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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
zo  VI.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  konaného  dňa 
23.júna 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  VI. zasadnutia MieZ,  ktorá tvorí prílohu 
 zápisnice. 
 
Ospravedlnení poslanci MZ:    Martin Boritáš, Ing. Ján Tkáč, PhD. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie  
         Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:01:06 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. víta poslancov a prítomných na VI. 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Starosta následne otvára 
rokovanie. 
Starosta ospravedlňuje neprítomnosť poslancov Martina Boritáša a Ing. Jána Tkáča, PhD. na tomto 
zasadnutí a žiada poslancov o ich prezentáciu. Prezentuje sa 10 poslancov a starosta  konštatuje, že 
miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
 
1. a) Schválenie programu rokovania 

Čas rokovania o bode 1. a)  00:01:07 – 00:05:19 
Predsedajúci, ako predkladateľ materiálu, konštatuje, že návrh programu rokovania bol predložený 
v písomnej podobe a navrhuje pridať do rokovania jeden bod programu: Zmena Dodatku č. 1 
k Nájomnej zmluve č.64/2013/SM z uznesenia z mimoriadneho rokovania  zo dňa 2.6.2015 
z dôvodu preklepu a žiada zaradiť tento bod rokovania ako bod 10.a). Starosta vyzýva 
k predloženiu ďalších pozmeňujúcich návrhov.  
P. Matoušek navrhuje doplniť do programu rokovania bod č.12 Personálne otázky; ostatné body 
navrhuje prečíslovať – bod Rôzne na č. 13. a Záver na č. 14. Bod 12. sa bude týkať komisií. 
Starosta návrh akceptuje. 
Starosta navrhuje hlasovanie o doplnení bodu 10.a/  Zmena v Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve 
č.64/2013/SM zo dňa 9.7.2013. 
 
Hlasovanie č.  1 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Starosta navrhuje hlasovanie o návrhu na doplnenie bodu 12. do programu rokovania na žiadosť p. 
Matoušeka. 
 
Hlasovanie č.  2 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Starosta navrhuje hlasovanie o programe ako celku, vrátane schválených doplnení. 
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Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP:   
schvaľuje  program rokovania uvedený v pozvánke s doplnením bodov s následným prečíslovaním 
bodov programu: 
1. