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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 
z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  konaného 
dňa 24. februára 2015 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko 
KVP, Trieda KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť.      
 
 
 
Prítomní poslanci MZ :  
Podľa  prezenčnej listiny  z III. zasadnutia MZ,  ktorá tvorí prílohu  zápisnice.  
 
Ospravedlnení poslanci MZ:    Ing. Milan Pach  
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie  
    Čas rokovania o bode 1/  00:00:00 – 00:14:01 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. otvára III. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a  víta všetkých prítomných vrátane 
zástupcov bezpečnostných zložiek. V úvode ospravedlňuje neprítomnosť Ing. Milana Pacha 
na tomto zasadnutí.  
Po vykonaní prezentácie starosta konštatuje, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, 
prezentuje sa 10 poslancov.  
Predsedajúci žiada prítomných poslancov o doplňujúce návrhy k predloženému programu. 
Poslanec R. Matoušek: Navrhujem doplniť body programu 3/ a 9/ takto:  
3.a/ Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtu Mestskej časti Košice – 
 Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a zmeny 
3.b/ Zásady obsadzovania komisií pre výberové konanie – návrh na zrušenie,  
3.c/ Pravidlá uskutočňovania kultúrnych akcií a športových podujatí,  
9.a/ Návrh na voľbu členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie 

 sťažností 
9.b/ Návrh na voľbu členov poslancov do pracovných komisií,  
9.c/ Návrh na voľbu členov neposlancov do pracovných komisií.  
Poslanec Mgr. M. Horenský: Navrhujem doplniť body programu 10/, 11/ a 12/ takto:  
10/ Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a zmeny,  
11/ Hodnotiaca správa Redakčnej rady za rok 2014,  
12/ Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej 

 časti Košice – Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a zmeny  
 s následným prečíslovaním bodov programu. 
p. Matoušek: O návrhoch môžeme hlasovať en bloc. 
Starosta: Žiadam Vás hlasovať o doplnenom návrhu programu rokovania. 
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Návrh na uznesenie – návrh p. Matoušeka a p. Horenského: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje 
a) program rokovania uvedený v pozvánke s prečíslovaním bodu 3/ na 3.a/ a bodu 9/ na 9.a/,  
    s doplnením bodov – poslaneckých návrhov  
 3.b/ Zásady obsadzovania komisií pre výberové konanie – návrh na zrušenie,  
 3.c/ Pravidlá uskutočňovania kultúrnych akcií a športových podujatí,  
 9.b/ Návrh na voľbu členov poslancov do pracovných komisií,  
 9.c/ Návrh na voľbu členov neposlancov do pracovných komisií,  
 10/ Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a zmeny,  
 11/ Hodnotiaca správa Redakčnej rady za rok 2014,  
 12/ Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej 

 časti Košice – Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a zmeny  
 s následným prečíslovaním bodov programu 
 
Hlasovanie č.  1 Za: 11  Pr.:  0         Zdr.:  0        
 
Následne prebieha hlasovanie o programe rokovania uvedeného v pozvánke so schválenými 
zmenami. 
     
Hlasovanie č.  2          Za: 11 Pr.:  0         Zdr.:  0        
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
b) volí návrhovú komisiu v zložení:    Mgr. Ladislav Lőrinc, Ing. Roman Matoušek  
 
Hlasovanie č.  3 Za: 11   Pr.:  0         Zdr.:  0               delegovaný p. Lőrinc 
 
Hlasovanie č.  4 Za: 10   Pr.:  0         Zdr.:  0              delegovaný p. Matoušek 
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzana Fiľakovská,  
       Mgr. Marián Horenský.  
 
 
1.c/  Kontrola plnenia uznesení 
       Čas rokovania o bode 1.c/  00:14:05 – 00:18:13 
Ku kontrole plnenia uznesení starosta informuje, že výstup z kontroly  je preložený 
v písomnej forme a v zmysle návrhu z rokovania miestnej rady. Následne starosta otvára 
diskusiu k bodu 1.c/ Kontrola plnenia uznesení. Do diskusie  sa nikto nehlási. 
Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie  informáciu  o  plnení  uznesení  z  XXVI.  zasadnutia  MZ  MČ  Košice - 
Sídlisko KVP  zo  dňa  30.9.2014,  z  I. zasadnutia  MZ  MČ  Košice – Sídlisko KVP  zo dňa 
15.12.2014 - ustanovujúceho,  z  II. zasadnutia MZ MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa  
20.1.2015 - mimoriadneho  a  prehľad o stave plnenia  uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí 
MZ so stavom k 24.2.2015 takto :       
             a) zaraďuje uznesenie č.263 zo dňa 17.12.2013 mimo bodu a), uznesenie č.335 zo dňa  
                 30.9.2014 a uznesenie č.15/2 zo dňa 15.12.2014 medzi splnené úlohy,  
             b) zaraďuje uznesenie č.263 zo dňa 17.12.2013 bod a) a uznesenie č.16/2 zo dňa  
                 15.12.2014 medzi úlohy v plnení, 
             c) vypúšťa  uznesenia č.223 a č.225/b zo dňa 25.6.2013 z kontroly plnenia uznesení.  
 
Hlasovanie č.  5 Za: 11  Pr.:  0       Zdr.:  0     



 
3

1. d/ Rokovania miestnej rady – informácia a závery 
        Čas rokovania o bode 1.d/  00:18:15 – 00:29:37 
Starosta: Tento bod navrhujem ako stály bod rokovania MZ. Chcel by som, aby ste mali 
informáciu o priebehu a záveroch z rokovaní miestnych rád.  
Následne starosta stručne informuje poslancov o priebehu a záveroch z 1. a 2. rokovania MR. 
Z 1. rokovania MR - o doplňujúcich návrhoch poslanca M. Boritáša (zmena VZN č. 9/2006 o 
podmienkach podnikania a povolenie nepretržitej prevádzkovej doby pre spoločnosť Kelys). 
Pri zmene VZN č. 9/2006 padol návrh preniesť kompetenciu starostu rozhodovať o zmenách 
prevádzkových hodín podnikateľských subjektov na miestne zastupiteľstvo. Pri žiadosti o 
povolenie nepretržitej prevádzkovej doby sa jedná o nepretržité nasadenie 25 hracích 
automatov v objekte ObC III (v súčasnej dobe BOWLING Pub). V diskusii som uviedol, že 
VZN o podnikaní zasahuje aj životné prostredie občanov KVP. K výnimkám z VZN č. 9/2006 
som uviedol, že by nemal rozhodovať ani starosta, ani zastupiteľstvo. Následne Ing. Hóková 
uviedla, že jestvujú rozhodnutia súdov SR a že obci nie je umožnené, aby udeľovalo výnimky 
na otváracie hodiny. Ing. Timková konštatovala, že po proteste prokurátora a konzultáciách s 
právnikmi je kompetencia starostu vo VZN č. 9/2006 nad rámec zákona. Zástupkyňa starostu 
p. Gamcová navrhla bod 5/ z VZN č. 9/2006 úplne odstrániť, tento návrh miestna rada 
odsúhlasila. Ďalej boli počas rokovania MR predložené tieto návrhy - riešiť pozemok oproti 
KVP 1 - pozemok SAV (výskyt bezdomovcov), zväčšiť časový priestor na predkladanie 
materiálov na rokovania. V rôznom som informoval členov MR o postupe zimnej údržby z 
môjho pohľadu a o prácach na rozpočte pre rok 2015. 
Z 2. rokovania MR – hlavným bodom programu bol návrh rozpočtu na rok 2015, k tomuto 
bodu v diskusii poslanec R. Matoušek kládol podrobné otázky o jednotlivých položkách 
navrhovaného rozpočtu, na otázky som odpovedal ja a Ing. Nogová – vedúca ekonomického 
oddelenia. Podrobnejšiu informáciu o 2. rokovaní MR Vám poskytnem na ďalšom rokovaní 
MZ. 
O slovo žiadajú poslanci V. Tóth, R. Matoušek, L. Takáč, M. Boritáš a L. Lőrinc. Diskusia sa 
týka hlavne predloženia materiálu v písomnej forme, vhodnosť poskytnutia informácie 
o rokovaní MR pred overením zápisnice a predloženia výstupu z prerokovania bodu formou 
navrhnutého uznesenia. 
Starosta: Chcel som Vás informovať o priebehu rokovaní MR z môjho pohľadu a vytiahnuť 
tie najdôležitejšie informácie. Do budúcna môžem predkladať tento bod v písomnej forme. 
Zápisnica je v štádiu overovania. JUDr. Sotolář nezdieľa názor, že ku každému bodu 
rokovania musí byť prijaté uznesenie, ale ak predložíte a schválite návrh, akceptujem to.   
Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  berie na vedomie  
informáciu z rokovania Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č.  6 Za: 10 Pr.:  0        Zdr.:  0     
 
