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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 
 

Zápisnica 
 
zo IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  konaného 
dňa 28. apríla 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  zo IV. zasadnutia MZ,  ktorá tvorí prílohu  zápisnice 
 
Ospravedlnení poslanci MZ:    Martin Boritáš  
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
tejto zápisnice 
 
 
1. Otvorenie  
    Čas rokovania o bode 1/  00:00:00 – 00:07:01 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. otvára IV. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a  víta všetkých prítomných. V úvode 
ospravedlňuje neprítomnosť poslanca Martina Boritáša na tomto zasadnutí.  
Po vykonaní prezentácie starosta konštatuje, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, 
prezentuje sa 11 poslancov.  
Predsedajúci, ako predkladateľ materiálu, sťahuje z rokovania bod 5/ Návrh VZN 
o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach 
a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Od zverejnenia 
návrhu vyšli na povrch skutočnosti, ktoré by mali vplyv na jeho kvalitu. Následne žiada 
prítomných poslancov o doplňujúce návrhy k predloženému programu. Žiadne doplňujúce, 
ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov nie sú.  
Starosta dáva hlasovať o programe uvedenom v pozvánke. 
 
Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje 
a) program rokovania uvedený v pozvánke  
 1. Otvorenie 

      a/  Schválenie programu rokovania  
     b/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
      c/ Kontrola plnenia uznesení   
         d/ Správy z výročných schôdzí v Dennom centre Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

  (utorok a štvrtok) a plán práce na rok 2015  
     e/ Rokovania miestnej rady – informácia a závery  
 f/ Informatívna správa z  II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
  – zo dňa 09.02.2015   
 2. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti   
 3. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
  – návrh na doplnenie a zmeny 
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 4. Návrh na I. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015 
 5. Návrh VZN o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných
  prevádzkach a prevádzkach služieb na území MČ Košice – Sídlisko KVP  
         stiahnutý z rokovania  
 6. 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)  
  7. Petícia občanov Sídliska KE-KVP za dodržanie pôvodného účelu projektu „SENIOR 
  DOM” Drocárov park pre potreby seniorov 
  8. Žiadosť o poskytnutie dotácie 
  9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení 
   10. Interpelácie a otázky poslancov  
   11. Plat starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
   12. Rôzne  
   13. Záver  
 
Hlasovanie č.  1 Za: 9+2 Pr.:  0         Zdr.:  0    
Poslankyne Fiľakovská a Adamčíková „za” návrh uznesenia „+2”. 
    
b) volí návrhovú komisiu v zložení:    Ing. Roman Matoušek, Ing. Ján Tkáč, PhD. 
 
Hlasovanie č.  2 Za: 11   Pr.:  0         Zdr.:  0               
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Ladislav Lőrinc,  
       Ing. Roman Matoušek.  
 
 
1.c/  Kontrola plnenia uznesení 
       Čas rokovania o bode 1.c/  00:07:05 – 00:10:13 
Kontrola plnenia uznesení je spracovaná a predložená zástupcom starostu v písomnej forme. 
Starosta otvára diskusiu. 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  III.  zasadnutia  MZ  MČ  Košice - 
Sídlisko KVP  zo  dňa  24.2.2015  a  prehľad o stave plnenia  uznesení z predchádzajúcich  
zasadnutí MZ so stavom k 28.4.2015 takto :       
- zaradiť uznesenie č.132 zo dňa 24.5.2012, uznesenie č.276 zo dňa 13.1.2014 v bode 2,  
               uznesenie č.298 zo dňa 8.4.2014 a uznesenie č.26 zo dňa 24.2.2015 v bode a)  
               medzi úlohy v plnení. 
 
Hlasovanie č.  3 Za: 11  Pr.:  0       Zdr.:  0     
 
 
1. d/ Zápisnica z výročnej schôdze Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 22.01.2015 
 Zápisnica z výročnej schôdze Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 03.02.2015 
 Plán práce Denného centra na rok 2015 
        Čas rokovania o bode 1.d/  00:10:15 – 00:12:03 
Starosta: Materiál je predložený v písomnej forme. Otváram diskusiu.  
Do diskusie sa nikto nehlási. Starosta 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 schvaľuje  
l. Zápisnicu z výročnej schôdze Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 22.01.2015, 
2. Zápisnicu z výročnej schôdze Denného centra MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 03.02.2015, 
3. Plán práce Denného centra na rok 2015. 
 
