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Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
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Prednosta Miestneho úradu

Ing. Roman MATOUŠEK
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POSLANCI ZA I. OBVOD

Martin Boritáš
Funkcie : člen Miestnej rady

Vojtech Tóth, MBA
Funkcie : predseda Komisie verejného poriadku,
člen Miestnej rady, člen Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov mestskej časti

Ing. Roman MATOUŠEK
Funkcie: zástupca starostu, podpredseda Finančnej komisie,
člen Miestnej rady, člen Komisie kultúry, školstva
a športu

POSLANCI ZA II. OBVOD

doc. Ing. Mária GAMCOVÁ, PhD.
Funkcie: člen Finančnej komisie, člen Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov mestskej časti
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Mgr. Zdeno BARTÓK
Funkcie: člen Finančnej komisie, člen Komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia, člen Komisie pre
vybavovanie sťažností, člen Komisie pre
vybavovanie petícií

Ing. Milan PACH
Funkcie: podpredseda Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, člen Komisie kultúry, školstva a športu,
člen Sociálnej a zdravotnej komisie, člen Komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov mestskej časti

Ing. Marta SIDORJAKOVÁ
Funkcie: podpredseda Sociálnej a zdravotnej komisie, člen
Finančnej komisie, člen Komisie pre vybavovanie
sťažností, člen Komisie pre vybavovanie petícií

POSLANCI ZA III. OBVOD
Iveta ADAMČÍKOVÁ
Funkcie: predseda Sociálnej a zdravotnej komisie, člen
Miestnej rady, člen Komisie kultúry, školstva a
športu, člen Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, člen Komisie verejného poriadku, člen
Komisie pre vybavovanie sťažností, člen Komisie
pre vybavovanie petícií, člen Redakčnej rady
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Mgr. Marián HORENSKÝ, PhD.
Funkcie: predseda Komisie kultúry, školstva a športu, člen
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia,
člen Komisie pre vybavovanie petícií, člen Komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov mestskej časti, podpredseda
Redakčnej rady

Marián KOSZORU
Funkcie: predseda Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, člen Finančnej komisie, člen Komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov mestskej časti, člen
Redakčnej rady

POSLANCI ZA IV. OBVOD
POSLANCI ZA III. OBVOD
PaedDr. Marián MIKULIŠIN
Funkcie: člen Komisie verejného poriadku, člen Komisie
výstavby, dopravy a životného prostredia, člen
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

Bc. Marián PODOLINSKÝ
Funkcie: podpredseda Komisie kultúry, školstva a športu,
člen Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, člen Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
mestskej časti, predseda Redakčnej rady
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Ing. Ladislav TAKÁČ, PhD.
Funkcie: predseda Finančnej komisie, člen Komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia, podpredseda
Komisie verejného poriadku

Z ČINNOSTI MIESTNEJ KONTROLÓRKY

Kontrolórka Mestskej časti

Ing. Anna Hóková

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 2019 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 požiadavky starostu MČ a vlastného rozhodnutia na
základe podnetu.
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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 2019 na základe plánov kontrolnej
činnosti zrealizovaných 10 kontrol. Štatutárovi mestskej časti bolo oznámených celkovo 14
kontrol, z ktorých
5 kontrol nemohlo byť vykonaných. Ide o kontroly uvedené nižšie pod
číslom 4, 5, 6, 7 a 8. Dôvody sú uvedené pri týchto kontrolách.

1. Kontrolná činnosť
Kontrola č. 1/2019: 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. Kontrola mala byť vykonaná v roku 2018, avšak bola
zmarená zo strany predošlého vedenia MČ, nakoľko neboli poskytnuté doklady ku kontrole.
Kontrolou č. 1/2019 bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov a interných noriem
v priebehu roka 2018.
Kontrola č. 2/2019: Kontrola verejného obstarávania, objednávok, zmlúv a fakturácie, ktoré
súvisia s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v druhom
polroku 2018. Kontrolou č. 2/2019 bolo zistené porušenie viacerých právnych predpisov
a internej normy.
Kontrola č. 3/2019: Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené
v roku 2018. Kontrolou č. 3/2019 bolo zistené, že 9 uznesení MZ nebolo splnených v priebehu
roka 2018 a ďalšie je potrebné viesť medzi úlohami v plnení. Predchádzajúci starosta MČ
pozastavil výkon 12 uznesení, ktoré MZ následne potvrdilo. Zároveň bol daný návrh na
zrušenie niektorých uznesení.
Kontrola č. 4/2019 Kontrola zameraná na podklady pre výpočet miezd v roku 2018. Kontrola
nemohla byť vykonaná pre neodovzdanie dokladov o odmeňovaní od predošlého vedenia MČ.
Kontrola č. 5/2019 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4.
štvrťrok 2018. Kontrola nemohla byť vykonaná, nakoľko nemohli byť doložené doklady ku
kontrole a to z dôvodu straty dát, čo bolo vyvolané externým neoprávneným zásahom do
servera MČ.
Kontrola č. 6/2019 Kontrola plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 31.3.2019.
Kontrola nemohla byť vykonaná, nakoľko nemohli byť doložené doklady ku kontrole a to
z dôvodu straty dát, čo bolo vyvolané externým neoprávneným zásahom do servera MČ.
Ekonomické oddelenie z dôvodu doúčtovania stratených dát za rok 2017 a 2018 nemohlo
súčasne účtovať i doklady od 1. 1. 2019.
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Kontrola č. 7/2019 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti
za 1. štvrťrok 2019. Kontrola nemohla byť vykonaná, nakoľko nemohli byť doložené doklady
ku kontrole a to z dôvodu straty dát, čo bolo vyvolané externým neoprávneným zásahom do
servera MČ. Podľa vyjadrenia vedúcej ekonomického oddelenia v čase oznámenia kontroly sa
postupne začínalo účtovať obdobie 1. štvrťroka 2019.
Kontrola č. 8/2019 Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v roku 2018.
Kontrola nemohla byť vykonaná, nakoľko nemohli byť doložené doklady ku kontrole a to
z dôvodu straty dát, čo bolo vyvolané externým neoprávneným zásahom do servera MČ.
Kontrola č. 9/2019 Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v správach z kontrol v roku 2017. Správy
o splnených opatreniach k uvedeným kontrolám boli postupne vypracované a predložené, čím
bolo umožnené spisovú dokumentáciu k jednotlivým kontrolám ukončiť. Kontrolou splnenia
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
uvedených v správach z kontrol v roku 2017 neboli zistené nedostatky.
Kontrola č. 10/2019 Kontrola príjmovej časti rozpočtu MČ za roky 2016, 2017 a 2018.
Kontrola sa týkala príjmov - podielová daň z príjmov fyzických osôb t. j. finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v súvislosti s vykonávaním činností MČ Košice Sídlisko KVP podľa
§ 21 a § 23 Štatútu mesta Košice. Kontrolou bolo zistené, že napriek
tomu, že Mesto Košice poskytlo mestskej časti na obyvateľa vyššiu čiastku dane z príjmov FO
na zabezpečenie činností podľa § 21 a § 23 Štatútu mesta Košice – táto suma je dlhodobo
nepostačujúca. Je nutné na túto skutočnosť upozorniť Mesto Košice a v rámci schvaľovania
rozpočtu na ďalšie roky žiadať vyšší podiel na dani z príjmov FO, ako to bolo doposiaľ.
Zároveň sa odporúča žiadať od Mesta Košice doplatenie sumy na výdavky, ktoré prevýšili
poskytnuté financie od mesta za tri kontrolované roky.
Kontrola č. 11/2019 Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v správe z kontroly č. 15/2018 - kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 3. štvrťrok 2018. Kontrolou splnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených
v správe z kontroly č. 15/2018 neboli zistené nedostatky.
Kontrola č. 12/2019 Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva
o VZN, o zámeroch v režime osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. v roku
2019. Kontrolou dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva o VZN,
o zámeroch v režime osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. v roku 2019
neboli zistené nedostatky. Všetky kontrolované dokumenty boli zverejnené v súlade splatnými
právnymi predpismi.
Kontrola č. 13/2019 Kontrola plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 6. 2019.
Kontrolou čerpania rozpočtu k 30. 6. 2019 nebolo zistené porušenie zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Kontrola č. 14/2019 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 2.
štvrťrok 2019. Kontrolou bolo zistené nedodržanie niektorých ustanovení zákona o cestovných
náhradách a interných smerníc súvisiacich s pracovnou cestou.

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 2019 boli
vypracované:
a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorá bola poslancom predložená dňa 21. 2.
2019.
b) Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2019, ktoré
bolo predložené na rokovanie MZ dňa 21. 2. 2019
c) Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2018,
ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa 15. 8. 2019.
d) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na
obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019, ktoré bolo predložené na rokovanie MZ
dňa 27. 6. 2019.
e) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na
obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020, ktoré bolo predložené na rokovanie MZ dňa
18. 12. 2019.

Z ČINNOSTI PRÁVNEHO ODDELENIA
MIESTNEHO ÚRADU
V roku 2019 - v prvom roku volebného obdobia 2018 - 2022 sa v Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnou legislatívou - zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uskutočnili nasledovné zasadnutia miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva.

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva a poradným orgánom starostu mestskej časti.
Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne
zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Jej počet tvorí najviac tretinu počtu všetkých
poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie
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politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
V roku 2019 Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s rokovacím
poriadkom zasadala v nasledovných termínoch : 1. zasadnutie dňa 31. januára
2. zasadnutie dňa 28. marca
3. zasadnutie dňa 11. apríla
4. zasadnutie dňa 23. mája
5. zasadnutie dňa 22. augusta
- Miestna rada nebola uznášania schopná
6. zasadnutie dňa 24. októbra
7. zasadnutie dňa 5. decembra

Zoznam poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP
členov Miestnej rady MČ Košice - Sídlisko KVP
1.
2.
3.
4.