 
1.e/ Informatívna správa z I. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach – 

ustanovujúceho zo dňa 08.12.2014 
       Čas rokovania o bode 1.e/  00:29:40 – 00:33:54 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Jednalo sa 
o ustanovujúce rokovanie – sľub zložil primátor mesta, aj poslanci mestského zastupiteľstva. 
Starosta MČ Krásna p. Kažimír sa vzdal mandátu a na jeho miesto nastúpil náhradník 
p.Maďar. V príhovore primátora p. Rašiho ma zaujala najmä táto informácia - „Máme veľkú 
príležitosť zabojovať o ďalší prestížny európsky titul Európske mesto športu 2016, či titul 
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svetového rangu UNESCO Created City of Media Art 2018.” Sú to ambiciózne ciele a snáď 
sa nám podarí v našich podmienkach do týchto cieľov zakomponovať aj to, čo my 
považujeme za dobré. K zmene VZN o dani za ubytovanie - novelizácia zákona rozšírila 
množstvo subjektov, ktoré majú platiť daň z ubytovania (apartmány, rodinné domy a iné.), 
v meste Košice je určená daň vo výške platia 1,5 € /noc.  K zmene VZN o miestnom poplatku 
za komunálne odpady – zákonom sa striktne určila veková hranica na 62 rokov na zníženie 
poplatku o 50%, ak správca chce poplatok znížiť musí túto hranicu dodržať. K zmene VZN 
o miestnych daniach – zdaňovanie hromadných garáží. Otváram diskusiu.  
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto nehlási, starosta končí diskusiu a žiada návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie Informatívnu správu z I. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach – 
ustanovujúceho zo dňa 08. decembra 2014. 
 
Hlasovanie č.7    Za: 11    Pr.:  0    Zdr.: 0     
 
 
1.f/ Správy Obvodného oddelenia PZ Košice – Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice – 

stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP  
       Čas rokovania o bode 1.f/  00:34:01 – 00:51:17 
Starosta uvádza bod rokovania a víta prítomných zástupcov bezpečnostných zložiek,  riaditeľa 
Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP mjr. Ing. Vladimíra Chovaníka a za Mestskú 
políciu Košice - stanica KVP veliteľa Ing. Ladislava Pappa. Následne otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlásia poslanci L. Lőrinc, M. Boritáš a L. Takáč. 
p. Boritáš: Zamýšľal som predniesť tento podnet ako interpeláciu, ale využijem prítomnosť 
zástupcov policajného zboru. Upozorňujem na pretrvávajúci problém s bezdomovcami 
a asociálmi v okolí predajne BILLa a priľahlých garáží. Žiadam policajné zložky, aby 
pritvrdili a voči BILLe použili napr. aj písomné represie. Chcem upozorniť na parkovanie pri 
reštaurácii „U šuhaja” – situácia sa už zlepšila, boli osadené dopravné značky, ale 
upozorňujem, že je potrebné mať túto lokalitu pod dohľadom, pretože napr. v čase obeda tam 
automobily parkujú a žiaľ sú to neraz aj automobily policajného zboru. 
p. Lőrinc: Otázka na Ing. Pappa – zmenil sa prístup ohľadne parkovania na KVP? Bol som 
oslovený obyvateľmi sídliska, že dostali blokovú pokutu za parkovanie na miestach kde bežne 
bez pokuty parkovali. Na sídlisku Ťahanovce je vraj dohovor so starostom, že v zónach kde je 
problém s parkovacími miestami môžu automobily parkovať aj na chodníkoch,. 
p. Takáč: V zeleni nad OC Iskra sa zgrupujú asociáli a znečisťujú verejné priestranstvo, je 
tam možné zvýšiť frekvenciu hliadok? Je stav mestskej polície na sídlisku KVP naplnený? 
Mám pocit, že je tu málo príslušníkov. Vykonáva mestská polícia aj nočné hliadky? Nemali 
by ste byť skôr preventívny ako represívny? 
Ing. Papp: Ak bola občanovi udelená bloková pokuta, tak musel parkovať v rozpore 
s predpismi. 80 % riešeného parkovanie je na podnet spoluobčanov – keď nás zavolajú 
musíme neprávne parkovanie riešiť, napr. aj pokutou. Sme si vedomí problémov 
s parkovaním, preto sa snažíme väčšinu prípadov riešiť citlivo. Kapacitne nemôžeme 
zabezpečiť permanentné nočné hliadky, zameriavame sa hlavne na piatky, víkendy a štátne 
sviatky.  
p. Boritáš: Odpovede mestskej polície sú alibistické a nie som spokojný s Vami vykonávanou 
prácou.  
Ing. Chovaník: Informácia o parkovaní policajných automobilov pri reštaurácii „U šuhaja” sa 
ku mne dostala. Overil som si ju – vraj tam chodia policajti z celého mesta. Riešil som to s ich 
nadriadenými a zjednala sa náprava. Policajti z môjho oddelenia tam nechodia. Ak sa bude 
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situácia opakovať, pošlite fotografie priamo mne a ja to budem riešiť s ich priamymi 
nadriadenými. Mrzia nás negatívne impulzy od obyvateľov. 
p. Boritáš: Ďakujem za priamu odpoveď. 
Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie 
a/ Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej      

situácií na sídlisku KVP  za  obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014  
b/ Správu   o činnosti  Mestskej  polície  Košice  -  stanica  KVP  za  obdobie  od   1.7.2014 

do  31.12.2014.  
 
