
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 

 
 
 
 
 

Uznesenia    
 

z XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP   
konaného dňa 20. decembra 2016 

 
 

číslo 
 
 232         Schválenie programu rokovania  
 233         Voľba návrhovej komisie   
 234 Kontrola plnenia uznesení 
 235 Rokovania miestnej rady – informácia a závery 
 236 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky MČ 
 237 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ na obdobie od 1. januára 2017 
                     do 30. júna 2017 
 238 Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac október 2016  
 239 Návrh na doplnenie a zmeny Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva  
                     MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh 
 240   Návrh na doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh 
 241 Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 
 242        Rôzne – poslanecký návrh  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 
 

U z n e s e n i e 
  z XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

              zo dňa 20. decembra 2016                                                                       číslo :  232  
 

 
Schválenie programu rokovania 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
     
schvaľuje         
a) vypustenie bodu 6/ Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 
    - poslanecký návrh,   
b) prečíslovanie bodu 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ na obdobie  od 1. januára 

2017 do 30. júna 2017 na bod 6/ - poslanecký návrh,  
c) vypustenie bodu 8/ Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 a roky 

2018, 2019 - poslanecký návrh,  
d) prečíslovanie bodu 9/ Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac 

október 2016 na bod 7/ - poslanecký návrh,   
e) vypustenie bodov 10/ až 25/ - poslanecký návrh,   
f) prečíslovanie bodu 26/ Návrh na doplnenie a zmeny Zásad odmeňovania poslancov MieZ MČ 

Košice-Sídlisko KVP na bod 8/ - poslanecký návrh,   
g) doplnenie bodu programu rokovania 9/ Návrh na doplnenie Zásad informovanosti občanov 

prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice-Sídlisko KVP - poslanecký návrh,  
h) vypustenie bodu 27/a Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v súdnom spore sp. zn. 45C/9/2011 
    - poslanecký návrh,  
i) prečíslovanie bodu 27/b Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na bod 
   10/ - poslanecký návrh,  
j) prečíslovanie bodov 28/ až 31/ na body 11/ až 14/ - poslanecký návrh,  
k) program rokovania uvedený v pozvánke so schválenými zmenami. 
 

 
 

 

 
                                                                                           Ing. Alfonz Halenár, v.r.  
  starosta mestskej časti  
 
                                                                                           Podpísal dňa : 29.12.2016 

 
 
Za správnosť :  JUDr.Magdaléna Balážová 
 
Zapisovateľka: Jarmila Kiriľaková     

 



  

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 

 
 

U z n e s e n i e 
  z XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

              zo dňa 20. decembra 2016                                                                      číslo :  233  
 

 
Voľba návrhovej komisie 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
     
schvaľuje                                                
 
návrhovú komisiu v zložení:       Iveta Adamčíková, Mgr. Marián Horenský. 

 
 
 
 

 
 
                                                                                           Ing. Alfonz Halenár, v.r.  
  starosta mestskej časti  
 
                                                                                           Podpísal dňa : 29. 12. 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť :  JUDr.Magdaléna Balážová 
 
Zapisovateľka: Jarmila Kiriľaková     

 
 



 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 

U z n e s e n i e 
  z XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

              zo dňa 20. decembra 2016                                                                        číslo :  234  
 
 

Kontrola plnenia uznesení 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    
berie na vedomie  informáciu  o  plnení  uznesení z XIX. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva   
Mestskej časti  Košice–Sídlisko KVP zo dňa 08.11.2016, z XX. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 15.11.2016 a  prehľad o stave plnenia 
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MieZ so stavom k 20. 12. 2016 takto :    
    a)  zaraďuje uznesenie č. 203/a zo dňa 20.09.2016 v bode b) a uznesenia č. 210/a, 211, 212, 213, 

214 a 215/c zo dňa 27.09.2016  a  uznesenia č. 226, 228/a, 228/b, 229 a 230 zo dňa 15.11.2016 
medzi splnené úlohy,    

    b)  zaraďuje uznesenie č. 219 zo dňa 08.11.2016 a uznesenia č. 227/a, 231/a, 231/b a 231/c  
         zo dňa 15.11.2016 medzi úlohy v plnení, 
    c)  ruší  uznesenie č. 231/d zo dňa 15.11.2016          
                          
