sídlisko KVP zavítal Svätý Mikuláš.  

Pred miestnym úradom rozsvietil vianočný stromček a obdaroval ovocím a sladkosťami všetky 

okoloidúce detičky. Mikuláš prišiel v sprievode dvoch anjelov a nechýbal ani čert. Úvodné obavy a 

strach v ich očkách rýchle vystriedala radosť a šťastie. Detičky mohli zaspievať, zarecitovať aj sa 

odfotiť s Mikulášom. Do veľkej Mikulášskej knihy si zapisovali vianočné priania. 

 

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb 

Tento rok sa 10. – 14. decembra konala zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb, 

ktorú organizovala Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v spolupráci s OZ Prameň života v priestoroch 

Farského pastoračného centra  na sídlisku KVP. Zapojiť sa mohol každý, kto doniesol akékoľvek 

trvanlivé potraviny od múky cez olej až po zaváraniny a sladkosti, ale aj toaletný papier, šampóny 

a iné hygienické potreby. Sme veľmi radi, že sa do tejto charitatívnej akcie zapája každý rok viac 

a viac ľudí. Vyzbierané potraviny boli rozdelené pre rodiny i jednotlivcov v núdzi, klientov 

neziskových organizácií OÁZA - nádej pre nový život v Bernátovciach a Úsmev ako dar. 

Vianoce na KVP  

Vianoce sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, a zároveň sú to sviatky pokoja a mieru, 

slávené miliardami ľudí na celom svete. Tradične, aj v tomto roku - 13. decembra 2018 naša mestská 

časť pozvala všetkých obyvateľov sídliska na parkovisko ku OC Prima (pri kostole Božieho 

milosrdenstva) na podujatie „VIANOCE NA KVP“, aby spoločne zažili túto výnimočnú vianočnú 

atmosféru.  

Súčasťou podujatia boli vianočné trhy, na ktorých si mohli účastníci podujatia vybrať a nakúpiť 

zaujímavé ručne vyrobené darčeky, potraviny a pochutiny, ale aj nejaký-ten „trúnok“. Nechýbala 

tradičná vianočná kapustnica a orechový závin, ľudia sa mohli zohriať pri vianočnom punči, káve 

alebo čaji. Atmosféru spríjemnila i vianočná výzdoba, deti obdivovali najmä postavičky Mikuláša 

a Snehuliaka v nadrozmernej veľkosti.  

Na hlavnom pódiu sa vystriedalo množstvo talentovaných umelcov – Agnes Hornyák, Mužská 

speváka skupina Košicki špivaci, Dychové kvarteto Štátneho divadla Košice, Divadlo Haliganda, 

Folklórny súbor Blacar, Cimbalová muzika Takáčovci, Doris duo, Marek Lacko. S vianočným 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
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programom sa predstavili talentované deti z Dorky - centra pre obnovu rodiny, a žiaci materských 

a základných škôl nášho sídliska.  

Zbierka 4/2018 

Dňa 14.12.2018 sa uskutočnilo podujatie Zbierka 4/2018 na ktorej sa vyzbieralo viac ako 130 

vriec šiat, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, hračiek a elektroniky. Všetci, ktorí počas tohto roka 

prispeli do zbierky šatstva si mohli prevziať priamo na zbierke tombolový lístok. Všetky tombolové 

lístky boli zaradené do zlosovania o vecné ceny od sponzorov. Zlosovanie sa konalo 13.12.2018 na 

podujatí Vianoce na KVP.   

 

 

Činnosť Denného centra za rok 2018 
 

Denné centrum na našom sídlisku - KVP malo k 31. 12. 2018 evidovaných členov v počte 131.  

V dennom centre na našom sídlisku KVP sa stretávajú seniori - členovia centra, každý utorok 

a štvrtok v popoludňajších hodinách pod vedením predsedníctva centra.  

V roku 2018 bolo evidovaných 120 členov z našej mestskej časti.. Utorkové stretnutia  viedla 

predsedníčka p. Mária Neveziová a štvrtkové popoludnia v DC viedla p. Anna Láskavá.  

Pravidelne každý utorok a štvrtok sa stretávali v centre pri káve a čaji, hrali spoločenské hry, 

oslavovali meniny, zúčastňovali sa besied,  počúvali rôzne prednášky napr. lekárov, príslušníkov MP 

a iných, podľa schváleného plánu činnosti. 

Stretli sa s príslušníkmi polície, s rôznymi odborníkmi debatovali o tom, čo ich zaujímalo, 

slávnostné dni im spríjemňovali deti materských škôl a žiaci základných škôl z nášho sídliska a naše 

členky tanečnej skupiny „Lady Line“. V stredu sa stretávali mimo centra na „opekačkách“ 

a „gulášoch“ na Bankove, absolvovali relaxačné celodenné výlety po niektorých miestach na 

Slovensku, a taktiež relaxovali na kúpaliskách v Maďarsku. Pracovníci knižnice na sídlisku 

v spolupráci s MÚ a ZŠ Janigova seniorom pripravili krásne chvíle s témami na tú - ktorú príležitosť. 

Miestny úrad organizoval športové olympiády pre seniorov sídliska, kde sa vo veľkom počte 

zúčastnili členovia nášho centra. Každý účastník bol ocenený pamätnou medailou a tí najlepší 

v rôznych kategóriách víťaznými pohármi. 

Zúčastňovali sa na celomestských športových a kultúrnych podujatiach, ktoré sa konali pod 

záštitou primátora mesta a Rady seniorov kde získali pekné umiestnenia v rámci mesta, za čo všetkým 

účastníkom patrí naša vďaka. Navštevovali niektorých dlhodobo chorých členov klubu a s trochou 

ovocia a sladkostí im prispeli v mene všetkých členov klubu. 

Okrem relaxačných výletov a ostatných podujatí sa zabávali na tanečných popoludniach 

konaných pri rôznych príležitostiach ako napr. „Veľká noc“, „Anna bál“, „Mária bál“,...  