Hlasovanie č.8    Za: 11    Pr.:  0    Zdr.:  0      
 
 
2. a/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti      
 b/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 
     c/ Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  na rok 2015  
    Čas rokovania o bode 2/  00:51:30 – 01:14:03 
Starosta uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo Ing. Hókovej, kontrolórke mestskej časti. 
Ing. Hóková: Na každé rokovanie MZ predkladám podrobnú správu o kontrolnej činnosti. 
V zmysle zákona pod písm. b) predkladám ročnú správu, ktorá je stručnou sumarizáciou 
kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. V ďalšom materiály – stanovisko k návrhu 
rozpočtu na rok 2015,  podrobne kontrolujem zákonnosť a súlad predloženého návrhu 
rozpočtu s platnými predpismi. 
Starosta otvára diskusiu k bodu 2.a/. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Lőrinc, M. Horenský a 
M. Gamcová.  
p. Lőrinc: Chcem požiadať pani kontrolórku o vykonanie kontroly dvoch zmlúv uzatvorených 
v roku 2014 s firmou SINEP s.r.o. a zverejnených na web stránke. Návrh na uznesenie 
predkladám. 
p. Horenský: Ako sa rieši náhrada škody za poistnú udalosť – havária služobného automobilu 
a komu bola zosobnená? Niektoré garáže na Húskovej ulici vraj nemajú vysporiadané 
pozemky pod stavbou, ako budete postupovať? Ako ste vyriešili podnikateľskú aktivitu - 
cvičenie v Dennom centre za ktoré sa platilo? 
Starosta: Zo 41 garáží, ktoré sú na Húskovej ulici postavené, majitelia deviatich, alebo 
desiatich nepodpísali kúpnu ani nájomnú zmluvu na pozemok pod stavbou, t.j. užívajú obecný  
pozemok bez právneho nároku. Mestská časť vystupovala v tomto procese aktívne a budeme 
mať na úrade stretnutie všetkých dotknutých.  
Ing. Bugoš: K náhrade škody – nejednalo sa o dopravnú nehodu, je to škodová udalosť 
a nebolo ju potrebné hlásiť PZ SR. Spoluúčasť pri poistnej udalosti vo výške cca 100,- €, 
nebola nikomu zosobnená.  
 K podnikaniu v Dennom centre – vzápätí po získaní tejto informácie sme zmluvu s pani 
zrušili. 
p. Lőrinc: Bola vykonaná dychová skúška? 
p. Tkáč: Kto viedol motorové vozidlo v čase nehody? 
Ing. Bugoš: Služobné vozidlo šoféroval bývalý štatutár a dychová skúška vykonaná nebola. 
Ing. Hóková: Podávajú sa tu informácie, ktoré mi neboli poskytnuté. Správa o splnení 
prijatých opatrení mala byť predložená kontrolnému orgánu do 31.1.2015. Som prekvapená, 
že správa mi predložená nebola a niektoré opatrenia z nej sú vraj už splnené. 
Ing. Gamcová: Kto sú členovia škodovej komisie? Mal bývalý štatutár podpísanú hmotnú 
zodpovednosť? Pani kontrolórka, je možné prípad uzavrieť len na základe rozhodnutia 
škodovej komisie? Nemajú sa k tomu vyjadriť poslanci? 
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Ing. Hóková: Neviem sa k otázke vyjadriť, rozhodnutie škodovej komisie mi predložené 
nebolo a tiež nie som informovaná o jej záveroch. Ak by mi boli predložené doklady a bol by 
v nich nesúlad určite by som žiadala vyjadrenie kompetentných. 
Ing. Bugoš: K vystúpeniu Ing. Hókovej sa vyjadrím neskôr. Zloženie škodovej komisie – 
Ing.Bugoš, JUDr. Balážová a Ing. Timková.  
Starosta: Je množstvo vecí na úrade, ktoré sú v štádiu riešenia, sú otvorené, respektíve sa 
otvárajú. Vzhľadom na záťaž ktorej sú vystavený zamestnanci úradu sa postupne dostávame 
k uzatváraniu jednotlivých prípadov. To čo je uvedené v správe kontrolórky dnešným 
zasadnutím nekončí,  budem Vás informovať o prijatých záveroch. 
Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Lőrinca :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vykonať kontrolu zmlúv  
č.142/2014-VDaŽP a č. 26/2014-VDaŽP uzatvorených v roku 2014 s firmou SINEP s.r.o., 
 
Hlasovanie č.9    Za: 11    Pr.:  0    Zdr.:  0      
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP za 
obdobie od 30. 9. 2014 do zasadnutia MZ dňa 24. 2. 2015“. 
 
Hlasovanie č.10    Za: 11    Pr.:  0    Zdr.:  0      
 
Starosta: Otváram diskusiu k bodu 2.b/. Nikto sa nehlási. Zatváram diskusiu a žiadam 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014“, 
 
Hlasovanie č.11    Za: 11    Pr.:  0     Zdr.:  0 
 
Starosta uvádza bod 2.c/ a odovzdáva slovo Ing. Hókovej, predkladateľke materiálu. 
Ing. Hóková: V rezervnom fonde máme finančné prostriedky, ktoré je možné použiť na krytie 
kapitálových výdavkov, ale chcem požiadať poslanecký zbor nech k rezerve pristupuje veľmi 
opatrne a vždy časť rezervy ponechá na ďalšie obdobie. Rozpočet je pripravený kvalitne, 
odborne a v priebehu roka s ním budeme pracovať, bude možné robiť zmeny. 
p. Takáč: Aký je zostatok v rezervnom fonde? 
Ing. Nogová: K 31.12.2014 cca 204 000,- €. 
Do diskusie sa nikto nehlási. Presedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
berie na vedomie „Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na 
rok 2015“. 
 
Hlasovanie č.12    Za: 11   Pr.:  0     Zdr.:  0     
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3.a/ Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtu Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a zmeny 

     Čas rokovania o bode 3.a/  01:14:05 – 01:22:32 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek, 
V. Tóth, L. Lőrinc, M. Horenský, M. Gamcová a J. Takáč. 
Poslanec R. Matoušek prednáša stanovisko finančnej komisie, ktorá navrhuje zásady zrušiť.  
Prebieha krátka diskusia medzi prihlásenými poslancami, v ktorej V. Tóth, L. Lőrinc 
a J.Takáč súhlasia so zrušením smernice, ktorú vnímajú ako byrokratickú prekážku 
a M.Horenský žiada smernicu ponechať ako istotu tvorby rezervy aj v budúcom období. 
Ing. Nogová odpovedá, že z jej pohľadu išlo o znižovanie výdavkov, ale v dnešnej dobe keď 
máme nižšie príjmy, zásady stratili účel. 
Starosta konštatuje, že v minulom volebnom období bol trend spútať financie do percent, ale 
dôvod pominul. 
Presedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
ruší Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtu Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP s okamžitou platnosťou.  
 