Hlasovanie č.  4 Za: 11 Pr.:  0        Zdr.:  0     
 
1. e/ Rokovania miestnej rady – informácia a závery 
        Čas rokovania o bode 1.e/  00:12:05 – 00:13:00 
Starosta: Materiál je predložený v písomnej forme. Otváram diskusiu. 
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 z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č.  5 Za: 11 Pr.:  0        Zdr.:  0     
 
1.f/ Informatívna správa z II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
       zo dňa 09. februára 2015 
       Čas rokovania o bode 1.f/  00:13:01 – 00:16:54 
Starosta uvádza bod rokovania. Správa je predložená v písomnej forme. Otváram diskusiu.  
Do diskusie sa hlási poslanec L. Lőrinc, ktorého zaujíma schválená koncepcia statickej 
dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava. Predložila spoločnosť 
konkrétne návrhy? Týkajú sa aj nášho sídliska? 
Starosta: Koncepcia parkovania bola schválená v dvoch alternatívach. EEI sa zaviazala 
vynaložiť 2 000 000,- €  na vybudovanie nových parkovacích miest v meste Košice. Tieto 
financie budú poskytnuté riaditeľovi magistrátu a nepodliehajú schváleniu v mestských 
častiach. Každá mestská časť si zvolí, ktorú alternatívu uprednostní. K výberu koncepcie pre 
našu mestskú časť bude vypracovaný a predložený materiál na rokovanie MZ. 
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto ďalší 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 II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 09. februára 2015. 
 
Hlasovanie č.6    Za: 11    Pr.:  0    Zdr.: 0     
 
2. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti      
 Čas rokovania o bode 2/  00:16:56 – 00:22:27 
Starosta uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo Ing. Hókovej, kontrolórke mestskej časti. 
Ing. Hóková: Správa je rozsiahlejšia, hlavne kvôli kontrole plnenia uznesení. Podľa 
vyjadrenia prokurátorky, nemôže MZ ukladať úlohy prednostovi miestneho úradu. Je 
problematické kontrolovať plnenie uznesení a určiť, ktoré uznesenia sú ukladajúce. Dve 
z kontrolovaných uznesení sa týkajú predaja pozemkov pod garážami na Húskovej ulici. 
Dúfam, že tento rok bude predaj ukončený a uznesenia budú zaradené medzi splnené. Chcem 
upozorniť redakčnú radu na uznesenie č. 298 zo dňa 8.4.2014, ktoré sa týka nespokojnosti 
s prácou redaktora – editora. Aj napriek tomu, že sa jedná o problémy minulého volebného 
obdobia, je potrebné zaradiť uznesenie medzi úlohy splnené, v plnení, alebo ho zrušiť. 
Najvhodnejšou formou riešenia je konštatovanie nápravy v hodnotiacej správe. 
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Starosta otvára diskusiu. Do diskusie sa hlási poslanec L. Lőrinc.  
p. Lőrinc: Kontrolou zmlúv s firmou SINEP s.r.o. bolo zistené, že prieskum trhu bol v súlade 
s internými smernicami, ale faktúry neboli zverejnené na web stránke. Boli prijaté opatrenia, 
aby sa tento nedostatok neopakoval? 
Starosta: Pripravujeme smernicu o povinnom zverejňovaní dokumentov. Zverejňovanie bude 
jednotné a nebude sa realizovať v rôznych dokumentoch, ako tomu bolo doteraz. 
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 „Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP  
za obdobie od 24. 2. 2015 do zasadnutia MZ dňa 28. 4. 2015“. 
 
Hlasovanie č.7    Za: 12    Pr.:  0    Zdr.:  0      
 
3. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

– návrh na doplnenie a zmeny 
     Čas rokovania o bode 3/  00:22:47 – 00:23:38 
Starosta uvádza bod rokovania. Návrh na doplnenie a zmeny zásad je predložený v písomnej 
forme. Otváram diskusiu. 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   schvaľuje  doplnenie a zmeny 
Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP podľa 
predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.8    Za: 10     Pr.:  0     Zdr.:  2       
 
4. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015  
    Čas rokovania o bode 4/  00:23:43 – 00:24:56 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
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  schvaľuje  I. zmenu rozpočtu 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.9    Za: 11        Pr.:  0            Zdr.:  1 
 