Trvalé úlohy : 
107-23/3-1993 -  Uznesenia MR zasielať všetkým poslancom.  
129/3-22/6-1993  -  Prehľady o čerpaní fin. prostriedkov predkladať spolu s prehľadom záväzkov a pohľadávok MČ. 
207/2-25/1-1994  -  Zverejňovať v občasníku Kvapka všetky výsledky verejného obstarávania. 
254/2-23/8-1994  -        Viazať všetky uznesenia týkajúce sa investičných zámerov na území MČ na konkrétne termíny. 
9/2a-1/12-1994  - Doručiť poslancom materiály na rokovanie najmenej 5 dní pred  zasadnutím. 
54/2-23/6-1995  -  Číslovať jednotlivé VZN v náväznosti na už jestvujúce VZN. 
47/3-4/5-1995  -  Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok starších ako 90 dní, ktorých výška presahuje 5 tis.Sk.                                          
120/1b-28/3-1996  - Zabezpečiť prijatie účinných opatrení na zvýšenie príjmu z  nebytových  priestorov. 
179/c-17/12-1996  - MZ žiada, aby predkladateľ a spracovateľ materiálu boli prítomní na rokovaní MR a  MZ pri prerokovaní 

týchto materiálov. V opačnom prípade MZ rozhodne hlasovaním o prerokovaní. 
47/c-1/7-1999  -  MZ žiada, aby MÚ priebežne informoval poslancov MČ KVP, ktoré objekty z majetku obce Košice boli 

poskytnuté bankám ako  záloha za poskytnutie pôžičky. 
69/2-28/8-2007 - MZ žiada prednostku MÚ, aby zabezpečila dôslednejšie dodržiavanie VZN o čistote v okolí všetkých 

obchodných centier na sídlisku, vrátane pravidelných a námatkových kontrol.  
                                                                                                                                Zodp.:  prednostka MÚ            Termín: stály 
155/2b-21/10-2008  - MZ  ukladá  prednostke  MÚ  MČ  Košice-Sídlisko  KVP  predkladať   stav   nedoplatkov   a   preplatkov 

na nájomnom MZ MČ Košice-Sídlisko KVP 1 krát za polrok spolu s prehľadom čerpania   rozpočtu 
príjmov a výdavkov.          

18/1 zo dňa 24.2.2011  -     MZ žiada Mestskú políciu Košice - stanica KVP, aby  na  miestny úrad zasielali mesačný prehľad   
                                            zásahov, prípadov a oznámení realizovaných v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
Úlohy v plnení : 
144 zo dňa 18.6.2012   -    MZ   v   prípade   súhlasu   MČ   Košice – Myslava   so   zámermi   a   doplnkami ÚPN Z Košice Myslava 
– lokalita 9.1.17 žiada, aby boli dodržané nasledujúce záväzné podmienky:   
a)  investor    bytových    domov    je    povinný    vybudovať    prístupovú   cestu    z    východnej    strany,    vrátane    peších      
komunikácií,  t.j. od Klimkovičovej ulice  (po ktorej  premáva  MHD)  na  vlastné  náklady  v  zmysle  regulačného  plánu      
Moskovská trieda.                                                                                             Termín: do času kolaudácie obytného súboru 
b)  investor bytových domov je povinný  vybudovať  verejné  parkovisko  v  zmysle  regulačného plánu  Moskovská trieda na vlastné 
náklady a odovzdať ho do  majetku  Mestskej  časti  Košice –  Sídlisko  KVP s  minimálnym  počtom  parkovacích  miest  71.  
                                                                                                                          Termín: do času kolaudácie obytného súboru 
c)  prístup k obytným domom nebude riešený cez jestvujúci novopostavený Obytný súbor  Klimkovičova 
d)  súhlasí len so stavbou bytov rovnakého štandardu, aký bol v tejto lokalite už realizovaný. 
192 zo dňa 19.2.2013   -   MZ súhlasí s vybudovaním prístavby reštauračnej terasy na pozemku parc.č. 3430 o výmere 134 m² 
nadväzujúcej na existujúcu reštauráciu vo vlastníctve BRONET s.r.o. za nasledujúcich podmienok: 
- BRONET s.r.o. vybuduje na vlastné náklady spevnené plochy na pozemku parcela   č. 3432/1   v   súlade   so   stanoviskom   
  ÚHA zo  dňa 17.10.2012, 
- BRONET s.r.o. na vlastné náklady vyrobí a osadí štyri nové trhové stoly a bezodplatne ich odovzdá do majetku MČ,   
- BRONET s.r.o. v druhej etape postaví detské ihrisko slúžiace verejnosti. 
213 zo dňa 30.4.2013  -    MZ 1. schvaľuje text pôvodného uznesenia pod bodom a) podľa predloženého návrhu : 

a) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  nájom  majetku MČ 
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Košice–Sídlisko KVP, a to nájom budovy súpisné číslo 1149 (pozostávajúcej z budovy DJ - bývalé detské   jasle, budovy MŠ časť I. 
– bývalá materská škola, budovy MŠ časť II. – bývalá materská škola, budovy HB – bývalá hospodárska budova, budovy K – bývalá 
kočikáreň) nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN, parcelné číslo 3555, zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN 
parcela č. 3555 o výmere 6 760 m², k. ú. Grunt zapísané v LV č. 2879 pre Ing. Rudolfa Vancáka RZ Karat, IČO 14 307 880, za 
nájomné vo výške 1,- €/rok na dobu určitú 20 rokov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Ing. Rudolf Vancák RZ Karat vykoná: 
1. stavebné úpravy na budove s. č. 1149, ktoré sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov môžu uskutočniť na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia 
príslušnému stavebnému úradu alebo ak ich vykonaním dôjde k technickému zhodnoteniu predmetu nájmu v zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vo výške minimálne 1 000 000,- € bez DPH za účelom jej využívania 
ako Denné centrum slúžiace pre seniorov mestskej časti, Dom seniorov (pavilón SO 01P) a iných zariadení pre fyzické osoby 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (§ 35 až § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Súčasťou budovy v  rámci poskytovaných služieb bude stravovacie zariadenie, 
kultúrno-spoločenská miestnosť, rehabilitačno-relaxačné centrum, práčovňa. Dom seniorov (pavilón SO 01P) bude skolaudovaný 
v lehote najneskôr do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; 
2. vonkajšie stavebné úpravy pozostávajúce z vybudovania detského ihriska, oddychovej zóny, športového ihriska a parkoviska.  
Nájom budovy s. č. 1149 a pozemku registra C KN parcela č. 3555 o výmere 6 760 m², k. ú. Grunt je zverejnený v súlade so 
zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov na úradnej tabuli mestskej časti a internetovej 
stránke mestskej časti v lehote od 4.1.2013 do 30.4.2013 pred schvaľovaním nájmu Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sídlisko KVP.   
2. upravuje pôvodný text návrhu uznesenia pod bodom b) nasledovne :  
b) schvaľuje v súlade s  § 12 ods. 7  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ zo dňa 5. 9. 2012 dohodnutie predkupného  
    práva na nehnuteľnosti špecifikované v písmene a) tohto  uznesenia v nájomnej zmluve  pre Ing. Rudolfa Vancáka RZ Karat 
3. doplňuje nový bod c) v tomto znení :  
c) berie na vedomie predložený návrh nájomnej zmluvy s Ing. Rudolfom Vancákom RZ Karat a odporúča ho s pripomienkami z tohto 

miestneho zastupiteľstva dopracovať a doplniť.  
285/II zo dňa 8.4.2014 - MZ v súlade s  platnými  ústavnými zákonmi, zákonmi  a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi  ukladá  Miestnemu úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, aby v  spolupráci s navrhovateľom zabezpečil spracovanie návrhu 
dokumentácie k  realizácii zámeru vytvorenia multifunkčného parku na území uvedenom v bode 1. 
                                                             (schválená zmena uznesenia MZ č.96, bod 2 z VIII. rokovania MZ zo dňa 15.12.2011) 
295 zo dňa 8.4.2014  -   MZ   podľa ustanovení  § 9a   ods. 8 písm. b)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov a  Zásad hospodárenia a nakladania s  majetkom  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP schvaľuje predaj pozemkov pod 
garážami  na Húskovej ulici (pre 30 vlastníkov garáži )  za podmienky súhlasu primátora mesta Košice s prevodom  dotknutých 
pozemkov v súlade so Štatútom mesta Košice, § 29 ods. 2.  
296 zo dňa 8.4.2014  -   MZ schvaľuje  podľa  ustanovení § 9a  ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 
neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice-Sídlisko  KVP predaj pozemkov pod garážami na 
Húskovej ulici – doplnenie  ( pre 11 vlastníkov garáži ) 
297 zo dňa 8.4.2014   -   MZ schvaľuje  projektovú dokumentáciu :  Zmena  stavby  pred dokončením  kostol a  fara, KVP, stavebný 
objekt SO 12 - spevnené plochy a chodníky za podmienok stanovených ÚHA zo dňa 04.04.2014. 
263 zo dňa 17.12.2013  -   MZ schvaľuje  a) v podprograme 3.2: Obecné noviny – textová časť, úpravu názvu občasníka z „Naše 
KVP” na „KvaPka”. 
16/2 zo dňa 15.12.2014 - MZ žiada starostu MČ Košice–Sídlisko KVP o priestorové zabezpečenie konania poslaneckých dní. 
276 zo dňa 13.1.2014 v bode 2  - MieZ v súlade splatnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi  