Hlasovanie č.13    Za: 9     Pr.:  2     Zdr.:  1       
 
 
3.b/ Zásady obsadzovania komisií pre výberové konania - návrh na zrušenie 
       Čas rokovania o bode 3.b/  01:22:47 – 01:37:55 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu a odovzdáva slovo predkladateľovi materiálu 
R. Matoušekovi, ktorý v mene poslaneckého klubu konštatuje, že zavedením elektronického 
trhoviska strácajú tieto zásady význam. 
Ing. Hóková: Nie je celkom pravda, že všetky zákazky pôjdu cez elektronické trhovisko. 
Niektoré služby, ktoré nie sú bežné na trhu a spĺňajú zákonný limit sa aj naďalej budú 
zabezpečovať prieskumom trhu. V našich podmienkach sa bude jednať o dosť veľa zákaziek 
a je na zváženie, či tieto zásady zrušíte. 
Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek, V. Tóth, L. Lőrinc a M. Horenský. 
Prebieha krátka diskusia medzi prihlásenými poslancami. 
Poslanci R. Matoušek, V. Tóth a L. Lőrinc súhlasia so zrušením zásad – problematická účasť 
poslancov vo výberových komisiách a z nej vyplývajúce predlžovanie procesu výberu 
dodávateľa, neochota uvoľňovať poslancov zo zamestnania na zasadnutia komisií, dôvera 
v odbornosť zamestnancov úradu. 
Poslanec M. Horenský nesúhlasí so zrušením zásad, poslanci sa môžu v komisiách striedať 
a poslanecký klub, alebo politická strana môže nominovať aj odborníka – neposlanca. 
Ing. Hóková: Platí interná smernica, ktorá sa týka verejného obstarávania a zamestnanci ju 
musia dodržiavať. Neočakávame, že poslanci budú ovládať zákon o verejnom obstarávaní, 
ktorý je veľmi komplikovaný. Zamestnanci sa postarajú o odbornosť. 
Presedajúci končí diskusiu a odovzdáva slovo návrhovej komisii. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
ruší  Zásady obsadzovania komisií pre výberové konania s okamžitou platnosťou.  
 
Hlasovanie č.14    Za: 7+1     Pr.:  2     Zdr.:1    Neprít.: 3-1 
Poslanec Tóth „za” návrh uznesenia „+1”. 
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3.c/ Pravidlá uskutočňovania kultúrnych akcií a športových podujatí Mestskej časti 
 Košice – Sídlisko KVP 
       Čas rokovania o bode 3.c/  01:38:07 – 01:44:44 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu a odovzdáva slovo predkladateľovi materiálu 
R. Matoušekovi, ktorý konštatuje, že predloženie materiálu v diskusii zdôvodní poslanec 
L.Lőrinc. 
p. Lőrinc: Cieľom zrušenia pravidiel je zefektívniť prácu úradu a odbúrať byrokraciu. Tento 
návrh som konzultoval s odbornými referátmi. 
p. Horenský: Úpravu týchto pravidiel sme si dohodli na aprílové MZ. Včera som sa dozvedel 
čo všetko chcete na MZ predložiť, sú to praktiky z minulého volebného obdobia – neplatia 
žiadne dohovory. Takýto postoj nás neposunie dopredu. 
p. Lőrinc: Len včera sme sa dohodli so zamestnankyňami, že pravidlá navrhnem zrušiť. Do 
budúcnosti dávam prísľub, že Vás budem informovať včas. 
Starosta: Súhlasím s p. Horenským a bol by som rád, keby ste občas aj mne niečo poslali. 
Presedajúci končí diskusiu a odovzdáva slovo návrhovej komisii. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
ruší  vnútorný predpis s názvom – Pravidlá uskutočňovania kultúrnych akcií a športových 
podujatí Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP s účinnosťou od 01.03.2015. 
 
Hlasovanie č.15    Za: 8     Pr.:  2     Zdr.:0     
 
Starosta navrhuje prerušiť rokovanie 10 minútovou prestávkou. 
 
Hlasovanie č.16    Za: 10     Pr.:  0     Zdr.:2    
 
Po prestávke sa prezentuje 12 poslancov. 
 