5. Návrh 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  
Predkladateľom stiahnutý z rokovania. 
 
6. 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 6/  00:25:02 – 00:29:01 
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 hlási poslanec L. Takáč – keďže neposkytujeme predávajúcim žiaden support, 
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iba priestranstvo, navrhujem, aby sme doplnili ako trhové miesto aj oblasť pri OC IV. Sídli 
tam polícia, pošta, kostol a iné zložky, pri ktorých očakávame zvýšený pohyb obyvateľov. 
Starosta: Ako drobnú podporu môžeme označiť možnosť prenájmu trhových stolov. Nákup 
stolov a ich údržba je nákladná záležitosť, preto navrhujem, aby prípadné nové trhové miesta 
boli zakomponované do ďalšej verzie VZN. Čím viac predajných stolov budeme mať, tým 
viac miest môžeme predávajúcim ponúknuť. 
p. Tóth: Ponúkame len priestranstvo? Nedávame im stoly? Ide len o povolenie predávať. 
Starosta: Áno, presne tak. 
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    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 pôvodného predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.  10 Za: 11    Pr.:  1        Zdr.:  0 
 
7. Petícia občanov sídliska KE – KVP za dodržanie účelu pôvodného projektu SENIOR 

DOM, Drocárov park pre potreby seniorov  
    Čas rokovania o bode 7/  00:29:03 – 00:31:35 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlási poslanec L. Lőrinc.  
p. Lőrinc: Je prítomná pani Szilágyiová za petičný výbor, možno by sa chcela vyjadriť. 
Pani Szilágyiová konštatuje, že trvajú na petícii. 
p. Lőrinc: Neviem, či predložená petícia spĺňa právne požiadavky. Navrhujem vypustiť 
z návrhu na uznesenie písm. b/. Pozmeňujúci návrh predkladám písomne. 
Starosta: Všetky nedostatky boli odstránené a petícia spĺňa všetky zákonné náležitosti.  
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. 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   berie na vedomie  
Petíciu občanov sídliska KE – KVP  za dodržanie účelu pôvodného projektu SENIOR DOM, 
Drocárov park pre potreby seniorov. 
 
Hlasovanie č.  11 Za: 12    Pr.:  0        Zdr.:  0         
 
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie   
    Čas rokovania o bode 8/  00:31:36 – 00:33:19 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek 
a L. Lőrinc.  
p. Matoušek: Osvojujem si stanovisko finančnej komisie – neschváliť dotáciu. Pozmeňujúci 
návrh predkladám návrhovej komisii. 
p. Lőrinc: Stanovisko komisie KVaŠ – organizácia nepôsobí na území mestskej časti, 
odporúčam neposkytnúť dotáciu. 
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   neschvaľuje  dotáciu 
občianskemu združeniu Detská železnica Košice so sídlom Aténska 15, 040 13  Košice.  
 
Hlasovanie č.  12 Za: 12    Pr.:  0        Zdr.:  0         
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9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení  
    Čas rokovania o bode 9/  00:33:29 – 00:35:00 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej podobe. Otváram diskusiu.  
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   deleguje  
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rád škôl 
a školských zariadení na území MČ Košice - Sídlisko KVP, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Košice, týchto poslancov MZ  MČ  Košice - Sídlisko KVP :  

                  ZŠ Mateja Lechkého              -   Mgr. Zuzana Fiľakovská  
                  ZŠ Janigova                            -   Mgr. Ladislav Lörinc 
                  ZŠ Starozagorská                   -   Ing. Ladislav Takáč, PhD.  
                                                                      Ing. Ján Tkáč, PhD.  
                  MŠ Čordákova                       -   Iveta Adamčíková  
                  MŠ Dénešova                         -   Ing. Roman Matoušek  