Iveta Adamčíková
Martin Boritáš
Ing. Roman Matoušek
Vojtech Tóth, MBA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je zastupiteľský zbor
obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi
mestskej časti. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného miestneho zastupiteľstva na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje
o najdôležitejších otázkach miestneho významu, zasadá podľa potreby, najmenej však raz za
tri mesiace.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2019 zasadalo v týchto
termínoch :

III. zasadnutie dňa 21. februára - predmetné rokovanie bolo zvolané v súlade s časovým
plánom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Program rokovania obsahoval 18 bodov, avšak bod
Rôzne bol doplnený o 7 poslaneckých návrhov. Najdôležitejším bodom programu bol „Návrh
rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2019 a roky 2020, 2021“, ktorý je
základným nástrojom finančného hospodárenia a ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií
mestskej časti. Ďalšími prerokovávanými bodmi boli - prenájom nebytových priestorov pre
Slovenskú poštu, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vypísanie obchodnej verejnej
súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy, návrh na doplnenie a zmenu Zásad nakladania s
finančnými prostriedkami mestskej časti, či správy Obvodného oddelenia Policajného zboru a
Mestskej polície - stanice KVP o bezpečnostnej situácií za obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018.
V súvislosti s konaním volieb poslanecký zbor schválil zmenu VZN č. 26/2019, ktorým sa
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vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane na verejných priestranstvách mestskej časti. Poslaneckými návrhmi
doplnenými v bode Rôzne boli na rokovanie predložené - Zápisnice z výročných schôdzi
Denného centra mestskej časti, plán práce a štatút denného centra, sadzobník inzercie
v občasníku Kvapka a personálne otázky v ktorých poslanci volili členov jednotlivých komisií
z radov neposlancov. V závere rokovania poslanecký zbor vzal na vedomie časový plán
zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2019.

IV. zasadnutie dňa 25. apríla - rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu a návrh
programu obsahoval 15 bodov. Poslanci uznesením vypustili z programu rokovania body návrh na založenie sociálneho podniku a návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok
2019. Zároveň do programu doplnili poslanecké návrhy - Stratégia podpory rozvoja
dobrovoľníctva mestskej časti, zmeny a doplnenia Zásad informovanosti občanov
prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti a oznam o vzniku poslaneckého
klubu s názvom „Klub Angažovaných Občanov - 2“ v skratke K.A.O.- 2. Po úvodných bodoch
- voľbe návrhovej komisie, kontrole plnenia uznesení, správe o kontrolnej činnosti kontrolórky
mestskej časti, ktoré poslanci vzali na vedomie, poslanecký zbor po prerokovaní schválil účel
použitia finančných prostriedkov vo výške 20 tisíc eur na verejnoprospešné služby, ktoré budú
poukázané ako transfer z rozpočtu mesta Košice. Ďalej schválili predaj časti pozemku na
Klimkovičovej ulici č. 27 a 29 pre troch žiadateľov za účelom vybudovania troch parkovacích
miest a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom rokovania boli aj interpelácie
a otázky poslancov. V zmysle dôvodovej správy k založenie občianskeho združenia alebo
neziskovej organizácie, poslanecký zbor odporučil starostovi mestskej časti zriadiť občianske
združenie.

V. zasadnutie dňa 23. mája - rokovanie sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne.
Program rokovania obsahoval 7 bodov - v bode Rôzne bol doplnený o Návrh na zrušenie
uznesenia č. 401/f zo dňa 10.04.2018, ktorým boli schválené Zásady poskytovania externých
právnych služieb pre potreby mestskej časti. Dôležitým bodom programu bol návrh na
založenie občianskeho združenia „Občania sídliska KVP“ z dôvodu možnosti čerpania
finančných prostriedkov v oblasti kultúry, športu a komunitného života aj z verejných
a nadačných zdrojov a tiež možnosť uchádzať sa o dve percentá z daní. Poslanecký zbor
uznesením zriadil občianske združenie a poveril starostu k registrovaniu tohto združenia na
príslušných orgánoch. K ďalším dôležitým bodom patrilo zriadenie obchodnej spoločnosti
„Podnik služieb KVP s. r. o.“ so sídlom na Triede KVP 1, Košice, podľa § 14 ods. 3 písm. i)
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. Poslanci uznesením
súčasne splnomocnili konateľa spoločnosti na podanie žiadosti o priznanie štatútu
registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch. V súvislosti so zriadeným podnikom služieb bola schválená I. zmena
rozpočtu mestskej časti na rok 2019 a to finančné prostriedky na krytie poplatkov a použitie
rezervného fondu vo výške 5 tisíc eur na krytie vkladu do podniku služieb. V bode Rôzne bolo
zrušené uznesenie č. 401/f zo dňa 10.04.2018 a zvolení boli členovia Dozornej rady Podniku
služieb s. r. o. - poslanci Iveta Adamčíková, Ing. Ladislav Takáč, PhD. a Marián Podolinský.
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VI. zasadnutie dňa 27. júna - rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu rokovaní.
Program obsahoval 12 bodov, ktorých súčasťou bolo predloženie troch žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mestskej časti, návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na
obdobie 2. polroka 2019 a návrh na II. zmenu rozpočtu. Po voľbe návrhovej komisie, kontrole
plnenia uznesení a návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktoré poslanci vzali na vedomie, bol
schválený poslanecký návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2019. Pri prerokovaní žiadosti
o poskytnutie dotácie (Verejná knižnica Jána Bocatia, Klub všestrannej turistiky Košičan,
Ľudia k ľuďom n. o.) bolo prednesené stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu avšak
hlasovaním poslanci neschválili ani jednu žiadosť. Nasledovali interpelácie a otázky poslancov,
na ktoré odpovedalo vedenie mestskej časti. V bode Rôzne poslanci hlasovaním udelili slovo
pánovi Ivanovi Trefnému, ktorý sa vyjadril k plánovanej výstavbe na Wuppertálskej ulici a k
zámene pozemkov súvisiacej s touto výstavbou informoval, že v spolupráci s právnym
oddelením Magistrátu mesta Košice bol podaný podnet na prokuratúru, či zámena bola
uskutočnená v súlade so zákonom. Poslanecký zbor a prítomných informoval aj o zmenách
územného plánu v tejto lokalite.

VII. zasadnutie dňa 15. augusta - rokovanie sa uskutočnilo v mimoriadnom termíne.
Obsahom 11 bodového programu boli materiály ekonomického charakteru - návrh záverečného
účtu mestskej časti za rok 2018, výročná správa, tvorba a použitie rezervného fondu na rok
2019, informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 1. polrok 2019 a III.
zmena rozpočtu mestskej časti na rok 2019. Lehota na prerokovanie záverečného účtu nebola
z objektívnych dôvodov dodržaná, pretože v mestskej časti došlo k narušeniu servera. Starosta
mestskej časti o tomto informoval prítomných a zároveň poďakoval zamestnancom
ekonomického oddelenia za úsilie, ktoré vynaložili pri opätovnom spracovávaní dát ale
informoval aj o skutočnosti, že mestská časť požiadala Ministerstvo vnútra SR o odklad
zákonom určenej povinnosti prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Schváleniu záverečného účtu predchádzalo
stanovisko kontrolórky mestskej časti, ktorá konštatovala, že boli dodržané všetky predpisy pri
jeho spracovaní okrem lehoty na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. Poslanci uznesením
schválili Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2018, schválili použitie rezervného
fondu na rok 2019 vo výške 308 800,00 eur na krytie kapitálových výdavkov a vo výške
82 000,00 eur na krytie bežných výdavkov na čiastočnú sanáciu havarijného stavu komunikácie
na Wuppertálskej ulici a III. zmenu rozpočtu na rok 2019. Ďalej vzali na vedomie Výročnú
správu za rok 2018 a Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za
obdobie január - jún 2019. Medzi dôležité body patrilo aj schválenie prerozdelenia a použitia
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice pre mestskú časť v celkovej sume 117 000,00
eur - z toho 88 tisíc eur na sanáciu havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulicu a 29
tisíc eur na opravy ciest, chodníkov a schodov. Na základe žiadosti o spoluprácu pri plnení
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 172 vo veci riešenia lokality na výstavbu
zariadenia na pomoc osobám bez domova - miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť
mesta Košice a konštatovalo, že na území KVP nemáme žiadne nelegálne osídlenia ani lokality
vhodné na výstavbu zariadenia na pomoc osobám bez domova, ani objekty v ktorých by
mestská časť mohla vytvoriť komunitné centrum pre prácu s osobami a rodinami žijúcimi
v nelegálnych osadách.
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VIII. zasadnutie dňa 25. septembra - program tohto rokovania obsahoval 16 bodov.
Po voľbe návrhovej komisie a kontrole plnenia uznesení, poslanci prerokovali Správy
Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice - stanice KVP
o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 1. januára do 30. júna 2019.
Predmetom rokovania boli materiály týkajúce sa hospodárenia mestskej časti k 30.06.2019 a to monitorovacia správa, údaje o plnení rozpočtu, tvorba a použitie rezervného fondu, stav
nedoplatkov na nájomnom a návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2019. K týmto materiálom
pán zástupca starostu Ing. Roman Matoušek predkladal miestnemu zastupiteľstvu stanoviská
jednotlivých komisií, ktoré materiál prerokovali. Vzhľadom k tomu, že sa mestská časť
uchádzala o dotáciu Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc, predmetom rokovania bol aj návrh na predloženie žiadosti
o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Nabíjacia stanica pre elektromobily v Mestskej
časti Košice-Sídlisko KVP“. Celkové náklady na realizáciu nabíjacej stanice budú v sume - 5
tisíc eur poskytnutá dotácia a 998,87 eur spolufinancovanie z rozpočtu mestskej časti.
Poslanecký zbor schválil predloženie tejto žiadosti o dotáciu aj jej spolufinancovanie
z rozpočtu mestskej časti. Na rokovaní nechýbal priestor pre interpelácie a otázky poslancov,
na ktoré vo väčšine odpovedal pán starosta - Mgr. Ladislav Lörinc. V bode Rôzne boli prijaté
uznesenia týkajúce sa dvoch zámerov - projektov, kde mestská časť môže získať externé
financovanie. Jedná sa o projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko - Maďarsko (program
INTERREG SK-HU) v rámci ktorého vieme propagovať mestskú časť a jej komunitu
a
turizmus, a projekt SMART - parkovacie riešenia pre obce (tzv. senzory zapustené do zeme).

IX. zasadnutie dňa 14. novembra - rokovanie sa uskutočnilo podľa časového plánu
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Program obsahoval 14 bodov. V úvode rokovania poslanci
vzali na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách, informatívnu správu z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, kontrolu plnenia uznesení a správu kontrolórky mestskej
časti. Keďže kontrolórke mestskej časti Ing. Anna Hókovej koncom februára 2020 končí
volebné obdobie, v zmysle platnej legislatívy - § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo vyhlási na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste obvyklým deň konania voľby v lehote najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby. Preto bol na rokovanie predložený návrh na vyhlásenie voľby kontrolóra
mestskej časti. Poslanecký zbor uznesením č. 100 zo dňa 14.11.2019 vyhlásil voľbu kontrolóra
na deň 30.01.2020, splnomocnil starostu zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby, určil rozsah
výkonu funkcie na 90 % pracovný úväzok, schválil spôsob a vykonanie voľby verejným
hlasovaním poslancov. Ďalej schválil náležitosti prihlášky kandidátov na voľbu kontrolóra,
zvolil Komisiu na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov z radov poslancov a uložil tejto
komisii, aby predložila zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú náležitosti prihlášok na rokovanie
zastupiteľstva za účelom vykonania voľby kontrolóra mestskej časti. V súvislosti s konaním
volieb do Národnej rady SR dňa 29.02.2020 je mestská časť okrem iného povinná zabezpečiť
plochy pre kandidujúce politické subjekty formou všeobecne záväzného nariadenia pri dodržaní
zásady rovnosti. Nový návrh VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom
priestranstve v mestskej časti - oproti pôvodnému platnému nariadenie vypúšťa zverejňovanie
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volebných plagátov na 7 maloplošných zariadeniach a tieto plochy nahrádza plochou
umiestnenou na opornom múre pri vstupe do budovy miestneho úradu zo Zombovej ulice
s tým, že táto plocha bude vyhradená výlučne počas volebnej kampane. Predložený návrh
nariadenia poslanci schválili 3/5 väčšinou. V súlade so zákonom SNR č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol na tomto rokovaní schválený prenájom
nebytového priestoru v budove OC IV na Cottbuskej ulici pre Slovenskú poštu a Dodatok č. 2
k Nájomnej zmluve pre Slovnaft z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Záver rokovania patril
interpeláciám, otázkam poslancov a bodu Rôzne.

X. zasadnutie dňa 18. decembra - rokovanie sa uskutočnilo ako posledné rokovanie v roku
2019. Program obsahoval 13 bodov, predmetom boli stále body - kontrola plnenia uznesení,
správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti, interpelácie aj otázky poslancov.
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol na rokovanie predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1. januára do 30.
júna 2020. V priebehu rokovania bol tento plán doplnený poslaneckým návrhom Ing. Ladislava
Takáča, PhD. o vypracovanie „Odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mestskej časti na rok
2020“. Poslanecký zbor vzal na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre
výberové konania, informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie
júl - november 2019 a schválil doplnenie časti pozemkov do predmetu nájmu pre Slovnaft a. s.
o celkovej výmere 93 m2, na ktorých sú uložené inžinierske siete z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. V závere rokovania poslanci predniesli svoje interpelácie a na otázky poslancov
odpovedalo vedenie mestskej časti a jednotliví vedúci oddelení. Pred ukončením rokovania
starosta mestskej časti poprial všetkým prítomným pokojné a požehnané Vianočné sviatky
a Nový rok 2020.

Zoznam poslancov
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP
1. Iveta Adamčíková
2. Mgr. 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
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Ako sme volili - 1. kolo voľby prezidenta SR dňa 16. marca 2019
Výsledky prezidentských volieb 2019 - 1. kolo
(podľa umiestnenia v celej SR)
P.č. Meno, priezvisko, titul

%

Počet platných hlasov

1. Zuzana Čaputová, Mgr.

40,57

870 415

2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

18,66

400 379

3. Štefan Harabin, JUDr.

14,35

307 823

4. Marian Kotleba, Ing. Mgr.

10,39

222 935

5. František Mikloško, RNDr.

5,73

122 916

6. Béla Bugár, Ing.

3,11

66 667

7. Milan Krajniak, Bc.

2,77

59 464

8. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.

2,75

58 956

9. Martin Daňo

0,52

11 146

10. Róbert Švec, Mgr.

0,31

6 567

11. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.

0,29

6 219

12. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

0,18

3 807

13. Bohumila Tauchmannová, Ing.

0,16

3 535

Štatistické údaje – Košice - Sídlisko KVP
Počet zapísaných voličov
Počet vydaných hlasovacích preukazov
Počet zúčastnených voličov
Volebná účasť

19 472
530
9 395
49,6 %

Výsledky prezidentských volieb 2019 - 1. kolo
(podľa umiestnenia na Sídlisku KVP)
P.č. Meno, priezvisko, titul
1.

Zuzana Čaputová, Mgr.

15

%

Počet platných hlasov

51,0

4 796

2.

Štefan Harabin, JUDr.

14,5

1 366

3.

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

12,2

1 146

4.

Marian Kotleba, Ing. Mgr.

6,5

609

5.

František Mikloško, RNDr.

6,4

600

6.

Milan Krajniak, Bc.

3,3

312

7.

Eduard Chmelár, doc.Mgr., PhD.

3,3

309

8.

Béla Bugár, Ing.

1,4

134

9.

Martin Daňo

0,6

59

10.

Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.

0,2

19

11.

Róbert Švec, Mgr.

0,2

17

12.

Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

0,2

16

13.

Bohumila Tauchmannová, Ing.

0,1
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Ako sme volili - 2. kolo voľby prezidenta SR dňa 30. marca 2019
Výsledky prezidentských volieb 2019 - 2. kolo
(podľa umiestnenia v celej SR)
P.č. Meno, priezvisko, titul

%

Počet platných hlasov

1.

Zuzana Čaputová, Mgr.

58,40

1 056 582

2.

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

41,59

752 403

Štatistické údaje - Košice - Sídlisko KVP
Počet zapísaných voličov
19 607
Počet vydaných hlasovacích preukazov
719
Počet zúčastnených voličov
8 124
Volebná účasť
43,01 %

Výsledky prezidentských volieb 2019 - 2. kolo
(podľa umiestnenia na Sídlisku KVP)
P.č. Meno, priezvisko, titul

%

Počet platných hlasov

1.

Zuzana Čaputová, Mgr.

69,57

5 546

2.

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

30,42

2 425
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Ako sme volili poslancov do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
Štatistické údaje - Košice - Sídlisko KVP
Počet zapísaných voličov
19 195
Počet vydaných hlasovacích preukazov
302
Počet zúčastnených voličov
4 348
Volebná účasť
22,65 %

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty
(podľa umiestnenia na Sídlisku KVP)
Politický subjekt

%

Koalícia PS a SPOLU

24,23

SaS

12,56

ĽS Naše Slovensko

11,38

SMER-SD

9,85

KDH

9,08

OĽANO

6,76

Kresťanská únia

4,45

SME RODINA

4,24

Štatistické údaje - Slovenská republika
Počet zapísaných voličov
Počet zúčastnených voličov
Volebná účasť

4 429 801
1 007 398
22,74 %

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty
(podľa umiestnenia v SR)
Politický subjekt

%

Koalícia PS a SPOLU

20,11

SMER-SD

15,72

ĽS Naše Slovensko

12,07

KDH

9,69
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SaS

9,62

OĽANO

5,25

SMK-MKP

4,96

SNS

4,09

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SÍDLISKO KVP V ROKU 2019
Z EKONOMICKÉHO POHĽADU
Rozpočet MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2019 bol v súlade s § 10 ods. 3 zák. č.
583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovaný ako vyrovnaný t. j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako vyrovnaný v sume 1 458 736 EUR na strane
bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom v
sume 291 800 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými
operáciami - prevodom z rezervného fondu MČ - Sídlisko KVP v sume 291 800 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 2019 - 2021 bolo rozpočtovaných 9 programov.
Rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP sa zostavoval podľa § 9 zákona č.
583/2004 Z. z. na obdobie rokov 2019- 2021 ako viacročný rozpočet. Záväzným rozpočtom je
rozpočet na rok 2019. V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2020 a 2021
nie je záväzný.
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zapracovala do svojho návrhu rozpočtu finančné
toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené krytie
výdajov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú z povinností ustanovených zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť
Bežné príjmy:
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 2019 boli do
rozpočtu zahrnuté daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvorili daňové príjmy, a to podiel
na dani z príjmov fyzických osôb a podiel na dani za psa. U nedaňových príjmov to boli najmä
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príjmy z prenájmu majetku, ktorý má MČ v správe, administratívne poplatky, úroky, poplatky
z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR a transfer z rozpočtu Mesta
Košice.
Do príjmovej časti bežného rozpočtu boli zapracované:
•
•
•
•

•

podiel dane z príjmov fyzických osôb
podiel na dani za psa
transfer z rozpočtu Mesta Košice
príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu,
administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále,
ostatné príjmy/
transfer zo štátneho rozpočtu a ESF

Spolu:

978 424 EUR
12 854 EUR
14 000 EUR

336 995 EUR
116 463 EUR
1 458 736 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)

291 800 EUR

Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP (bežného, kapitálového a
príjmových finančných operácií) boli navrhované vo výške 1 750 536 EUR.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť
Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP (bežného a kapitálového) boli
rozpočtované vo výške 1 750 536 EUR, a to :
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:

1 458 736 EUR
291 800 EUR

Obsahová náplň bežného a kapitálového rozpočtu je uvedená v tabuľkovej časti
finančného rozpočtu ako aj v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového
rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP.
Významné položky bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - kategória 610
Z rozpočtovaných výdavkov v sume 552 853,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočné
čerpanie 536 048,43 EUR, čo predstavuje 97,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov mestskej časti, starostu mestskej časti, kontrolóra mestskej časti, prednostu
miestneho úradu a zamestnancov menších obecných služieb.
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Nižšie plnenie oproti rozpočtovanej čiastke v celkovej sume 7 805,71 EUR bolo
u zamestnancov mestskej časti (vyššia práceneschopnosť najmä na začiatku roka),
zamestnancov menších obecných služieb, (na § 50j - projekt na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti - ušetrené mzdové prostriedky vzhľadom k neobsadenosti týchto
pozícií v požadovanom množstve). Objem rozpočtovaných výdavkov pre zamestnancov na §
50j z rozpočtu MČ tvorí 20 % ich miezd, objem miezd krytých z prostriedkov ŠR je vo výške
80 %.
Poistné a príspevok do poisťovní – kategória 620
Z rozpočtovaných výdavkov v sume 220 029,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočné
čerpanie 213 043,76 EUR, čo predstavuje 96,8 % čerpanie. Súčasťou týchto výdavkov je aj
poistné a odvody do poisťovní z odmien poslancov miestneho zastupiteľstva a ďalších členov
komisií MieZ a z odmien zamestnancov zamestnaných na dohody o vykonaní práce.
Tovary a služby - kategória 630
Z rozpočtovaných výdavkov v sume 885 005,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne
čerpané 765 606,09 EUR, čo predstavuje 86,5 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a služby.
V roku 2019 sa podarilo MČ Košice - Sídlisko KVP zabezpečiť výmenu okien v objekte
OC IV., drobnú údržbu budov a prevádzkových zariadení v celkovej sume 24 596,79 €UR.
MČ Košice-Sídlisko KVP zabezpečovala v zvýšenej miere údržbu komunikácií,
chodníkov a schodov. Zabezpečila čiastočnú sanáciu cesty na Wuppertálskej ulici v sume
142 056,22 EUR a údržbu chodníkov a schodov celkom v sume 69 501,28 EUR.
Na údržbu verejnej zelene bolo vynaložených 82 916,97 EUR, najmä na kosenie
trávnatých plôch, hrabanie lístia, výruby a orezy stromov, kríkov a živých plotov.
Na opravu a údržbu športových ihrísk vynaložila 591,30 EUR.
Výdavky v sume 14 675,55 EUR boli vynaložené najmä na údržbu výpočtovej
techniky, softvéru, údržbu prevádzkových strojov a zariadení a pod.
MČ Košice - Sídlisko KVP zabezpečovala pre deti, mládež a dôchodcov MČ športové
a kultúrne podujatia.
Oproti predchádzajúcim rokom bola častejšie vykonávaná deratizácia verejných
priestranstiev a spravovaných objektov, čistenie vpustí, odvoz a likvidáciu odpadu z verejných
priestranstiev, strojné a ručné čistenie komunikácií.
Na zabezpečení zimnej údržby vnútro sídliskových komunikácií a následnom zbere
posypového materiálu sa podieľali aj dlhodobo nezamestnaní občania na menšie obecné služby,
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ktorí boli prijatí na základe zmluvy uzatvorenej medzi MČ Košice - Sídlisko KVP a ÚPSVaR
SR.
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk, ako aj prepieranie pieskovísk boli vykonávané
podľa zákona v stanovených termínoch.
V roku 2019 boli zabezpečované voľby (I. a II. kolo) prezidenta SR a voľby do
Európskeho parlamentu. Tieto boli zabezpečené k spokojnosti obyvateľov, ako aj členov
jednotlivých okrskových volebných komisií. Výrazne sa zlepšilo občerstvenie pre členov
komisií.
V mesiaci august 2019 bol MČ Košice - Sídlisko KVP zriadený a Miestnym
zastupiteľstvom schválený Podnik služieb KVP s.r.o., čo pre budúcnosť MČ by malo
znamenať na jednej strane úsporu finančných prostriedkov na zimnú údržbu a starostlivosť o
zeleň a na druhej strane zvýšenie čistoty na sídlisku.
Bežné transfery - kategória 640
Z rozpočtovaných výdavkov v sume 25 896,00 EUR bolo k 31.12.2019 skutočne
čerpané 24 436,14 EUR, čo predstavuje 94,4 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na
členské poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnancov mestskej časti, dávky v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke a príspevok na stravovanie dôchodcov. Úspora vznikla pri čerpaní dávok v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke.
K menej významným patrí položka 631, ktorej rozpočet v sume 1 200,00 EUR bol
čerpaný k 31.12.2019 v sume 775,32 EUR, čo je 69,2 % čerpanie.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 314 800,00 EUR bolo k 31.12.2019
skutočne čerpané 233 610,44 EUR, čo predstavuje 74,2 % čerpanie.
Z kapitálového rozpočtu boli realizované:
a) Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk na území MČ Košice-Sídlisko KVP v sume
97 665,61 EUR
b) Revitalizácia prostredia – Park Hemerkova - Húskova v sume 3 493,88 EUR
c) Vybudovanie a rozšírenie venčovísk na území MČ Košice-Sídlisko KVP v sume 10 545,57
EUR
d) Realizácia uzamykateľných kontajnerovísk na území MČ Košice-Sídlisko KVP v sume
7 499,80 EUR
e) Výstavba parkoviska pred kostolom v sume 20 162,21 EUR
f) Projekt „Dodávky“ v sume 5 268,00 EUR
g) Vybudovanie schodov Húskova v sume 9 483,16 EUR
h) Nákup nákladného motorového vozidla „Piaggio“ v sume 32 028,00 EUR
i) Dobudovanie mobiliáru v sume 5 690,21 EUR
j) Nákup klimatizácie pre budovu miestneho úradu v sume 9 990,00 EUR
k) Rekonštrukcia kabeláže miestneho úradu v sume 12 224,51 EUR
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l) Rekonštrukcia servera miestneho úradu v sume 2 452,02 EUR
m) PD, hydrogeologický prieskum a zameranie v sume 3 000,00 EUR
n) Doplnenie exteriérového kamerového systému v sume 3 811,47 EUR
o) Nákup klimatizácie pre Denné centrum v sume 5 100,00 EUR.
Celkovo možno hodnotiť rok 2019 ako rok úspešný a z hľadiska investícií ako rok
podstatného zlepšenia životného prostredia pre obyvateľov, ako aj pracovného prostredia
pre zamestnancov MČ Košice - Sídlisko KVP.

Z ČINNOSTI ODDELENIA STRATÉGIE
A ROZVOJA
Oddelenie stratégie a rozvoja Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2019
pripravilo v spolupráci s oddelením výstavby a majetku rozšírenie troch detských ihrísk a
zriadenie nového venčoviska v hodnote 100.000,- €. Takisto sa spolupodieľalo na výmene
a doplnení približne 60 -tich kusov nového mobiliáru.

Otváranie detských ihrísk

Okrem interných dokumentov oddelenie pripravilo zadania a spolupracovalo na
vytvorení strategických materiálov starostlivosti o zeleň a pešieho pohybu, ktoré boli
dokončené v prvej polovici roka 2020. Oddelenie pripravilo nový participatívny formát
SPOLOČNÝ PLÁN, diskusnú platformu pre dialóg občanov s miestnym úradom o aktuálnych
potrebách sídliska, vlani zorganizovalo 8 takýchto stretnutí.

„SPOLOČNÝ PLÁN“
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Stretnutia starostu mestskej
časti Mgr. Lörinca
s obyvateľmi sídliska

Oddelenie stratégie a rozvoja prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov
pravidelne informuje obyvateľov sídliska i širokú verejnosť o aktuálnom dianí. V roku 2019
vydalo 10 tlačových správ, ktoré boli uverejnené v lokálnych médiách a poskytlo niekoľko
novinárskych výstupov. Vyhotovilo stovky článkov, propagačných materiálov, ako i niekoľko
obrazových videí z uskutočnených či plánovaných podujatí.

Z ČINNOSTI ODDELENIA VÝSTAVBY A MAJETKU
Zrealizovalo sa v roku 2019
V spolupráci s firmou Lidl bolo odovzdané do užívanie detské ihrisko „Žihadielko“
na Starozagorskej ulici.
Na troch detských ihriskách – Hemerkova, Klimkovičova a Stierova boli inštalované
nové moderné hracie prvky, na detskom ihrisku Cottbuská boli vymenené dve prevažovacie
hojdačky.
Osadilo sa 31 parkových lavičiek na sídlisku, na základe požiadaviek občanov.
Bolo dodaných 10 ks odpadkových košov na rôznych miestach nášho sídliska a 8
nových košov na psie exkrementy.
Na ploche medzi ulicami Húskova a Trieda KVP bolo postavené nové oplotené
venčovisko s agility prvkami.
Mestská časť ďalej realizovala orezy a výsadbu stromov, kríkov a živých plotov ako aj
výrub suchých stromov, v rámci dobrovoľníckej akcie sa vysadilo 110 nových stromov.
Zrealizoval sa projekt nového dopravného značenia na parkovisku na Triede KVP pred
kostolom, kde vznikol aj bezpečný koridor pre chodcov.