 
4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 a roky 2016, 2017 
    Čas rokovania o bode 4/  01:57:31 – 02:54:56 
Starosta otvára bod rokovania a konštatuje, že predloženému návrhu rozpočtu sa venovalo na 
úrade veľa pozornosti. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový, ale konečný 
výsledok je prebytok cca 6 000,- eur. Príjmy vzrástli o zvýšenie percenta dane z príjmov, ale 
v približne rovnakej výške nám príjmy klesli z dôvodu privatizácie objektu OC III. Pri tvorbe  
výdavkovej časti rozpočtu sme mali určené dve hlavné kritériá - bezpečnosť, zdravie 
a životné prostredie občanov na KVP a ochrana majetku vo všeobecnosti. Každý navrhovaný 
výdavok prešiel niekoľkonásobným filtrom. Ja aj pracovníci úradu si myslíme, že tento návrh 
je to najlepšie čo sme mohli predložiť vzhľadom na určené kritériá. Otváram diskusiu.  
Do diskusie sa prihlásili poslanci L. Lörinc, R. Matoušek, J. Tkáč, M. Horenský, M. Gamcová 
a L. Takáč.  
p. Lőrinc: Ďakujem všetkým za prácu vynaloženú na tvorbe rozpočtu. Pred voľbami prebehla 
anketa medzi obyvateľmi (cca 1 100 anketových lístkov), čo najviac trápi obyvateľov KVP : 
1/ parkoviská, 2/ detské ihriská, 3/ bezdomovci. Ani jedna z týchto priorít v návrhu riešená 
nie je, myslím si, že rozpočet je potrebné upraviť. 
Starosta: Rozpočet sme tvorili s ohľadom na naše možnosti, ktoré sú v roku 2015 obmedzené. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva, pri riešení koncepcie parkovania, som požiadal 
o uvedenie právneho predpisu, ktorý ukladá povinnosť mestskej časti budovať parkovacie 
miesta. Museli by sme z banky vziať niekoľko miliónový úver, aby sme parkovanie vyriešili. 
p. Matoušek: Ďakujem Ing. Nogovej a jej oddeleniu za kvalitnú prípravu rozpočtu. Kapitálový 
rozpočet – príjem nemáme žiaden, výdavok je rozpočtovaný na opravu strechy ObC III  
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a nákup nového servera, čo akceptujeme, lebo o zverený majetok máme povinnosť sa starať. 
V mene poslaneckého klubu chceme predložiť jeden návrh – znížiť výdavky z projektovej 
dokumentácie „NN prípojka – Moskovská trieda – Bauerova ulica” (-500,- €), z realizácie 
investičnej akcie „NN prípojka – Moskovská trieda – Bauerova ulica” (-12 000,- €) 
a z rezervného fondu  (-30 000,- €), získané prostriedky rozpočtovať na realizáciu investičnej 
akcie „Parkovisko Klimkovičova 1,2” (+42 500,- €). Na uvedené parkovisko je už 
vypracovaná projektová dokumentácia a z predložených projektov bolo vytipované ako 
najkritickejšia oblasť na parkovanie. Odčerpané finančné prostriedkov z rezervného fondu 
navrhujeme doplniť z transféru vo výške 30 000,- € na opravu strechy od mesta Košice, po 
obdržaní akceptačného listu. 
Ing. Nogová: Je to návrh poslaneckého klubu. Návrh na zmenu som dnes s p. Matoušekom 
prejednala a táto alternatíva je možná, ale ako ekonóm by som nečerpala z rezervného fondu 
viac ako sme pôvodne navrhli. S predložením požiadavky na transfér sme počítali a chceli 
sme ešte viac odľahčiť rezervný fond.  
Starosta: Môžeme parkovisko rovno stavať? 
p. Matoušek: Hľadali sme taký projekt, aby neboli žiadne prekážky. 
p. Tkáč: Nevedeli sme o týchto zmenách a nemohli sme ich na komisii VDaŽP prerokovať. 
Starosta: Na finančnej komisii nebol predložený žiaden návrh na zmenu rozpočtu, ani ja 
osobne som nedostal od žiadneho poslanca návrh na zmenu rozpočtu. 
p. Horenský: Nemusíme sa ponáhľať. Môžete to zakomponovať do I. zmeny rozpočtu v apríli. 
Starosta: Na meste sme schválili koncepciu parkovania pre celé mesto. Na KVP vraj chýba 
700 parkovacích miest. Je chvályhodné že chcete vybudovať 48 miest, ale celkovému 
problému nepomôžeme. Dúfame, že časť finančných prostriedkov od spoločnosti EEI 
(2 000 000,- €), ktoré sa zaviazala poskytnúť mestu na výstavbu parkovacích miest bude 
použitá aj na sídlisku KVP. 
p. Gamcová: Stanovisko finančnej komisie – odporúča prerokovať rozpočet a doplniť do 
textovej časti v programe Kultúra „Mobilné odbery krvi”. Komisie sú zriadené, aby sa 
vyjadrili k odborným záležitostiam a mali by sa vyjadriť a prejednať navrhovanú zmenu 
všetky komisie. Väčšinový poslanecký klub sa rozhodol. Ja by som chcela analýzu 
parkovacích miest a neviem či je Klimkovičova ulica najkritickejšia. Nemáme akceptovaný 
transfér, je to riziko. Súhlasím s p. Horenským, predložte návrh na rokovanie miestnej rady, 
nech to môžu prejednať aj  komisie. Aký je názor kontrolórky? 
Starosta: Analýza kritických miest, čo sa týka parkovania, by mala byť vypracovaná 
oddelením VDaŽP do konca tohto týždňa. 
p. Matoušek: Na miestnu radu mi boli materiály doručené 4 dni pred rokovaním, nemohol 
som sa fundovane vyjadriť. Výstupy z komisií nie sú objektívne, zúčastnili sa len 2 – 3 
členovia. Parkovisko sme vyberali s ohľadom na možnosť okamžitej výstavby. 
p. Lőrinc: Koncepcia EEI nič nemení, len sa rozšíri platená oblasť. Budú sa stavať parkovacie 
miesta, ale nebudú lacné. Po konzultácii s Ing. Guľom – Hemerková a Wuppertálska ulica sú 
najkritickejšie.  
p. Takáč: Nedajú sa využiť iné možnosti parkovania? – zjednosmernenie ulice, zvislé 
parkovanie, príkaz parkovať na záchytných parkoviskách pre automobily s hmotnosťou < 3,5 t. 
Starosta: Od januára pracujeme s oddelením VDaŽP na zbere údajov (korešpondencia s VÚC, 
dopravným inšpektorátom a pod.). Jedná sa o dlhodobý problém, ktorý sa nedá riešiť len 
zaberaním zelene a výstavbou nových parkovacích miest. Je potrebné ho riešiť koncepčne. 
p. Lőrinc: Nevieme problém vyriešiť, ale chceme zlepšiť situáciu. Nepotrebujeme vybudovať 
el. prípojku, akcie budeme robiť tam kde elektrina je. Občania platia dane a majú vidieť 
výsledky, financie na rezervnom fonde im toho veľa nedajú. Zmenu sme konzultovali 
s odborníkmi. 
p. Tkáč: Zmenu podporím. 
p. Takáč: Pálčivým problémom na sídlisku je hygiena a následné premnoženie škodcov. 
Potkany sa stávajú domestikované a sú schopné vyliezť až na 8. poschodie, myslím si, že dve 
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deratizácie ročne za 2 500,- € je málo. V programovom rozpočte je pri zimnej údržbe nárast 
v kilometroch o 25 %, mestská časť rastie? 
Ing. Nogová: Jedná sa o merateľné ukazovatele, skoro každý rok dostávame pozemky, 
vrátane priľahlej komunikácie. Zvýšenie bolo prehodnotené oddelením VDaŽP, pribudli nám 
chodníky aj cesty. 
Ing. Hóková k zmene návrhu rozpočtu konštatuje že stanovisko k návrhu rozpočtu vypracúva 
tesne pred zasadnutím MZ, aby mohla reagovať na prípadné návrhy zmien zo strany 
poslancov a bolo by vhodné ak by ich mala k dispozícii, lebo inak sa nevie k právnej stránke 
návrhu vyjadriť. 
p. Lőrinc: Starosta má právo uznesenie nepodpísať, ak nie je v súlade so zákonom. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
a/ schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 podľa predloženého 
 návrhu s týmito zmenami: 
 1/ v programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 1.2: Strategické  
  plánovanie a projekty sa znižujú kapitálové výdavky na: 
   * projektovú dokumentáciu „NN prípojka – Moskovská trieda – Bauerova ulica 
       (podchod pri Iskre)” 
  o sumu 500,- € vo funkčnej klasifikácii 04.4.3. – Výstavba, položka 716, 
 2/ v programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.7: Verejné priestranstvá sa znižujú 
  kapitálové výdavky na: 
   * realizáciu investičnej akcie „NN  prípojka – Moskovská trieda – Bauerova ulica 
      (podchod pri Iskre)” 
  o sumu 12 000,- € vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717, 
 3/ v programe 4: Komunikácie, podprograme 4.2: Výstavba parkovísk sa zvyšujú  
  kapitálové výdavky na: 
   * realizáciu investičnej akcie „Parkovisko Klimkovičova 1, 2” 
  o sumu 42 500,- € vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 – Cestná doprava, položka 717, 
 4/ príjmové finančné operácie sa v položke 454 – prevody prostriedkov z peňažných  
  fondov zvyšujú o sumu 30 000,- €, 
 5/ v programovom rozpočte na rok 2015 – 2017, v programe 6: Kultúra, podprograme 6.2: 
  Kultúrne podujatia sa dopĺňa textová časť do rozpočtu na rok 2015 o nízkoprahové 
   podujatie „Mobilné odbery krvi”,  
b/ berie na vedomie rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2016, 2017 
 podľa  predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č.17    Za: 9        Pr.:  0            Zdr.:  3 
 
 
5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

september – december 2014  
     Čas rokovania o bode 5/  02:54:56 – 02:56:06 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási. Starosta končí  
diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie Informatívnu 
správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie september – december 2014.  
 