 
Hlasovanie č.  13 Za: 12    Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
10. Interpelácie a otázky poslancov 
  Čas rokovania o bode 10/  00:35:00 – 00:57:20 
Starosta otvára bod programu. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Lörinc, M. Horenský, M.Pach 
a L. Takáč. 
p. Lőrinc: Z podnetov občanov – osvetlenie na Bauerovej ulici - pri BILLE je časť 
neosvetleného úseku, asi tam nie je osadená lampa. Pri potravinách Klas – lampa vrastá do 
stromu a nespĺňa svoj účel. 
 Na Janigovej ulici žiadajú občania riešiť situáciu s parkovaním. Kamene osadené na 
zabránenie prejazdu vozidiel sú obchádzané z druhej strany, vozidlá jazdia a parkujú na 
chodníku. Chodník sa už prepadáva a je vidieť potrubie. 
 Nájomcovia priestorov v OC IV. a členovia Denného centra sa sťažujú na toalety. Funkčná 
je len jedna a využívajú ju všetci. Je tiež potrebné zabezpečiť hygienické umývanie rúk, 
nákupom elektrického sušiča na ruky, alebo papierovými uterákmi. 
Starosta: Na oddelení VDaŽP je vypracovaná mapa, kde sú vyznačené všetky pouličné lampy. 
Mapku Vám zašleme. Ohľadne osvetlenia sme už mali rokovania s firmou ELTODO. 
p. Matoušek: Topole a čerešne na Moskovskej ulici sú alergénom a znečisťujú exteriérové 
sedenie. Je potrebné to riešiť. 
 K Drocárovmu parku bude zvolané mimoriadne rokovanie? Je vypracovaný znalecký 
posudok na mobilnú ľadovú plochu? Aký bude ďalší postup? Nájom končí uprostred sezóny. 
Ak bude k SENIOR DOMU mimoriadne MZ, chcel by som požiadať, aby bol aj tento bod 
zaradený do programu rokovania. 
Starosta: Problém s drevinami na Moskovskej ulici sa snažíme s oddelením VDaŽP riešiť. 
 K Drocárovmu parku pravdepodobne zvoláme rokovanie v mimoriadnom termíne, radi by 
sme sa vyhli právu spätnej kúpy. Je tam nejaká blokácia - naša aj mesta. Problémom je aj 
platné uznesenie MZ, v ktorom sa spomína Denné centrum. V Dennom centre sme robili 
anketu s aktívnymi členmi, jej výstup vám bude zaslaný, alebo predložený ako súčasť 
materiálov na rokovanie. 
 K MĽP – posudky ešte nie sú vypracované. Musíme poznať hodnotu objektov, kým sa 
rozhodneme čo ďalej. Uvidíme, ako sa nám podarí zosúladiť výberové konanie, alebo 
prípravu novej nájomnej zmluvy, s termínom rokovania. Predstavy p. Gjašíka, v prípade jeho 
zotrvania ako nájomcu, sú značne náročné na ekonomiku. 
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p. Pach: Úsek platanov na promenádnom chodníku smerom k fontáne je tiež neosvetlený, aj 
priestor medzi fontánou a reštauráciou pri fontáne, resp. výčapom. 
 V akom časovom rámci bude zrealizovaná úprava chodníka pri kostole na bezbariérový 
prístup pre kočíky a imobilných občanov? 
 Starostlivosť o tzv. predzáhradky – nemohli by sme napríklad finančne motivovať vchody, 
ktoré sa starajú o prídomovú zeleň sami? 
 Záchytné parkovisko na Dénešovej ulici – je potrebné aspoň čiastočne riešiť prístupový 
pás tak, ako je to realizované na parkoviskách na Jasuschovej a Klimkovičovej ulici.  
Starosta: Mapku, na ktorej je vyznačené pouličné osvetlenie, zašleme všetkým poslancom. 
 K bezbariérovému chodníku k OC IV. – vieme, že je to zrealizovateľné, presná informácia 
o tom, v akom štádiu sa riešenie nachádza vám bude zaslaná písomne.  
 K prídomovej zeleni – oslovíme iniciatívnych občanov a zvažujeme odovzdanie 
starostlivosti o zeleň tak, aby sa mohli starať občania, napr. aj za finančnú motiváciu. Je to len 
10% zelene, o ktorú sa mestská časť stará. Postoj mesta je kladný, záleží na správcoch bytov 
a tiež súhlasu mesta. Keď bude koncepcia riešenia jasná, budeme vás informovať. Možno 
časom bude možné zvyšovať percento zelene, o ktorú sa budú starať obyvatelia svojpomocne. 
Naším benefitom by bolo zvýšenie čistoty, zabezpečenie častejšej kosby, starostlivosť v zime, 
a iné. 
 K parkovisku na Dénešovej ulici – k problémom parkovísk máme pracovné stretnutia 
s Ing. Guľom. Pokyn znel – všetky požiadavky nezrealizované v minulom roku majú 
v rozpočte prednosť, a budú riešené ako prvé.  
p. Lőrinc: Vraj sa na sídlisku robil geodetický prieskum k výstavbe obchodného domu pre 
p.Labaša. Bolo by možné spísať zoznam schválených projektov, ktoré boli vypracované, ale 
neboli zrealizované? Podľa toho by sme mohli pripraviť rozpočet na ďalšie roky. 
Starosta: Bola nám doručená projektová dokumentácia, zamýšľanej podnikateľskej aktivity v  
lokalite Wuppertálska ulica, Starozagorská ulica a Trieda KVP. Súčasťou výstavby by bolo 
57 nových parkovacích miest. Aj o lokalitu na Moskovskej ulici je dlhodobý záujem. 
p. Horenský: Zoznam schválených, nezrealizovaných projektov sme obdržali v minulom 
volebnom období. 
Ing. Nogová: Žiadaný zoznam máme vypracovaný, je súčasťou inventarizácie. 
p. Lőrinc: Ak sa bude nákupné centrum stavať, mohli by sme požiadať investora o 
rekonštrukciu svetelnej signalizácie, ktorá sa tam nachádza. 
Starosta: Vstupy do predajne by mali byť zo Starozagorskej a z Wuppertálskej, ale skúsime to 
navrhnúť. 
p. Pach: Pri výstavbe LIDLu sa na ich náklady riešila komplexne celá križovatka. 
p. Takáč: Trieda KVP je klasická štvorprúdová komunikácia, je potrebné zvážiť, či si ďalším 
výjazdom z obchodného parkoviska nezahltíme dopravu. Pri LIDLi sa už teraz, pri výjazde 
vozidiel, tvoria dopravné zápchy. 
 