23

Na území našej MČ boli zriadené zóny so zákazom státia pre nákladné automobily
s dĺžkou nad 5m denne v čase od 07.00 do 16.00 hod.
V oblasti opráv a údržby komunikácií bola zrealizovaná:
✓ rekonštrukcia povrchu komunikácie Wuppertálskej ul. 21-63 na ploche 2841,70m2 v dvoch
vrstvách (t.j. 5683,40m2 kvôli havarijnému stavu komunikácie a chýbajúcej vrchnej vrstvy
komunikácie)
✓ rekonštrukcia ucelených úsekov komunikácii na ul. Čordákova, ul. Jasuschova, ul. Húskova,
ul. Starozagorská, ul. Dénešova, ul. Drabova/Tr. KVP, ul. Čordákova pri ZŠ, nový povrch
chodníka k ZŠ Janigova, bezbariérová úprava chodníka na Hemerkovej ul., bezbariérová
úprava chodníka na Moskovskej triede
✓ oprava výtlkov na uliciach Bauerova a Čordákova
✓ zrekonštruované schody od zastávky MHD na ul. Starozagorská ku ZŠ Lechkého
✓ obnova spomaľovacích prahov na uliciach Jasuschova a Čordákova
✓ vybudovanie nového prístupového chodníka ku DI na Húskovej ulici zo zámkovej dlažby
✓ rekonštrukcia povrchu schodiska s výmenou zábradlia na Húskovej 1
✓ celková rekonštrukcia schodiska medzi Húskovou ul. a Zombovou ul.
✓ výmena a doplnenie nových kalových košov na komunikáciách v správe MČ bola v roku
2019 vykonaná na uliciach Jasuschova 14 ks, Čordákova 28 ks, Dénešova 64 ks, Stierova 16
ks, Wurmova 15 ks
Celkovo bolo vyčistených 137 kanalizačných vpustov a overením odtoku a vložením
nových kalových košov.
V oblasti údržby budov sa v roku 2019 zrealizovala:

✓ hydroizolácia plochej
strechy na budove
športových potrieb
v Drocárovom parku
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✓ v priestoroch Obchodného centra na Cottbuskej 36
- výmena 13 okien okien a 2 dverí
- Mestská Polícia Košice - stanica KVP – dvere
- East s. r. o. - okná a dvere
- Denné centrum MČ – okná

✓ výmena svetlíkov
na budove Obchodného
centra na Cottbuskej
ulici

✓ klimatizácia v priestoroch Denného centra (2 klimatizačné jednotky)
✓ klimatizácia na Miestnom úrade (10 klimatizačných jednotiek)
✓ výmena 2 okien a 2 dverí v budove aktivačných pracovníkov

Z ČINNOSTI ODDELENIA SOCIÁLNYCH VECÍ,
KULTÚRY A ŠPORTU
Oddelenie Sociálnych vecí, kultúry a športu v roku 2019 usporiadalo spolu 25 kultúrno
-spoločenských podujatí a 12 športových podujatí. Ďalej sa uskutočnilo spolu 32 podujatí
v Dennom centre mestskej časti, ktoré využívalo 147 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 141 jubilantov. Do života sme uvítali 142 novorodeniatok; toto podujatie sa v našej
mestskej časti uskutočnilo v roku 2019 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 2019 pravidelne informovaní o dianí v mestskej časti
prostredníctvom štyroch vydaní „KVaPky“.
V rámci agendy Sociálneho referátu bolo zabezpečené stravovanie pre 106 dôchodcov,
niektorým ktorým bola časť stravného refundovaná mestom Košice podľa výšky dôchodku.
Referát zabezpečil vyplatenie 43 dávok v hmotnej núdzi 29-tim občanom odkázaným na túto
pomoc.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, UDALOSTI
A AKTIVITY
JANUÁR 2019
Oceňovanie osobností
Dňa 25. januára 2019 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
udelilo ocenenia osobnostiam - občanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony,
významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej,
umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Za činnosti osôb alebo
organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny
rozvoj Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, za príkladný, obetavý rodinný život a za záslužnú
činnosť osôb pri záchrane ľudských životov i majetku MČ a jej obyvateľov. Títo ľudia svojou
húževnatosťou prispievajú k prosperite a zveľaďovaniu našej mestskej časti, jej spoločenskokultúrnemu, športovému a výskumnému napredovaniu, ako aj k šíreniu jej dobrého mena.
Ocenení boli v kategóriách:
Cena Mestskej časti Košice Sídlisko
KVP
v kategórii
jednotlivec, Cena Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP
v kategórii kolektív a Čestné
uznanie Mestskej časti Košice
- Sídlisko KVP. Starosta MČ
Mgr. Ladislav Lörinc všetkým
oceneným poďakoval za ich
zásluhy, úsilie a pracovitosť.

FEBRUÁR 2019
Uvítanie novorodeniatok 1/2019
Medzi prvé slávnostné chvíle najmladších obyvateľov nášho sídliska patrí ich uvítanie
do života. Dňa 22. februára 2019 sa v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP
uskutočnil prvý tohtoročný obrad uvítania novorodeniatok. Na túto udalosť prijali pozvanie
rodičia i starí rodičia spolu s 37-timi bábätkami, narodenými v období od 01.09.2018 do
31.12.2018. Rodičia a detičky obdržali od pána starostu Mgr. Ladislava Lörinca pamätné listy,
darčeky a blahoželania a tento slávnostný okamih mali možnosť zaznamenať svojou účasťou na
spoločnom fotení.
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MAREC 2019
Zbierka 1/2019
Mestská časť Košice-Sídlisko KVP dňa 08.03.2019 v čase od 16.00 do 19.00 hod. v
Dennom centre mestskej časti, Cottbuská 36, Košice zorganizovala zbierku odevov (dámske,
pánske, detské), lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov, utierok, záclon, diek, domácich
potrieb (riad biely a čierny, poháre), obuvi, hračiek, elektroniky do 20 kg (žehličky,
hriankovače, kulmy, hodinky, váhy, počítače, kávovary,...). Obyvateľom, ktorí do zbierky
prispeli, boli rozdávané tombolové lístky. Tieto lístky boli zaradené do žrebovania o ceny v
rámci programu podujatia, „Vianoce na KVP“.
Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb 1/2019
V čase od 4. do 8. marca sa konala jarná zbierka trvanlivých potravín a hygienických
potrieb, ktorú organizovala mestská časť v spolupráci s farnosťou Božieho milosrdenstva na
našom sídlisku. Opäť sa nazbieralo veľké množstvo potravín a hygienických potrieb. Výťažok
zo zbierky bol rozdelený medzi organizácie, ktoré sa venujú sociálne odkázaným občanom
v rámci mesta Košice, a tiež aj jednotlivcom, či rodinám na našom sídlisku, ktorí sú na takúto
pomoc odkázaní.
Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti
V utorok, 26. marca zorganizovala MČ Košice-Sídlisko KVP v spolupráci s Verejnou
knižnicou Jána Bocatia na Hemerkovej 39 súťažno-zábavné podujatie „Popoludnie v knižnici
pre seniorov a deti“, kde ústrednou témou celej akcie bola „kniha“. Svoje „sily“ a vedomosti
v jednotlivých súťažiach si zmerali seniori i deti zo ZŠ Janigova pod vedením p. RNDr. Valérie
Šmajdovej.
Súťažilo sa v štyroch
zmiešaných družstvách.
Do súťaže sa aktívne
zapojil
aj
starosta
mestskej časti p. Mgr.
Ladislav
Lörinc
a poslankyňa miestneho
zastupiteľstva p. Iveta
Adamčíková. Na záver
pán starosta poďakoval
všetkým
účastníkom
podujatia a víťazným
tímom odovzdal ocenenia.
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APRÍL 2019
Deň učiteľov
Pri prílžitosti Dňa učiteľov ocenila mestská časť vo štvrtok dňa 4.apríla 2019 prácu
pedagógov a riaditeľov základných a materských škôl pôsobiacich na sídlisku KVP. Ocenenia
za tvorivú a obetavú prácu si prevzali z rúk starostu Ladislava Lörinca ako i jeho zástupcu
Romana Matoušeka. Starosta v úvode svojho príhovoru vyzdvihol učiteľskú profesiu, a vyjadril
vďaku všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove našich detí. Atmosféru podujatia prišli
spríjemniť deti z MŠ Cottbuská 34, ktoré si pripravili milé vystúpenie a všetkým vyčarili
úsmev na tvári. Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že takéto ocenenia sú pre nich motiváciou
do ďalšej práce.
Deň čistého KVP
Aj tento rok mestská časť zorganizovala dobrovoľnícku akciu s názvom Deň čistého
KVP. Podporiť ju prišlo v sobotu 6.4.2019 viac ako 100 ľudí, ktorí vyčistili okolie nákupných
centier, detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl ale i okrajové časti sídliska.
Najmladšia účastníčka nemala ani rok, najstaršia cez 70. Dobrovoľníci vyzbierali viac ako 200
vriec odpadu, medzi ktorými sa našiel napríklad aj kávovar, sušič na prádlo, dáždnik či staré
kusy nábytku a oblečenia. Zozbieraným odpadom boli naplnené veľkokapacitné kontajnery,
ktoré spolu s vrecami a rukavicami zabezpečila spoločnosť KOSIT. a.s. Novinkou tohto
ročníka boli eko misky a poháre, ktoré boli použité na občerstvenie účastníkov. V rámci
podujatia sa osadzovali aj vtáčie búdky ako sprievodná aktivita. Dňa čistého KVP sa zúčastnili
aj rôzne organizácie, občianske združenia a školy pôsobiace na sídlisku.