  2. súhlasí s tým, aby sa pri realizácii predmetnej prepojovacej komunikácie postupovalo podľa pôvodnej, doteraz platnej, 
územnoplánovacej dokumentácie  a platného uznesenia  Miestneho zastupitteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP č.211-27/8-2009.  

    Uznesenie MZ č.211-27/8-2009 :  MZ MČ Košice – Sídlisko KVP súhlasí s navrhovanými zmenami a doplnkami ÚPN HSA  
Košice – lokalita Girbeš za podmienky doplnenia záväznej časti návrhu o nasledovný regulatív :  

    „Výstavba na riešenom území, ktorá bude prístupná cez Klimkovičovu ul. alebo ulicu Jána Pavla II. je podmienená dobudovaním 
prepojenia Moskovská – Klimkovičova (časť plánovanej zbernej komunikácie Klimkovičova).“   

62 zo dňa 23.6.2015 v bode a)   MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  žiada mestskú časť o vysporiadanie pozemkov Garážový dom 
Húskova podpísaním zmlúv  o nájme pozemkov pod  garážami do najbližšieho riadneho zastupiteľstva, resp. ďalšieho právneho 
riešenia v zmysle neoprávneného užívania pozemku pod garážou.  
141 zo dňa 23.02.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje s doplnením zmien projektovú dokumentáciu pre územné 
a stavebné konanie stavby – „Prevádzková budova GASTROMILA“  
a) je potrebné dodržať VZN mestskej časti č. 17/1998 o zmiernení negatívnych dôsledkov klimatických zmien na  území MČ, 
b) aby sa znížila zastavanosť územia väčšinu zo 16 (aspoň 12) parkovacích miest umiestniť pod budovou a terasou (na základe  
    skúseností odporúčame pre objekt tohto charakteru aspoň 25 parkovacích miest), 
c) zrekonštruovať značenie odbočovacieho pruhu smer benzínová pumpa – Gastromila, 
d) doriešiť dopravnú situáciu k napojeniu na ostatné komunikácie a chodníky. 
142 zo dňa 23.02.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje s doplnením zmien projektovú dokumentáciu pre územné konanie 
stavby - ,,FRESH KVP, Wuppertálska ulica, Košice“. Doplniť zmeny: 
a) aby sa znížila zastavanosť územia väčšinu z parkovacích zmien umiestniť pod budovou  prevádzky FRESH KVP (na základe  
    skúseností odporúčame pre objekt tohto charakteru aspoň 60 parkovacích miest), 
b) v rámci výstavby areálu zrekonštruovať prechod pre chodcov a značenie Starozagorska – Jána Pavla II a odbočovací pruh smer  
    benzínová pumpa, 
c) na objekte FRESH KVP použiť modernú fasádu (nie plechová budova), 
d) na základe stretnutia s občanmi vypustiť z návrhu zámer prevádzky kaviarne, kde by sa predávali alkoholické nápoje,      
e) zapracovať podmienku ÚHA (najmä eliminovať nadmerný hluk z chladiarenského zariadenia). 
148 zo dňa 08.03.2016 v bode 1  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP   
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l. schvaľuje  pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016 z dôvodu vyrovnaného bežného rozpočtu Mestskej časti Košice 
   –Sídlisko KVP na rok 2016.                 
155 zo dňa 08.03.2016 v bode 2  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP   
2. žiada starostu MČ Košice–Sídlisko KVP, aby zabezpečil najefektívnejšiu dostupnosť programu Poslaneckých dní na rok 2016 na 
čo najväčšom počte informačných nosičov, patriacich MČ, alebo v správe MČ (citylighty na zastávkach MHD, úvodná webová 
stránka MČ, sociálne siete, úradná tabuľa MČ, vnútorné priestory MÚ). 
157 zo dňa 08.03.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP                        
3/ žiada starostu  Mestskej  časti  Košice-Sídlisko  KVP  zabezpečiť stretnutie  s  firmou,  ktorá  má  v   správe verejné osvetlenie   
    z  dôvodu  potrebnej  zmeny  osvetlenia  jednotlivých  prechodov pre chodcov na vybraných miestach mestskej časti.                      
178 zo dňa 28.06.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP                        
1. upozorňuje,  že priepustnosť komunikácií  v časti kde  je  navrhovaná výstavba Obytného súboru POVRAZY sa pri výjazde  