11. Plat starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
 Čas rokovania o bode 11/   00:57:24 – 00:59:45 
Predsedajúci uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlási poslankyňa M. Gamcová. 
p. Gamcová: Po dohovore s pánom starostom dopĺňam v bode 2/ návrhu na uznesenie, výšku 
platu v sume 2.480,- eur, t.j. zákonné minimum. 
      Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslankyne M. Gamcovej : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na základe § 4 ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
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1. prerokovalo plat starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
a na základe § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov  
2. schválilo plat starostovi Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP Ing. Alfonzovi Halenárovi 

vo výške zákonného minima,  2.480,- eur. 
 
Hlasovanie č. 14    Za:  11    Pr.:  0    Zdr.:  0   
 
12. Rôzne 
  Čas rokovania o bode 12/  00:59:48 – 01:35:45 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva pokračuje bodom rôzne.  
Starosta: Ku dňu 8.4.2015 som odvolal z funkcie prednostu miestneho úradu Ing. Bugoša. 
Dôvodom bola úroveň jeho riadiacich, organizačných, komunikačných a kontrolných 
schopností. Skončili sme s ním pracovný pomer výpoveďou k 30.6.2015. V súčasnosti je 
práceneschopný. 
 K VZN o podnikaní – súlad s platným VZN mesta Košice č. 42 o podnikaní je 
zabezpečený. Navrhujem stretnutie s poslaneckými klubmi ku všetkým návrhom, ktoré boli 
k VZN vznesené. Je škoda, že sme premárnili čas od marca, keď sme na miestnu radu prvý 
krát predložili návrh VZN. 
 Nafotili sme vám pozvánku k verejnému prerokovaniu „Regulačného plánu Moskovská 
trieda – KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č.1.”, ktoré sa bude konať dňa 30. apríla 
2015. Vaša účasť bude vítaná. 
 V dohľadnom čase budú organizované aj verejné stretnutia občanov, k výstavbe 
obchodných centier, na základe žiadostí podnikateľských subjektov. O konaní vás budeme 
včas informovať. 
Do rozpravy  sa hlásia poslanci V. Tóth, L. Takáč, L. Lőrinc, Z. Fiľakovská, M. Gamcová a 
J.Tkáč. 
p. Tóth: Aké merateľné ukazovatele ste použili pre odvolanie Ing. Bugoša? Podľa čoho ste sa 
ho rozhodli odvolať? Niekedy stačí upozorniť na nedostatky, žiadať nápravu, a nie priamo 
odvolať. 
Starosta: Nerád by som zahltil rokovanie MZ sumarizovaním všetkých výhrad voči práci 
prednostu. Uvediem len dva príklady. Komunikačné schopnosti – k doručenej 
fotodokumentácii znečisteného územia v okolí kláštora som požiadal prednostu 
o zorganizovanie obhliadky. Po mojej urgencii, mi prednosta oznámil, že zabezpečil 
vyčistenie priestranstva. Kontrolná činnosť – kontrolórka mestskej časti mi doručila 15 
stranovú správu o neuložených, prípadne nesplnených opatreniach z vykonaných kontrol, 
ktoré riešila s prednostom, spravidla neúspešne. Opakovane som pána prednostu upozorňoval 
na moju nespokojnosť s jeho pracovným výkonom. 
p. Takáč: Je niekto poverený výkonom funkcie? Bude vyhlásené výberové konanie, alebo 
niekoho priamo vymenujete? 