Turnaj o pohár Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vo florbale
Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v spolupráci so Základnou školou Drábova 3
zorganizovala aj tento rok - 16.apríla „Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo
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florbale" pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Podujatie má v mestskej časti už viac ako 10ročnú tradíciu a medzi školami je veľmi obľúbené.
Víťazmi turnaja sa tento rok stali žiaci zo ZŠ Drábova 3, na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo zo ZŠ Mateja Lechkého, a na treťom mužstvo zo ZŠ Janigova. Okrem
diplomov vybojovali všetci zúčastnení pre svoje školy aj florbalové lopty a rozlišovacie dresy
s potlačou mestskej časti.

MÁJ 2019
Olympiáda seniorov
Dňa 4. mája sa v našej mestskej časti uskutočnil ďalší ročník Olympiády seniorov.
Zúčastnení nenechali nič na náhodu a s nadšením sa pustili do všetkých súťažných disciplín.
Vyskúšali si bowling, streľbu na basketbalový kôš, kop na futbalovú bránku, šípky či hod

s krúžkami na cieľ. Súťažili ženy aj muži, prišlo ich takmer 50. Olympiády seniorov sa
zúčastnil aj starosta MČ Ladislav Lörinc, ktorý v závere stretnutia odovzdal ceny víťazom.

Turnaj o pohár Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
vo vybíjanej žiakov ZŠ 1. stupňa

Turnaj o pohár Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
vo futbale žiakov ZŠ 2. stupňa
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V dňoch 09. a 10. 05. 2019 našej mestskej časti uskutočnili dva turnaje o pohár MČ
Košice - Sídlisko KVP. Jeden patril vybíjanej a druhý futbalu. Sily si proti sebe zmerali rôzne
družstvá, ktoré tvorili žiaci zo základných škôl na našom sídlisku. Turnaj o pohár MČ vo
vybíjanej prebiehal opäť v spolupráci so Základnou školou Mateja Lechkého. Turnaj o pohár
MČ vo futbale opäť prebudil športového ducha u všetkých hráčov, ktorí nenechali nič na
náhodu a bojovali zo všetkých síl. V priestoroch telocvične ZŠ Janigova, ktorá bola zároveň aj
spoluorganizátorom podujatia sa stretli 4 družstvá. Starosta MČ Ladislav Lörinc poďakoval
všetkým zúčastneným a odovzdal im diplomy, medaile, rozlišovacie dresy s potlačou mestskej
časti ako i sladké odmeny.
Výsledky Turnaja o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej - 1. ZŠ Mateja
Lechkého, 2. ZŠ Spojená škola sv. Košických mučeníkov a 3. ZŠ Súkromná spojená škola,
Starozagorská 8.
Výsledky Turnaja o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP vo futbale žiakov 2.stupňa - 1.
ZŠ Drábova 3, 2. ZŠ Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 3. ZŠ Mateja Lechkého a 4.
ZŠ Janigova 2.
Míľa pre mamu
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP sa po dvoch rokoch opäť zapojila do podujatia
Míľa pre mamu. V spolupráci s Materským centrom Lentilka pripravili v sobotu (11.05.) pre
rodiny s deťmi bohatý program a uctili si všetky mamky. Deti si mohli vyskúšať rôzne atrakcie
- maľovanie na tvár, skákací hrad, motokáry či jazdu v hasičskom aute. Hasiči nám okrem
praktickej ukážky ich práce aj zarapovali. V Drocárovom parku sme mohli stretnúť aj
maskotov či Toma s Elom, ktorí prišli deťom spríjemniť popoludnie. Starosta Ladislav Lörinc v
závere podujatia skonštatoval, že podujatie dopadlo nad všetky očakávania, zúčastnilo sa ho
viac ako 250 účastníkov. Po prejdení spoločnej míle čakala v cieli všetkých účastníkov aj
sladká odmena, krájala sa torta a rozdávali koláčiky. Nechýbala ani tombola o skvelé a
zaujímavé ceny, ktoré nám darovali rôzni sponzori.
Deň matiek
Dňa 16. 05. 2019 sa v Dennom centre mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP uskutočnilo slávnostné posedenie ku
Dňu matiek spolu s kultúrnym programom. Jeho súčasťou
bolo aj vystúpenie tanečnej formácie LADY LINE, ktorá
v tomto roku oslávila 10.výročie svojho vzniku. Starosta
MČ Ladislav Lörinc sa v úvode prihovoril všetkým
mamám a starým mamám, ktorým vyjadril úctu a vďaku.
Podujatie sprevádzala v dennom centre veselá atmosféra,
spievalo sa i tancovalo. Nechýbalo občerstvenie
a samozrejme kytička, ktorou vedenie MČ potešilo všetky
prítomné mamičky. O hudobný program sa postaral Anton
Lakatoš, s ktorým si hostia zaspievali na ľudovú nôtu.
Starosta všetkým členkám poďakoval a odovzdal pamätné
listy.
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Samospráva dnes
Školské zastupiteľstvo, vedomostný kvíz a bohatá diskusia o mestskej časti. Takto
vyzeralo dopoludnie na miestnom úrade v stredu (29.5.) počas podujatia Samospráva dnes.
Zúčastnili sa ho žiaci 2.stupňa základných škôl, ktorým sme hravou formou priblížili
fungovanie našej samosprávy. Potešila nás konštruktívna debata so žiakmi o tom, čo majú na
sídlisku radi, čo by chceli zmeniť alebo čo by ich potešilo. Viacerí sa zhodli na tom, aké je
dôležité separovanie odpadu a udržiavanie čistoty v našom okolí. Zaujímali sa aj
o problematiku parkovania, detských ihrísk či zelene. Sme veľmi radi, že aj tieto témy im v
dnešnej dobe nie sú ľahostajné a rozprávajú o nich nahlas. Podujatia sa zúčastnili: ZŠ Janigova
2, ZŠ Starozagorská 8, Spojená škola sv. košických mučeníkov, ZŠ Drábova 3, Súkromná
spojená škola Starozagorská 8 a ZŠ Mateja Lechkého.

JÚN 2019
Deň detí
Prvé detské ihrisko ŽIHADIELKO
v Košickom
kraji slávnostne otvorili v
sobotu 1. júna na Deň detí práve na našom
sídlisku. Pásku
pomohli
generálnemu
riaditeľovi spoločnosti Lidl a starostovi
mestskej časti prestrihnúť samotné detičky.
Na novom detskom ihrisku oslávili
Medzinárodný deň detí tisícky detí spolu so
svojimi rodičmi.
V rámci slávnostného otvorenia bol pripravený bohatý program a pre malých návštevníkov
množstvo zaujímavých atrakcií, vrátane vystúpení obľúbených Trpaslíkov z RTVS. Ihrisko
ŽIHADIELKO sa sídlisku KVP podarilo vybojovať so 409 071 hlasmi. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zapojili a stali sa tak súčasťou komunity, ktorej záleží na rozvoji našich detí. Ihrisko,
ktoré bolo postavené v hodnote 87 tisíc €, je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je
16 x 20 m a nachádza sa na ňom osem herných prvkov. Všetky sa nesú vo veselých a hravých
motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov.
Jubilanti 1/2019
Stredajšie popoludnie (12.6.) patrilo v mestskej časti oslavám vzácnych životných
jubileí, ktorých sa dožili naši seniori. Oslávencom prišiel do denného centra zablahoželať
starosta Ladislav Lörinc spolu so svojim zástupcom Romanom Matoušekom a nechýbalo ani
poslanecké zastúpenie, v podaní Ivety Adamčíkovej, Marty Sidorjakovej a Mariána
Podolinského. Pre našich jubilantov sme si pripravili slávnostné posedenie, za prítomnosti
ľudovej hudby, s ktorou si zaspievali svoje obľúbené piesne. Okrem občerstvenia si všetci
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odniesli i milé prekvapenie a zapísali sa do našej kroniky. Podujatie sprevádzala príjemná
atmosféra a my sme radi, že sme sa jubilantom mohli aspoň takouto formou poďakovať
a zagratulovať.
Zbierka 2/2019
Dňa 14. júna 2019 sa uskutočnila v dennom centre MČ Košice - Sídlisko KVP,
Cottbuská 36, druhá zbierka ošatenia, obuvi, hračiek, kuchynského riadu, posteľnej bielizne i
elektroniky v tomto roku. Opäť bol o ňu prejavený veľký záujem. Vyzbierali sme cca 300
vriec. Časť zbierky už v stredu odviezli pracovníci Arcidiecéznej charity a zvyšok čaká na
odvoz do Rankoviec. Ani v tejto zbierke sme nezabudli na útulok pre psíkov, kam zavezieme
veci, ktoré už nemôžu slúžiť pre ľudí, ale ako podstielky pre psíkov ešte poslúžia. Opäť sme
ukázali silu našej komunity, ktorá sa pre dobrú vec vie spojiť.
Deň otcov
Pri príležitosti Dňa otcov sme dňa 18. 06. 2019 v dennom centre zorganizovali milé
posedenie a spoločne to oslávili. Popoludnie nám prišli svojim tancom a vystúpením spríjemniť
aj deti z MŠ Cottbuská 34, ktoré každému zlepšili náladu a vyčarili úsmev na tvári. Priestory
denného centra roztancovala aj kapela - Kamélie, s ktorou si naši seniori zaspievali obľúbené
country hity. Deň otcov si na Slovensku pripomíname od roku 1990, sme radi, že aj naša
mestská časť sa už tradične zapája do osláv tohto sviatku.
Uvítanie novorodeniatok 1/2019
Piatok 21. júna 2019 bol na našom miestnom úrade špecifický. Zaplnili ho totiž
najmladší občania našej mestskej časti spolu so svojimi rodičmi. Starosta Ladislav Lörinc ich
slávnostne privítal v obradnej sieni a zablahoželal k ich narodeniu. Nových občanov podpísali
rodičia aj do našej kroniky a odniesli si pamätný list i milé prekvapenie, ktoré sa im veríme, pri
starostlivosti o bábätko zíde.