dopravných prostriedkov z MČ Košice-Sídlisko KVP do iných mestských častí od  13. 01. 2014, kedy o tomto probléme rokovalo 
miestne zastupiteľstvo, nezlepšila, ale práve naopak, je značne prehustená, 

2. žiada  mesto  Košice,  aby  bezodkladne  začalo  s   komplexným  riešením  dynamickej   dopravy  v našej mestskej  časti  tak,  aby 
sa  zvýšila kapacita  a  priepustnosť  dopravy  najmä  v  časti   pri  navrhovanej  výstavbe  Obytného súboru POVRAZY.  Termín  
vyriešenia zlej dopravnej  situácie v tomto území musí byť najneskôr do kolaudácie Obytného súboru POVRAZY,   

3. schvaľuje  projekt  pre  územné  konanie   ,,Obytný   súbor   POVRAZY“   s   týmito   zásadnými podmienkami, stanoviskami 
a požiadavkami, ktoré v návrhu projektu  Obytný  súbor  POVRAZY pre územné konanie musia byť v plnom rozsahu  dodržané a  
sú  neoddeliteľnou  súčasťou   tohto uznesenia : 

    a) Vyjadrenia  Rádu  bosých  karmelitánok, ul.  Jána  Pavla II. 7,  040 23 Košice  s  tým,  že  bude zachovaná pokojná, dôstojná    
intimita karmelitánok. To znamená, že vizuálnym ani  hlukovým kontaktom nesmie  byť  narušený  chod  kláštora,  zvlášť  

 v záhradnej  časti.  Tam  je  potrebné zabezpečiť vysadenie vzrastlých, hustých stromov a  súčasne  riešiť  výšku  oplotenia  tak, 
      aby nedochádzalo  k   vizuálnemu   ani   inému  kontaktu   ubytovaných   s   karmelitánkami.   Čas výstavby  musí  byť   
       obmedzený, resp. prerušený počas cirkevných sviatkov  a   svätých  omší, v súlade s programom Rádu bosých karmelitánok. 
       Čas večerného a  nočného kľudu  musí  byť striktne  dodržiavaný,  
     b) Stanoviská   občanov  z   verejných  stretnutí   občanov  k  tejto   téme   zo   dňa   17. 09. 2015 a 23. 06.2016,  
     c) Stanovisko Referátu útvaru hlavného architekta mesta Košice zo dňa 01.04.2016, Trieda  SNP 48/A, 040 11 Košice, 
     d) Stanovisko  Komisie  výstavby, dopravy a  životného prostredia  pri  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 27.06.2016, 

Trieda KVP 1, 040 23 Košice, 
     e) Je  nevyhnutné  doriešiť  rozšírenie  križovatky Jána  Pavla II. – Trieda  KVP  za   účelom   jej spriechodnenia,   
     f) Investor zrealizuje na  vlastné  náklady  rekonštrukciu  chodníka vedúceho  pozdĺž  ulice  Jána Pavla II., 
     g) Investor  opraví  na  vlastné  náklady  schody   vedúce    od     zastávky    MHD Starozagorská  k ZŠ  Lechkého, 
     h) Investor  zrealizuje  na  vlastné  náklady   prepojenie   chodníka  -   jestvujúcu   panelovú cestu   k  chodníku  na  ul.  Jána  