Hlasovanie č. 18         Za: 12    Pr.:  0,    Zdr.:  0   
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6. Návrh na zmenu VZN č. 9/2006 o podmienkach podnikania a o predajnom 
 a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území 
 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
     Čas rokovania o bode 6/  02:56:10 – 03:02:04 
Starosta otvára bod rokovania a informuje poslancov, že zmena VZN bude schválená, ak za 
ňu hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Predsedajúci k návrhu otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlásia poslanci J. Tkáč a L. Takáč. 
p. Tkáč: Z rokovania miestnej rady mám informáciu, že sa vraj zvyšujú počty hracích 
automatov v prevádzkach. Dávam do pozornosti § 2 predloženého VZN – usmernňovanie 
podnikateľskej činnosti a navrhujem prejednávať takéto zmeny na komisiách. 
Starosta: Na úrad bola doručená jedna písomná žiadosť. Odpovedali sme, že pracujeme na 
zmene VZN. 
p. Takáč: Chceme ísť touto cestou? Budovať herne? Máme tu kostol, nejaké školy. 
Zamyslime sa, čo chceme na sídlisku mať. Herne patria skôr na perifériu mesta. 
Starosta: V návrhu sa jedná o zmenu – vypustiť bod 5/ z platného VZN, nič viac. 
Predsedajúci končí diskusiu k uvedenému bodu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje zmenu  Všeobecne  záväzného nariadenia  č.9/2006  o  podmienkach  podnikania a 
o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na 
území  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č.19 Za: 12 Pr.:  0    Zdr.:  0  
 
 
7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti  
    Čas rokovania o bode 7/  03:02:04 – 03:03:02 
Starosta uvádza bod rokovania a následne otvára rozpravu. 
Do diskusie sa nikto nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje  
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.  20 Za: 12    Pr.:  0        Zdr.:  0      
    
 
8. Návrh na zmenu VZN č. 3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
(trhový poriadok)  

     Čas rokovania o bode 8/  03:03:02 – 03:05:31 
Starosta uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlási poslanec M. Boritáš - vítam zmenu zákona ktorým sa rozširuje sortiment 
predaja. S miestnym úradom spolupracujem na zmene VZN, ktoré pripravíme asi na 
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva a bude sa týkať hlavne zmeny trhových miest. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a) vyhovuje protestu prokurátora Pd 79/14/8803-4 zo dňa 16.10.2014 podanému proti časti 

Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.3/2008,  ktorým  sa  upravujú   podmienky  predaja     
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Sídlisko  

     KVP (trhový poriadok)  
b) schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008, ktorým sa upravujú 
 podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej 
 časti Košice – Sídlisko KVP (trhový poriadok) podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č.  21 Za: 11    Pr.:  0        Zdr.:  1        
 
  
9.a/ Návrh na voľbu členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie 

 sťažností 
       Čas rokovania o bode 9.a/  03:05:31 – 03:12:12 
Starosta uvádza bod rokovania. Predneste prosím svoje návrhy na členov do tejto komisie.  
p. Horenský: Za politické strany, alebo za poslanecké kluby? 
JUDr. Balážová: Vnútorná norma v tomto prípade neurčuje politické zastúpenie v komisii. 
p. Matoušek: Navrhujeme, aby členmi tejto komisie boli členovia zvolení do komisie na 
ochranu verejného záujmu, do ktorej sme volili jedného zástupcu každej politickej strany 
alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 
Predstavitelia politických strán predložili návrhy: za KDH – p. Pach, za SIEŤ – p. Fiľakovská, 
za NOVA – p. Mihaľov, za nezávislých – p. Takáč, za SMER – p. Zelinková. 
Následne sú z návrhov vyčlenený dvaja náhradníci, a to p. Takáč a p. Zelinková. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
volí za členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP  pre vybavovanie sťažností týchto  
poslancov :       Mgr. Zuzana Fiľakovská   
        Ing. Milan Pach  
        Ing. Juraj Mihaľov      
a za náhradníkov :  Iveta Zelinková    
        Ing. Ladislav Takáč, PhD.  
 
Hlasovanie č.  22 Za: 11    Pr.:  0        Zdr.:  1         
 
 
9.b/ Návrh na voľbu členov poslancov do pracovných komisií  
       Čas rokovania o bode 9.b/  03:12:12 – 03:14:19 
Starosta uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo p. R. Matoušekovi, ktorý bod programu 
doplnil.  
p. Matoušek: Na poslednom MZ zložil sľub poslanec, náhradník, ktorý zatiaľ nebol zvolený 
do žiadnej z komisií zriadených pri MZ. Po dohovore s p. Takáčom predkladám návrh na jeho 
zvolenie do troch komisií – finančnej, sociálnej a verejného poriadku.  
Starosta otvára diskusiu, do ktorej sa nikto nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   volí  
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
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neskorších predpisov týchto poslancov za členov komisií MZ:  
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie :   Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

     Sociálna a zdravotná komisia :           Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
     Komisia verejného poriadku :               Ing. Ladislav Takáč PhD.  
 
Hlasovanie č.  23 Za: 12    Pr.:  0        Zdr.:  0         
 
 
9.c/ Návrh na voľbu členov neposlancov do pracovných komisií 
       Čas rokovania o bode 9.c/  03:14:19 – 03:21:42 
Starosta uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo p. R. Matoušekovi, ktorý bod programu 
doplnil. 
p. Matoušek: Po dohode s poslaneckými klubmi predkladám komplexný návrh na voľbu 
členov, neposlancov do komisií zriadených pri MZ. 
V otvorenej diskusii žiada poslanec M. Horenský o doplnenie neposlanca do Komisie kultúry, 
školstva a športu, a to pána Martina Ištvána. Po krátkom overení počtu zvolených členov-
poslancov a navrhnutých členov-neposlancov s predsedom komisie p. L. Lőrincom bol 
p.Ištván do návrhu na uznesenie doplnený. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   volí  
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov týchto neposlancov za členov komisií MZ:  
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie :  

doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Marián Koszoru, 
Martin Češkovič, Petra Pechová, Peter Šoltés, Ing. Miroslav Michalus 

Komisia kultúry, školstva a športu :  
 Mária Ivanecká, Pavol Popovec, Ján Olexa, Martin Boršč, Miroslav Horský, Martin Ištván 
Sociálna a zdravotná komisia :  
 Alžbeta Bukátová, Bc. Agáta Grančičová, Bc. Ingrid Dobošová, Helena Klímová, 

Mgr.Silvia Skubeňová, Marta Sidorjaková, Mgr. Beáta Ruszinyáková 
Komisia verejného poriadku :  
 Vladimír Hudák, Zoltán Bukata, Zdeno Bartók, Ing.Marián Mikulišin,  
 Ing. Miroslav Juríček, Ing. Vladimír Krajňák, Jaroslav Bujňák  
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia :  
 Marta Sidorjaková, Mária Pravcová, Marián Koszoru, Tibor Boroš, Jozef Kozel,  
 Anna Jurčišinová, Jaroslav Novák, Pavel Titl, Zuzana Hajasová. 
 