AUGUST 2019
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Letné kino na KVP
Štvrtkový večer 22. augusta patril na našom sídlisku Leovi da Vinci a jeho Misii Mona
Líza. Premietanie tohto filmu si do Výmenníka Wuppertálska prišla pozrieť vyše stovka detí s
rodičmi. Aj napriek tomu, že počasie nám neprialo pozrieť si ho pod holým nebom, atmosféra
letného kina bola úžasná! A to vďaka všetkým, ktorí si našli čas a prišli si spolu so svojimi
deťmi spríjemniť posledné prázdninové dni.
3.kolo Slovenského pohára Freestyle BMX
Dňa 31. augusta sa v Dirtparku na Drábovej ulici uskutočnilo 3. kolo Slovenského
pohára Freestyle BMX v kategórií Dirt, kde svoje umenie vo vzduchu predviedli jazdci na
hlinených skokoch.

September 2019
Halooó, škola !!!
Podujatie prilákalo vo štvrtok 12. septembra popoludní do areálu Čičky stovky detí.
Užiť si mohli najrôznejšie atrakcie, napríklad maľovanie na tvár, skákanie na trampolíne,
lukostreľu či planetárium. Mnohí modelovali balóniky a tí odvážnejší si vyskúšali aj zorball.
Podujatie spríjemnilo vystúpenie detí z materských škôl, ako i kúzelník a zabávač Wolfi so
svojou bruchovraveckou show. Nechýbali ani súťaže a tombola o zaujímavé ceny.

Zbierka 2/2019
13. 09. 2019 v dennom centre na Cottbuskej 36 prebiehala druhá zbierka ošatenia,
obuvi,... 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
2019 na podujatí „Vianoce na KVP“.
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Deň čistého KVP
Akciu s názvom “Deň čistého KVP” prišlo aj po druhýkrát v tomto roku - 21.
septembra podporiť niekoľko desiatok ľudí. Dobrovoľníci boli rozdelení do 7-mich skupín,
vyčistili detské ihriská, autobusové zastávky, areály škôl, okolia nákupných centier ale i
okrajové časti sídliska. Upratovali aj deti, seniori či rôzne organizácie a združenia, ktoré u nás
pôsobia. Opäť sa ukázalo, že KVP tvoria skvelí ľudia, ktorí si vedia pomáhať a záleží im na
tom, v akom prostredí žijú. Keďže sobota bola vtedy zároveň aj “Dňom vďačnosti”, pripravili
sme pre všetkých zúčastnených ako aj našich dôchodcov milé občerstvenie i program. Podával
sa guľáš a zaspievať nám prišli folklórne skupiny Blancar z Myslavy a hudobné duo Takáčovci.
Aj takýmto spôsobom sme sa Vám chceli poďakovať za to, že Vás máme, pretože sídlisko sa
nám podarí zlepšovať iba spoločnými silami a aktívnym prístupom ľudí, ktorí tu žijú.
Lekárska prednáška
O základných psychiatrických ochoreniach ohrozujúcich seniorov - a to o depresii,
demencii a závislostiach vo vyššom veku prišla do denného centra porozprávať primárka I.
psychiatrickej kliniky UNLP Košice, Mgr. MUDr. Iveta Potočňáková, MBA. V rámci
prednášky pripomenula aká dôležitá je v ich veku prevencia, zdravotný životný štýl a pomoc
tých najbližších. Pod zdravým životným štýlom rozumieme dostatočný spánok, vhodný pomer
medzi prácou a oddychom, intelektuálnou a fyzickou aktivitou, pestrý jedálniček s dostatkom
surovej stravy, vyhýbanie sa tabaku, alkoholu, neordinovaným liekom a tiež vyvážený pomer
medzi „dať a brať". Seniori boli opäť veľmi aktívni a po skončení prednášky diskutovali
s primárkou kliniky o všetkom, čo ich zaujímalo.
Turnaj o pohár mestskej časti v streetballe
V Drocárovom parku sa v poslednú septembrovú sobotu - 28.09. 2019 stretli
fanúšikovia streetbalu všetkých vekových kategórií. Pilotný ,,Turnaj o pohár mestskej
časti" prilákal aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia mladých, starších, amatérov
i profesionálnych hráčov, ktorí si zahrali v troch súťažných kategóriách.
Výsledky turnaja kategória dospelí:
1. Mushrooms + najlepší
hráč kat. Tina, 2. Dirdžiho
dievčatá, 3. Stabils;
kategória do 17:
1. Anjeliky, 2. Diablice;
kategória Open/Pro:
1. Blackstreet, 2. Team
Poslední + najlepší hráč
kat. Mišo.

Október 2019
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Jesenné variácie mestskej časti a materského centra
Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v spolupráci s Materským centrom Lentilka
pripravila v sobotu 19. 10. 2019 podujatie pre malých i tých skôr narodených pod názvom
Jesenné variácie. Do denného centra zavítali deti so svojimi rodičmi i starými rodičmi
a tvorivým spôsobom privítali jeseň. Vyrábali sa rôzne dekorácie, napr. ježkovia, čelenky,
venčeky, zdobili sa tekvice a recyklovali plechovky na svietniky a dózy pre perá. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným, vďaka ktorým dnes farby jesene ožili aj u nás.
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 22. 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.
Jubilanti 2/2019
Stredajšie popoludnie (23.októbra) patrilo oslavám našich jubilantov. A to dokonca
symbolicky - v mesiaci úcty k starším. Zablahoželať im prišiel pán starosta Ladislav Lorinc so
svojím zástupcom Romanom Matoušekom, a nechýbali ani naši poslanci, tento raz v zložení Iveta Adamčíková, Marta Sidorjakova, Milan Pach, Marián Podolinský a Marián Mikulišin.
Snažíme sa pokračovať v trende, ktorý sme rozbehli a prinášať na tieto stretnutia stále niečo
nové-iné-zaujímavé. Novinkou týchto osláv bol fotokútik, kde sa naši jubilanti mohli aj
spoločne s nami odfotiť a spomienku z podujatia si na počkanie zobrať rovno domov. Chceme,
aby si tieto vzácne životné chvíle pamätali a mali z nich radosť.
Uvítanie novorodeniatok 3/2019
Medzi prvé slávnostné chvíle najmladších obyvateľov nášho sídliska patrí ich uvítanie
do života. 25. októbra 2019 sa v zasadacej miestnosti MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP
uskutočnil v poradí tretí tohtoročný obrad uvítania novorodeniatok. Na túto udalosť prijali
pozvanie rodičia i starí rodičia spolu s bábätkami, narodenými v období od 01.05. do
31.08.2019. 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.
Mesiac úcty k starším
Oslavy Mesiaca úcty k starším boli tento raz na našom sídlisku
iné ako obvykle. Chceme, aby naši seniori vedeli, že si ich vážime, a to
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nielen pre ich vek, ale preto, že vôbec existujú, že žijú tu našom
krásnom KVP-ečku, že sú múdri, pracovití, že sú pre nás inšpiráciou a
môžeme si z nich brať príklad. Tieto oslavy sme sa im preto rozhodli
spríjemniť aj milým prekvapením a preto sme k nám 30. októbra
pozvali pána Dušana Grúňa. Svojimi známymi hitmi ako Nalej mi
vína Malvína, Plavovláska, Butterfly, či Starý rodný dom rozospieval
celé denné centrum. A nezostalo to iba pri speve, tanečný parket
ovládla skupina Lady Line.

November 2019
Turnaj o pohár MČ Košice - Sídlisko KVP v prehadzovanej
Utorok, 5.november patril na KVP športu. Žiačky druhého stupňa základných škôl
pôsobiacich na našom sídlisku sa stretli na „Turnaji o pohár mestskej časti
v prehadzovanej“. Otvoriť ho prišiel starosta Ladislav Lörinc, ktorý zdôraznil, že športové
aktivity sú na sídlisku vítané a ich rozvoj bude v plnej miere podporovať aj naďalej. Podujatie
má v mestskej časti už viac ako 10-ročnú tradíciu a medzi dievčatami je veľmi obľúbené. Podľa
učiteľky zo ZŠ Mateja Lechkého Silvie Hricovej, sú tieto turnaje pre žiakov motiváciou
každoročne sa zlepšovať. Ceny prišiel odovzdať zástupca starostu Roman Matoušek spolu
s poslancom Mariánom Horenským. Okrem diplomov, medailí, pohárov a sladkej odmeny
vybojovali všetci zúčastnení pre svoje školy aj tričká s potlačou mestskej časti.
Výsledky turnaja: 1. ZŠ Mateja Lechkého A, 2. - ZŠ Janigova, 3. Spojená škola sv.
Košických mučeníkov, 4. ZŠ Drábova, 5. ZŠ Starozagorská, 6. ZŠ Mateja Lechkého B.
Turnaj v minifutbale mužov
Futbaloví nadšenci sa v sobotu 09.11.2019 zišli na ďalšom
ročníku Turnaja v minifutbale mužov, ktorý sa odohral v telocvični na
Starozagorskej ulici. Odštartoval ho starosta Ladislav Lörinc, ktorý
počas zápasov aktívne povzbudzoval hráčov. O prvenstvo bojovalo
dokopy sedem mužstiev, i keď medzi nimi nechýbalo napätie, na prvom
mieste vládla dobrá nálada a radosť z hry. Športového ducha nezapreli
ani naši poslanci Zdeno Bartók, Marián Horenský, Marián Podolinský,
Ladislav Takáč so zástupcom starostu Romanom Matoušekom, ktorí
posilnili tím mestskej časti.
Výsledky turnaja: 1. Minibuseuropa, 2. Hurikán Bardejov, 3. Mestská
časť Košice-Sídlisko KVP. K dobrému pocitu z hry si víťazi odniesli aj
medaily a poháre od mestskej časti.
Turnaj o pohár mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo futbale
Odhodlanie, radosť z hry i tímová spolupráca. Aj to ukázali žiaci I. stupňa základných
škôl z KVP na futbalovom turnaji o pohár mestskej časti dňa 14.11.2019. V telocvični na
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Základnej škole Janigova, ktorú kedysi navštevoval aj náš pán starosta, predviedli mladí
športovci skvelé výkony, pri ktorých ich spolu s nami povzbudzovali spolužiaci i učitelia.
Máme radosť z každého stretnutia, ktorým spoločne so školami motivujeme naše deti k pohybu
a nadviazaniu nových priateľstiev. Pretože šport je aj o tom.
Výsledky turnaja: 1. Súkromná spojená škola Starozagorská, 2. Základná škola Drábova
a 3. Spojená škola sv. košických mučeníkov.

Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
Víťazi súťaže o „Najkrajší bytový dom a jeho okolie“, ktorá prebiehala od júna do
septembra sú už známi. Ceny a pamätné listy im v piatok 22.októbra osobne odovzdal starosta
mestskej časti Ladislav Lörinc spolu so svojim zástupcom Romanom Matoušekom. Na
ocenených čakala v závere slávnostná recepcia, ktorú sme pre nich pripravili.
Vyhodnotenie súťaže: I. kategória: Okolie bytového domu/predzáhradka - Cena obyvateľov
MČ - Stierova 3, Cena MČ - Húskova 79; II. kategória: Bytový dom - Cena obyvateľov MČ Wuppertálska 2, Cena MČ - Dénešova 77 a 79; III. kategória: Bytový dom a jeho
okolie/predzáhradka - Cena obyvateľov MČ - Stierova 27. V jednotlivých kategóriách boli
ďalším oceneným odovzdané aj Čestné uznania...
Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo florbale
Sériu športových turnajov v tomto roku sme končili 27. 11. 2019 florbalom, ktorý sa
stáva čoraz populárnejším aj medzi žiakmi z našich základných škôl. Aj keď počas zápasov
nechýbalo napätie, všetky sa odohrali v priateľskej atmosfére. Jednotlivé družstvá predviedli
férovú a tímovú hru, z čoho máme veľkú radosť. Všetci zúčastnení si odniesli florbalové
loptičky a víťazi aj florbalové hokejky a poháre od mestskej časti.
Výsledky turnaja: 1. ZŠ Mateja Lechkého, 2. ZŠ Janigova, 3. ZŠ Drábova. Išlo v poradí
o šiesty turnaj v tomto roku, ktorý sme v spolupráci so školami pôsobiacimi na našom sídlisku
zorganizovali. Naše deti majú obrovský potenciál a my ich budeme podporovať aj naďalej.
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 28. 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.
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Mikuláš 2019
Dňa 05. 12. zavítal Mikuláš do denného centra a prekvapil našich seniorov. Sladkou
odmenou potešil aj deti z materskej školy Cottbuskej, ktoré im prišli spríjemniť popoludnie
milým vystúpením na ľudovú nôtu.
Zbierka 4/2019
Dňa 06.12.2019 sa uskutočnilo podujatie Zbierka 4/2019 na ktorej sa vyzbieralo viac
ako 150 vriec šiat, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, hračiek a elektroniky. Tí, ktorí počas
tohto roka prispeli do zbierky šatstva si mohli prevziať priamo na zbierke tombolový lístok.
Tombolové lístky zo všetkých štyroch zbierok boli zaradené do zlosovania o vecné ceny od
sponzorov. Zlosovanie sa konalo v dňoch 12. a 13.12.2019 na podujatí Vianoce na KVP.
Vianoce na KVP

Predvianočnú atmosféru si v roku 2019 mohli užiť nielen obyvatelia nášho sídliska
počas dvoch dní - 12.12. a 13.12.2019. Vôňa čerstvej kapustnice, sladká chuť horúceho punču,
halászlé, ale aj koledy, či stánky s domácimi výrobkami. A čo je najdôležitejšie - dobrá nálada
a usmiate tváre ľudí. Aj takto vyzerali tohtoročné VIANOCE na KVP, ktoré boli naozaj
tradičné. Svoje tradície a zvyky nám prostredníctvom jednotlivých folklórnych vystúpení
predviedli rôzni hudobníci z celého Košického kraja. Zastúpenie mal Abov, Gemer, Spiš
i Zemplín, zavinšovali aj detí z našich materských a základných škôl. Nechýbali remeselníci so
svojimi výrobkami, vianočné oblátky, a ani Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Námestie pri
fontáne znelo tohto roku koledami dva dni, počas ktorých okrem hodovania pri tradičných
jedlách ožil aj pravý vianočný príbeh z ďalekého Betlehema. Deti zaujímali predovšetkým
atrakcie, súčasťou ktorých bola aj virtuálna realita.

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb
Tento rok sa 09. - 13. 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,
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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 čoraz viac ľudí. Vyzbierané potraviny a hygienické
potreby boli rozdelené pre rodiny i jednotlivcov v núdzi.

ČINNOSŤ DENNÉHO CENTRA V ROKU 2019
Denné centrum MČ Košice na Sídlisku KVP malo ku dňu 31.12.2019 147 evidovaných
členov, ktorí sa schádzali sa v utorok a vo štvrtok od 13.00 hod. Riadili sa Plánom činnosti,
ktorý bol schválený na predchádzajúcej Výročnej členskej schôdzi.
Utorkové stretnutia v Dennom centre viedla jeho predsedníčka p. Mária Neveziová
s členmi výboru pp. Editou Bérešovou, Máriou Grígeľovou a Mariánom Ružičkom, športovým
referentom klubu. Stretnutia pri káve a čaji pravidelne vypĺňali spoločenskými hrami - hod
šípkami do terča, či hádzaním krúžkami na cieľ, oslavami menín, ako aj nácvikom
spoločenských tancov. Výlety absolvovali v stredu - podľa Plánu činnosti. Mali prednášky
lekárov - špecialistov z rôznych odborov, ktoré mali u členov klubu pozitívny ohlas.
Každoročne absolvovali s príslušníkmi Mestskej polície besedu v oblasti ochrany a bezpečnosti
seniorov. Slávnostné popoludnia im spríjemňovali deti materských škôl a žiaci základných škôl
z nášho sídliska. Pracovníčky knižnice J. Bocatia v spolupráci s Miestnym úradom a ZŠ
Janigova pre nich pripravovali súťažno-zábavné popoludnia zamerané na aktuálne témy. V
rámci mesta tradične súťažili s ďalšími klubmi v športových aktivitách, ktoré boli
usporiadavané pod záštitou Rady seniorov a primátora mesta Košice. Na všetkých týchto
podujatiach úspešne reprezentovali a získali pekné umiestnenia. Mimo priestorov nášho DC
rozvíjali aj ďalšie aktivity - v prírode na „opekačkách“ a „gulášoch“ na Bankove. V mesiaci
marec oslávili MDŽ, v máji sa konal Deň otcov, v októbri si pripomenuli mesiac úcty
k starším, priebežne pre našich členov organizovali kultúrno-spoločenské podujatia „tanečné
popoludnia“, zúčastňovali sa športových olympiád organizovaných MČ. Mesiace máj september „patrili“ návštevám kúpalísk v Maďarsku v septembri navštívili Červený Kláštor.
Štvrtkové stretnutia denného centa viedla predsedníčka p. Helena Škripková
a dvojčlenný výbor v zložení - p. Mária Hrabcová a p. Mária Sabová. Pravidelné stretnutia
členov kresťanského klubu pozostávali z nasledovných častí: 1.časť - bola venovaná voľnej
debate a posedení pri káve a čaji, 2. časť sa niesla v duchu kresťanskej náuky podľa
liturgického kalendára, 3. časť bola venovaná modlitbe k príslušnému dňu a ukončená spevom
a 4. časť predstavovala rôzne aktivity, napr. zdravotné okienko, ktoré viedla p. Pohánková.
Pri významných sviatkoch sa posedenia uskutočňovali za prítomnosti predstaviteľov
MČ Košice - Sídlisko KVP a MÚ MČ. Kultúrny program im spestrovali žiaci materských škôl
a príp. ďalší hudobní umelci. Posledné štvrtky v mesiaci oslavovali meniny i narodeniny členov
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kresťanského klubu. V mesiacoch jún - júl a august absolvovali zájazdy v Tiszaújvárosi,
Sárospataku a Egeri (Maďarsko). Na domácich zájazdoch, ktoré boli spojené so svätou omšou
sa zúčastnili v júli na púti v Levoči a Vysokú nad Uhom navštívili v mesiaci september.
Okrem účastí na uvedených výletoch a zájazdoch v rámci pohybových a aktivít
v mesiacoch február - jún a november zorganizovali pre našich členov kultúrno-spoločenské
podujatia - „tanečné popoludnia“, v mesiaci máj sa konala oslava „Dňa matiek“, v decembri
oslávili „Mikuláša“. Okrem týchto podujatí rozvíjali aj ďalšie, voľnočasové aktivity v prírode
ako napr. „opekačku“ pod lesom na sídlisku KVP a v novembri sa zapojili do „Viazania
adventných vencov“ s deťmi a ostatnými obyvateľmi sídliska.
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