Pavla  II.,  aj  s  riešením  odvodnenia,  
     i) Investor zrevitalizuje na vlastné náklady športové ihriská v ZŠ Lechkého a  ďalšie  športoviská   v   MČ  Košice-Sídlisko  KVP,   

po  dohode  s   Mestom  Košice – Európskym mestom športu 2016, 
     j) Investor dodrží podmienky VZN  mestskej časti č.17/1998 o zmiernení negatívnych dôsledkov klimatických zmien na území MČ, 
4. ruší     
     a) uznesenie MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP č. 169 – 22/2 – 2005 okrem bodu 2a, 
     b) uznesenie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 100 – 22/9 – 2015.    
182 zo dňa 28.06.2016, písm a/  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP                        
1. odmieta koncepciu riešenia statického parkovania na území mesta Košice schválenú mestským zastupiteľstvom a realizovanú 
    firmou EEI, s.r.o. 
2. žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby bol na území MČ Košice-Sídlisko KVP až do doby prijatia vlastnej koncepcie, 
    dodržaný a zachovaný doterajší stav, bez akejkoľvek účasti firmy EEI, s.r.o.                                 Zodpovedný : pán starosta                                             
182 zo dňa 28.06.2016, písm b/  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP                        
1. žiada JUDr. Sotolářa o vypracovanie stanoviska k potencionálnemu výberu poplatkov za parkovanie od občanov firmou EEI, s.r.o. 
na parkoviskách v mestskej časti, ktorých vlastníkom je mestská časť a ktoré v predošlom období mestská časť vybudovala pre 
občanov z vlastných finančných prostriedkov. Tento návrh je nutné následne predložiť na augustové rokovanie miestnej rady.  
                                                                       Zodpovedný : pán starosta                    Termín : augustové rokovanie miestnej rady                                     
190 zo dňa 28.06.2016 MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym 
úradom zabezpečil vypracovanie návrhu Koncepcie rozvoja kamerového systému Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2017 
– 2022.  Koncepcia má obsahovať nasledujúce body : 
a) Ideový základ koncepcie, b) Analýza súčasného stavu, c) Predikcia požadovaného stavu, d) Analýza vlastníckych vzťahov  
a vyjadrenia mesta Košice, Mestskej polície a Štátnej polície, e) Návrhy spôsobov financovania z alternatívnych zdrojov a zdrojov 
mestskej časti, f) Návrhy spôsobov pokrytia prevádzkových nákladov, g) Jednotlivé etapy realizácie, h) Mapu rozvoja so zakreslením 
umiestnenia kamerového systému. Tento návrh je nutné predložiť do 30. 09. 2016. 
                                                                      Zodpovedný : pán starosta                     Termín : do 30. 09. 2016 
192 zo dňa 28.06.2016, písm b/  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP aby písomne dementoval, 
alebo písomne potvrdil informácie uvedené v médiach týkajúce sa údajného zákazu starostu na zúčastňovanie sa poslancov na 
akciách realizovaných MČ.  
219 zo dňa 08.11.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  vyjadruje nespokojnosť s predkladanou Informáciou o vybavených 
interpeláciách poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko 
KVP dňa 27. 09. 2016 a žiada starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby on i miestny úrad:  

a) vybavoval všetky interpelácie riadne a zodpovedne, bez zbytočných obštrukcií, 
b) poctivo odpovedal na interpelácie poslancov, ktoré sú vyhodnotené inak, a to v zmysle zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám č. 211/2000 Z. z., 
c) zabezpečil a predložil právne stanovisko s pečiatkou právnej kancelárie ku každej interpelácii, ktorá bude vyhodnotená 

inak, ako interpelácia. 
- 3 - 



  