Hlasovanie č.  24 Za: 12    Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
10. Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice - Sídlisko KVP – návrh na doplnenie a 

 zmeny 
 Čas rokovania o bode 10/  03:21:50 – 03:35:35 
Starosta uvádza bod rokovania, ktorý je doplnený poslancom M. Horenským a odovzdáva mu 
slovo. 
p. Horenský: Tento návrh na doplnenie a zmeny rokovacieho poriadku komisií predkladám 
z dôvodu sprístupnenia rokovania občanom. Navrhujem, aby boli pozvánky aj zápisy 
zverejňované na webe. 
Predsedajúci následne otvára rozpravu. Do diskusie sa hlásia poslanci V. Tóth, L. Lőrinc a 
L.Takáč. 
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p. Tóth: Súhlasím s návrhom, ale mohli sme sa k nemu stretnúť, napr. sociálna a finančná 
komisia nemôže byť verejná, je potrebné na návrhu popracovať. 
p. Lőrinc: O návrhu som sa dozvedel v nedeľu o 18.00 hod., toľko k spolupráci medzi 
poslancami. 
p. Matoušek: Nezabudnime na vykonateľnosť predpisu – budeme mať verejné aj neverejné 
body? Budú sa písať dve zápisnice? 
p. Horenský: Ak návrh schválime otvoríme sa občanom. Predsedovia môžu pri tvorbe 
programu body rozdeliť, napr. prvé bodu budú verejné a neverejné sa budú prejednávať 
v závere. 
p. Takáč: Súhlasím s otvorením sa občanom, ale ochrana osobných údajov nás možno nepustí. 
V diskusii môžeme povedať niečo, čo sa občanovi nebude páčiť, alebo mu nebude vyhovené  
a podá sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Buďme opatrný. 
p. Horenský: Zápisnica z rokovania MZ je zverejňovaná na webe a nedávame si pozor 
v diskusii. 
p. Lőrinc: Chcel by som požiadať miestny úrad, aby zistil cenu bezpečnostných školení pre 
všetkých členov komisií, aby sme si boli istí. 
Starosta: V rozpočte máme 1 000,- € na pokračovanie bezpečnostného projektu, keď Vám 
postačuje táto čiastočná informácia.  
p. Matoušek: Návrh je – všetky komisie sú verejné, ak sa neurčí inak? 
p. Horenský: Áno, otočil som platný rokovací poriadok. Platné znenie – neverejné, ak komisia 
nerozhodne inak, nový návrh – verejné, ak komisia nerozhodne inak. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje 
doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP podľa 
predloženého návrhu  
 
Hlasovanie č.  25 Za: 8    Pr.:  1        Zdr.:  3      
   
11. Hodnotiaca správa Redakčnej rady za rok 2014 
 Čas rokovania o bode 11/  03:35:45 – 03:42:37 
Starosta uvádza bod rokovania, ktorý doplnil poslanec M. Horenský a odovzdáva mu slovo. 
p. Horenský: V správe Vám predkladám prehľad činností, ktoré sa vykonávali v minulom 
roku. S prácou redaktora - editora sme neboli spokojní, lebo mal snahu spolupracovať skôr so 
štatutárom ako s redakčnou radou. Chceme poďakovať štatutárovi, že v novom volebnom 
období necháva redakčnej rade voľné ruky. 
Starosta: Pracujte tak ako najlepšie viete. Otváram rozpravu. 
Do diskusie sa hlási poslanec L. Lőrinc, ktorý konštatuje, že predložená správa má nulovú 
hodnotu - nie sú v nej uvedené žiadne kľúčové ukazovatele na základe ktorých by bola práca 
redakčnej rady hodnotená. 
Starosta: Neviem si predstaviť ukazovatele výkonnosti redakčnej rady. 
p. Horenský: Hlavný bod práce redakčnej rady je kvalitná príprava a vydanie občasníka 
KVaPka. Ostatné, pridružené úlohy sú prácou nad rámec a robíme ich ak nás niekto osloví. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie Hodnotiacu správu Redakčnej rady za rok 2014. 
 
Hlasovanie č.  26 Za: 11    Pr.:  0       Zdr.:  1    
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12. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 
 Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP – návrh na zmeny 
   Čas rokovania o bode 12/  03:42:47 – 03:50:31 
Starosta uvádza bod rokovania, ktorý doplnil poslanec M. Horenský a odovzdáva mu slovo. 
p. Horenský: Každú právnu normu je možné vylepšovať. V tejto zmene bližšie špecifikujeme 
výšku odmeny pre redaktora a redakčná rada rozdelí sumu, ktorú miestne zastupiteľstvo 
v rozpočte schváli. 
Starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa hlási p. M. Matoušek. 
p. Matoušek:  Na každom rokovaní meníme nejaké zásady a stále sa točíme okolo. Ako chcete 
redaktora platiť - bude na živnosť, na dohodu, s.r.o.? V akom bude pracovnom pomere 
k mestskej časti? Môže redakčná rada urobiť výberové konanie na redaktora? 
Starosta: Pracovný pomer by som vylúčil. V minulosti nám redaktor služby fakturoval. 
Výberové konanie jednoznačne musí zrealizovať úrad a nie redakčná rada. 
p. Horenský: Zmenou legislatívy sme vypustili externého dodávateľa, takže riešenie – 
objednávka-faktúra zostáva. Redakčná rada bola schválená miestnym zastupiteľstvom 
a disponuje s finančnými prostriedkami, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo v rozpočte.  
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje doplnenie a zmeny 
Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti 
Košice – Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.  27 Za: 10    Pr.:  1        Zdr.:  1         
 