Starosta: V súčasnosti vykonávam prácu prednostu ja. Chcem mať prehľad o práci, ktorú táto 
funkcia prináša. Pracovná pozícia bude obsadená výberovým konaním. 
p. Lőrinc: Chcem sa v mene svojom a v mene poslancov, ktorí so mnou súhlasia, poďakovať 
Ing. Jánovi Bugošovi, za jeho dlhoročnú prácu. 
p. Fiľakovská: Plánujeme revitalizáciu detského ihriska na Wuppertálskej ulici? Ak nie, 
chcem požiadať aspoň o doplnenie lavičiek, aby si mamičky mali kde sadnúť. 
Starosta: Už dlhší čas prebieha pasportizácia detských ihrísk. O plánovaných prácach na 
detských ihriskách mám len zbežnú vedomosť. Podrobné informácie vám písomne poskytne 
zodpovedný zamestnanec miestneho úradu. 
p. Takáč: K podnetom z poslaneckého dňa – občania priniesli k svojim podnetom, návrhom a  
sťažnostiam množstvo obrazových príloh. 
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 K bezbariérovému prístupu – imobilní občania, napr. zo Starozagorskej ulice, nemajú 
prístup na poštu, musia obchádzať časť sídliska. Mohli by sme vypracovať štúdiu 
o bezbariérových prístupoch na celom sídlisku? 
 K bezdomovcom na Bauerovej ulici – na pešej zóne nám kempujú bezdomovci. Spia na 
lavičkách, varia si, znečisťujú priestranstvo. Ak nie je iná možnosť, navrhujem radikálne 
riešenie – odstráňme lavičky. 
 K pešej zóne a letným športom - cyklisti a korčuliari prevádzkujú adrenalínové spúšťanie 
sa, po pešej zóne. Rýchlosťou ohrozujú seba aj prechádzajúcich sa občanov. Mohla by to 
riešiť mestská polícia. 
 K detským ihriskám – všetci sme vyrastali na pieskoviskách, teraz ich rušíme. Osadené 
hracie prvky (napr. lanové dráhy, hniezda, preliezačky) sú dobré pre väčšie deti, ale malé deti 
potrebujú piesok a formičky. 
 K Dennému centru – dôchodcovia, členovia Denného centra, ma oslovili s požiadavkou 
o zavedenie internetu do klubových priestorov. Oslovil som spoločnosť, ktorá by mohla túto 
službu realizovať. Po vykonaní upgradu, niekedy v lete, by sme mohli poskytnúť naším 
dôchodcom internet.  
Starosta: K bezbariérovému prístupu - úprava chodníka pri kostole by mala pomôcť. 
Pracujeme na realizácii bezbariérového prístupu, smerom od vežiaku na Starozagorskej ulici. 
 K bezdomovcom – v spolupráci s charitou sa chceme zamerať na poskytnutie pomoci 
neprispôsobivým občanom. Po získaní finančných prostriedkov by sme radi sústredili 
bezdomovcov napr. na periférii mesta, kde by im bolo poskytnuté ubytovanie, strava, 
možnosť hygieny, výmena šatstva, prípadne príležitostná práca. Občania by mohli priamo 
bezdomovcov vykázať zo stredovej zelene, ak by ju mali bytové spoločenstvám zverené do 
správy. Zvažujeme právny stav. 
 K ohrozeniu na pešej zóne – polícia by musela byť na mieste presne v čase spustenia sa 
hazardéra z kopca, aby ho mohla riešiť. 
 K pieskoviskám – detské ihrisko na Čordákovej ulici bude vrátené do pôvodného stavu, t.j. 
vytvorenie pieskoviska. Informácie vám zašleme e-mailom. 
p. Tóth: Bezdomovci majú spravidla trvalý pobyt na sídlisku a je problém ich vykázať. 
Hľadali sme riešenie. V našom obvode sme, ako rodičia, požiadali bezdomovcov, aby sa 
nezdržiavali pri OC Jednota, lebo sa tam hrajú deti. Presunuli sa do Drocárovho parku. 