227/a zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym 
úradom zabezpečil vypracovanie „Postupu pri vybavovaní žiadosti, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt“. 
                                                Zodpovedný : pán starosta                                               Termín :  do 31. 01. 2017                                      
231/a zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  žiada  starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby zabezpečil v spolupráci 
s poslaneckým zborom a externým dodávateľom grafických služieb pre mestskú časť prípravu a vyhotovenie jednotného dizajn 
manuálu pre Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP. 
                                               Zodpovedný : starosta                                                       Termín : do 31. 03. 2017 
231/b zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  žiada  starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby prehodnotil spôsob 
vydávania vrecúšok na psie exkrementy z výlučne neadresného pravidelného dopĺňania v košoch na psie exkrementy, na adresné 
odovzdávanie určitého počtu vrecúšok na exkrementy, priamo do rúk majiteľom psov na sídlisku KVP. 
231/c zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  viaže nepoužité (ušetrené) finančné prostriedky (rozdiel medzi 
skutočnosťou a rozpočtom) vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, podpoložke 637026 - Odmeny a príspevky v Programe 1: Plánovanie, 
manažment a kontrola, Prvku 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ s tým, že tieto nebudú použité v rámci zmien rozpočtu na 
iný účel, než boli pôvodne rozpočtované.  
Splnené úlohy : 
203/a zo dňa 20.09.2016, bod b/  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu, aby bezodkladne zabezpečil odstránenie 
„upozornení na neoprávnený záber zelene“ z pietnych miest, ktoré majú nielen spomienkový charakter, ale sú aj mementom do 
budúcnosti, 
210/a zo dňa 27.09.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje finančné prostriedky vo výške 8 770 eur od mesta Košice na 
realizáciu časti II. etapy korčuliarskeho chodníka.    
211 zo dňa 27.09.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje poskytnutie pomoci v náhlej núdzi pre pána Pavla Holuba, 
Hemerkova 11, Košice, vo forme finančnej pomoci vo výške 600,- €. 
212 zo dňa 27.09.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016  o prevádzke  a  
otváracích hodinách na  umyvárkach automobilov umiestnených na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého  
návrhu.   
213 zo dňa 27.09.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  odporúča Mestskému zastupiteľstvu Košice prerokovať „Návrh VZN 
o pravidlách času predaja v obchodoch  a času prevádzky služieb na území mesta Košice“ s pripomienkami Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP uvedenými v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.  
214 zo dňa 27.09.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 
215/c zo dňa 27.09.2016  MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  žiada kontrolórku Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP aby, 
1. prekontrolovala  dôvody  porušenia  Rokovacieho  poriadku  MieZ  Košice-Sídlisko  KVP v  súvislosti  s  nezverejnením  zápisníc 
    zo XVI. miestneho  zastupiteľstva  -  28.  06.  2016  a zo   XVII. miestneho zastupiteľstva -  14.  07.  2016, 
2. prekontrolovala správnosť postupu mestskej časti v súvislosti so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru pani Bc.  Marcely  
    Gašovej.          
226 zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  schvaľuje názov novej ulice „Nad cintorínom“ na parcele č. 1624/3 C KN, 
katastrálne územie Grunt.  
228/a zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP   
1. volí  za člena Komisie kultúry, školstva a športu poslanca Ing. Romana Matoušeka, 
2. volí  za členov Komisie kultúry, školstva a športu z radov neposlancov Mgr. Tomáša Gálla a Mgr. Zdenku Košovú.  
228/b zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP   
1. volí za člena Komisie parkovania poslanca Ing. Romana Matoušeka, 
2. volí za člena Komisie parkovania z radov neposlancov  Mgr. Pavla Eliaša,    
3. odvoláva z Finančnej komisie, rozvoja mestskej časti a podnikania na vlastnú žiadosť poslanca Ing. Jána Tkáča, PhD., 
4. odvoláva z Komisie parkovania na vlastnú žiadosť poslanca Ing. Jána Tkáča, PhD. 
229 zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  schvaľuje zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Miestnej rady 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.  
230 zo dňa 15.11.2016   MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP  schvaľuje zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.  
Nesplnené úlohy : 
192 zo dňa 19.2.2013, tretia odrážka    MieZ súhlasí s vybudovaním prístavby reštauračnej terasy na pozemku parc.č. 3430 
o výmere 134 m² nadväzujúcej na existujúcu reštauráciu vo vlastníctve BRONET s.r.o. za nasledujúcich podmienok: 
-  BRONET s.r.o. v druhej etape postaví detské ihrisko slúžiace verejnosti. 
Uznesenie s pozastaveným výkonom : 
147 zo dňa 08.03.2016  k Protestu prokurátora č. Pd 85/15/8803-10 zo dňa 15.12.2015  
 
 
 
 
 
 

                           Ing. Alfonz Halenár,v.r.  
     starosta mestskej časti  
 
                                                                                                Podpísal dňa :  29. 12. 2016 
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U z n e s e n i e 
   z XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

              zo dňa 20. decembra 2016                                                                        číslo :  235  

  
 

Rokovania miestnej rady – informácia a závery 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
 
berie na vedomie 
informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP. 
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Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
za obdobie od 8. 11. 2016 do zasadnutia MieZ dňa 20. 12. 2016 

 
 
Miestne  zastupiteľstvo  MČ  Košice-Sídlisko  KVP   
 
berie na vedomie  
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
za obdobie od 8. 11. 2016 do zasadnutia MieZ dňa 20. 12. 2016. 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP   
 
berie na vedomie 
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na obdobie  
od 1. januára 2017 do 30. júna 2017. 
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Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach 
za mesiac október 2016 