 
13. Interpelácie a otázky poslancov 
  Čas rokovania o bode 13/  03:50:36 – 04:06:32 
Starosta otvára bod programu. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Lörinc, Z. Fiľakovská, 
M.Horenský, J. Mihaľov, M. Boritáš, I. Adamčíková a M. Gamcová. 
p. Lőrinc: Hodnotí niekto návštevnosť web stránky? Máme prehľad o tom čo na nej 
návštevníkov zaujíma?  
 Chýba propagácia poslaneckých dní, alebo je veľmi slabá.  
 Je potrebné zvážiť všetky materiálno-technické náklady potrebné na zabezpečenie 
nahrávania zvukového a vizuálneho záznamu z rokovaní a jeho zverejňovaním na webe. 
p. Fiľakovská: Chcem sa opýtať ako sa vybavujú sťažnosti, ktoré rieši komisia pre 
vybavovanie sťažností do ktorej som bola zvolená – vedie sa nejaká administratíva? Jedná sa 
o moju vyťaženosť v zamestnaní a účasť na poslaneckých dňoch atď. 
Starosta: Návštevnosť web stránky sa v súčasnosti nehodnotí. Mám naplánovaný rozhovor na 
túto tému, ale bude to niekoľko hodinová debata so zodpovednými zamestnancami.  
 Oznam o poslaneckých dňoch bol zverejnený obvyklou formou. Oznamy na úradných 
tabuliach a výlepných plochách dám skontrolovať.  
 Záznam z rokovania – viem o uznesení MZ k tejto otázke, ktoré nebolo splnené. Zmena 
rozpočtu v roku 2012 nebola vykonaná v dostatočnej výške na zabezpečenie záznamu. Ak ide 
o priamy prenos, je potrebné zabezpečiť vysielacie pásma, v prípade záznamu je možné 
uznesenie splniť. 
p. Horenský: Poslanecké dni sú zverejnené na internetovej stránke MČ, budú zverejnené aj 
v KVaPke. K termínom rokovaní MZ – vyhovovalo by mi viac zasadnutie v štvrtok. Dávam 
tento návrh do diskusie, štvrtky boli vhodnejšie aj z pohľadu rokovaní jednotlivých komisií. 
JUDr. Balážová k otázke p. Fiľakovejskej – nevybavujete bežné sťažností, oboznámim vás so 
zásadami pre vybavovanie sťažností, v zmysle ktorých budete prijaté sťažnosti vybavovať. 
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Jedná sa o sťažnosti voči úradu, starostovi, prednostovi... – je to všetko uvedené v zásadách. 
p. Boritáš: Za minulé volebné obdobie komisia na vybavovanie sťažností nezasadala ani raz. 
Starosta: K návrhu p. Horenského ohľadne zasadnutí MZ v štvrtok – vyjadríte sa, niekto? 
p. Mihaľov a p. Lőrinc: Je možné zmeniť termín môjho poslaneckého dňa? 
Starosta: Ak nahlásite požiadavku v dostatočnom časovom predstihu, nevidím problém. 
p. Boritáš a p. Adamčíková informovali o účasti občanov na poslaneckých dňoch – žiaden, 
dvaja. 
p. Horenský: Ak občan prednesie sťažnosť s ktorou mu nevieme na mieste pomôcť, alebo 
poradiť, máme sťažnosť posunúť na kompetentné oddelenie úradu. Nemusí sa jednať len 
o sťažnosti, občan môže prísť aj s podnetným návrhom, alebo pochvalou.  
p. Fiľakovská: Pripomínam podnet p. Takáča – premnoženie hlodavcov. 
p. Gamcová: Ak sa menili vnútorné predpisy prosím aby boli prístupné na webovej stránke 
v doplnenej, t.j. kompletnej forme. Je ťažké sa orientovať vo všetkých dodatkoch a zmenách. 
Starosta: Dohliadnem na to, aby vnútorné normy boli zverejnené v zrozumiteľnej forme. 
Požadoval som, aby Vám boli materiály doručené s farebne vyznačenými zmenami. 
Nikto ďalší prihlásený nie je. Končím diskusiu. 
  
 
14. Rôzne 
  Čas rokovania o bode 14/  04:06:37 – 04:19:08 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva pokračuje bodom rôzne.  
Do rozpravy  sa hlásia poslanci L. Takáč, R. Matoušek, L. Lőrinc a J. Mihaľov. 
p. Takáč: Viem, že máme právo predkladať materiály na rokovanie na poslednú chvíľu, ale 
v rámci politickej kultúry by sme si mali dať nejaký limit - kedy najneskôr. 
 Nie je možné zasielať materiály štandardným balíkom do priečinku, nie zazipované? 
 Z médií som sa dozvedel, že sa na KVP minulý týždeň otvárala nejaká ľadová plocha – 
nemohli sme byť informovaný a následne sa na tejto akcii zúčastniť?  
Starosta: Priama pozvánka prišla pár dní pred akciou. Samozrejme, súhlasím s vašou aktívnou 
účasťou na takýchto podujatiach. Dňa 16.2.2015 K 13 zahajovala vo výmenníkovej stanici 
nejakú akciu a tiež som sa o tom dozvedel až z e-mailu z K 13. Na podchytení takýchto akcií 
na KVP budeme pracovať. 
p. Matoušek: Problém s materiálmi by mohla vyriešiť aj zmena termínu rokovaní, na štvrtok. 
Poslanec Ing. Ladislav Takáč, PhD. vstúpil do poslaneckého klubu SIEŤ – KDH – NOVA. 
p. Lőrinc v mene Komisie KVaŠ pozíva poslancov na pripravované akcie – 25.2.2015 – 
mobilný odber krvi v priestoroch miestneho úradu a 27.2.2015 – uvítanie novorodeniatok. 
Následne vyslovuje pochvalu zamestnancom mestskej časti – PhDr. A. Heribanovej za 
nadštandartné vybavenie občana po pracovnej dobe, Ing. Ľ. Nogovej za prípravu rozpočtu 
a ochotu po pracovnej dobe riešiť návrh rozpočtu na zasadnutí komisie KVaŠ a 
Mgr.Šmelkovej za prípravu a účasť na kultúrnych a športových podujatiach do večerných 
hodín, samozrejme aj s Mgr. Schützovou a Ing. Ščurokovou. 
p. Mihaľov: O údržbu živého plota pri potravinách na Hemerkovej ulici sa donedávna staral 
majiteľ potravín, ale už to nerobí. Plot je neudržiavaný. Občania vraj na úrad písali a nedostali 
odpoveď. 
Starosta poveril Ing. Bugoša preverením informácie, riešením a písomnou odpoveďou 
občanom a poslancovi. 
Starosta sa pripája k pochvale smerujúcej na zamestnancov úradu a špeciálne Ing. Nogovej. 
Dúfam, že po vzore týchto ťahúňov, na konci volebného obdobia, budú takto pracovať všetci 
zamestnanci mestskej časti.  
p. Matoušek: Žiadam Vás, aby ste pre zamestnancov všetkých oddelení zvážil ich finančné, 
osobné ohodnotenie.  
Prebieha krátka diskusia medzi starostom a poslancom R. Matoušekom ohľadne ohodnotenia 
zamestnancov formou zvýšenia osobného ohodnotenia, alebo formou štvrťročných odmien. 
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Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta končí diskusiu. 
 
 
15. Záver  
  Čas rokovania o bode 15/  04:19:08 – 04:19:17 
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu 
III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP  ďakuje všetkým 
poslancom miestneho zastupiteľstva, zamestnancom mestskej časti a zástupcom médií za 
účasť na rokovaní. Rokovanie je ukončené o 19.20 hodine. 
Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 
 
Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na 
právnom oddelení Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   
 
Prílohu  zápisnice  tvorí: 

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

konaného  dňa 24.02.2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., 
Košice v celkovom počte 29 strán, z toho 2 strany sú výsledkom  prezentácie. 

 
 
 
 
 
.............................................    ............................................ 
    Ing. Ján Bugoš, v.r.  Ing. Alfonz Halenár, v.r.                   

prednosta          starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Mgr. Zuzana Fiľakovská, v.r.    ............................................ 
 
Mgr. Marián Horenský, v.r.     ............................................ 
   
   
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková 
 
V Košiciach dňa 23.03.2015 
 
 