Starosta: K odstráneniu lavičiek – zvažovali sme možnosť osadenia skladacích lavičiek, ktoré 
by sa na noc znefunkčnili.  
p. Takáč: K hazardérom na pešej zóne – nájdime riešenie, aby sme nedopadli ako pri 
prechodoch, kedy sa náprava zjednala až po smrteľných nehodách. 
 K bezdomovcom – nie som zástanca represie, ale polícia by ich mala viac kontrolovať. Ak 
tu majú trvalý pobyt, tak sú si vedomí toho, že sa im nič nestane a nemôžeme ich z nášho 
územia vykázať. 
Starosta: Môžeme zverejniť v občasníku KVaPka analýzu právnych následkov, ak mladistvý 
občan na bicykli niekoho zraní. Nech sú si rodičia vedomí následkov. 
p. Matoušek: Mohlo by pomôcť osadenie veľkoplošných kvetináčov. 
p. Gamcová: Navrhujem, aby sa na rokovanie MZ pozýval zástupca policajného zboru, 
môžeme mu predniesť naše požiadavky a môže sa k našim návrhom a pripomienkam vyjadriť. 
p. Lőrinc: V mene Komisie KVaŠ vás chcem pozvať na akcie – Míľa pre mamu dňa 9.5.2015 
a Deň detí dňa 4.6.2015. 
p. Tkáč: Mám informáciu, že v centre Grunt má vzniknúť cez 30 bytov. Vraj tam nie sú 
žiadne parkovacie miesta, investor ich nezabezpečuje. Máte pripravené riešenie? 
Starosta: OC Grunt je privátny objekt. Nemám vedomosť v akom stave pripomienkovania sa 
tento projekt nachádza. Bude vám odpovedať Ing. Guľa. 
p. Lőrinc: Veľkokapacitné parkovisko pri BILLe je obsadené už aj v noci. Navrhujem 
nedovoliť túto výstavbu. 
p. Takáč: Nedalo by sa parkovať na streche parkovacieho domu. Na mimoriadne MZ, k VZN 
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o podmienkach podnikania, navrhujem vypracovať právnu analýzu, o aký objekt sa jedná. 
Zaradenie objektu má priamy dopad na možnosti zriadenia pohostinstva, baru, herne a pod. 
Kto je vlastne majiteľom objektu? Nachádza sa tu miestnym úrad, obchody, bazén a iné. Pod 
bytovou jednotkou je bowling, môže to takto byť?  
Ing. Schrőtterová: Miestny úrad sídli v samostatnej budove na samostatnom pozemku. Sú to 
dva oddelené objekty.  
Starosta: Dva objekty – jeden je privátny, druhý je majetkom mesta. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta končí diskusiu. 
 
13. Záver  
  Čas rokovania o bode 13/  01:35:46 – 01:36:14 
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár, po vyčerpaní programu 
IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP,  ďakuje všetkým 
poslancom miestneho zastupiteľstva a zamestnancom mestskej časti za účasť na rokovaní. 
Rokovanie je ukončené o 16.40 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  zo IV. zasadnutia MZ MČ Košice  -  Sídlisko KVP 

konaného  dňa 28.04.2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., 
Košice v celkovom počte 15 strán, z toho 1 strana je výsledkom  prezentácie. 

 
 
 
 
 
    ............................................ 
    Ing. Alfonz Halenár, v.r.                  

          starosta 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Mgr. Ladislav Lőrinc, v.r.      ............................................ 
 
Ing. Roman Matoušek, v.r.            ............................................ 
   
   
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková 
 
V Košiciach dňa 13.05.2015 
 
 