        
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
   
berie na vedomie  
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac október 2016. 
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Návrh na doplnenie a zmeny 

Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP 
- poslanecký návrh 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP   
 
schvaľuje 
doplnenie a zmeny Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko 
KVP podľa predloženého návrhu. 
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Návrh na doplnenie Zásad informovanosti občanov 
prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice-Sídlisko KVP 

– poslanecký návrh 
 
 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
 
1. schvaľuje doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
 prostriedkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu, 
2. žiada starostu, aby zabezpečil využívanie mobilnej aplikácie v plnom rozsahu, ktorý nie je 

spoplatnený. 
  

 
 
  Ing. Alfonz Halenár  
  starosta mestskej časti  
 
                                                                                    Podpísal dňa : - 
 
Za správnosť :  JUDr.Magdaléna Balážová 
 
Zapisovateľka: Jarmila Kiriľaková     
 
 

Výkon tohto uznesenia starosta Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP podľa § 13 ods. 6 zákona 
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavuje dňa 30.12.2016 
pretože sa domnieva, že je pre obec zjavne nevýhodné. 
  
Dôvody zjavnej nevýhodnosti : 
  
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP nemá vytvorené materiálne ani personálne kapacity na 
vybavovanie podnetov, ktoré budú podávané prostredníctvom mobilnej aplikácie. Predpokladom 
využívania všetkých možností mobilnej aplikácie je vytvorenie personálnej kapacity na evidovanie 
a vybavovanie podnetov podávaných prostredníctvom mobilnej aplikácie, a taktiež materiálnej 
kapacity, ktorá spočíva vo vytvorení systému pre evidenciu podnetov prijatých cez mobilnú 
aplikáciu a jeho prepojením s informačným systémom na evidenciu pošty, aby nedošlo k 
porušovaniu všeobecne záväzných ako aj interných právnych predpisov týkajúcich sa správy 
registratúry.  
 
  
 
  
 Ing. Alfonz Halenár, v.r.  
 starosta mestskej časti  
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Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

na rok 2016 
 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
 
schvaľuje 
V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu.  
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  starosta mestskej časti  
 
                                                                                   Podpísal dňa : 29. 12. 2016 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť :  JUDr.Magdaléna Balážová 
 
Zapisovateľka: Jarmila Kiriľaková     
 

 
 



  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 

 
 

U z n e s e n i e 
      z XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

                zo dňa 20. decembra 2016                                                              číslo :  242  
 
 

Rôzne – poslanecký návrh 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
 
žiada  
starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby vypovedal zmluvu pod názvom „Zmluva 
o poskytovaní právnej pomoci“, ktorá je uzatvorená medzi MČ Košice-Sídlisko KVP a advokátom 
JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD., vrátane všetkých jej dodatkov. 
 
Zodpovedný: pán starosta                                                                                   Termín: 31. 12. 2016 
 
 
  Ing. Alfonz Halenár  
  starosta mestskej časti  
                                                                                  
  Podpísal dňa : - 
  
Za správnosť :  JUDr.Magdaléna Balážová 
 
Zapisovateľka: Jarmila Kiriľaková     

 
 
Výkon tohto uznesenia starosta Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP podľa § 13 ods. 6 zákona 
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavuje dňa 30.12.2016 
pretože sa domnieva, že je pre obec zjavne nevýhodné. 
 
Dôvody zjavnej nevýhodnosti : 
 
Poskytovanie právnych služieb externým právnym zástupcom vo veciach zastupovania mestskej 
časti a právneho poradenstva pre mestskú časť je v súlade s Organizačným poriadkom miestneho 
úradu a obsahovou náplňou jednotlivých oddelení a referátov a náplňou práce jednotlivých 
zamestnancov. Jedná sa o poskytovanie služieb, ktoré nie sú zabezpečené zamestnancami mestskej 
časti. Zákonná úprava v § 15 ods. 2 písm. f)  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice zveruje 
kompetenciu vydania organizačného poriadku resp. uzatvárania zmluvných vzťahov štatutárnemu 
orgánu mestskej časti.  
Uzatvorená zmluva s externým právnym zástupcom je pre mestskú časť výhodná a je v súlade 
s hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou nakladania s finančnými prostriedkami mestskej 
časti.  
 
 
  
  Ing. Alfonz Halenár, v.r.  
  starosta mestskej časti  
 


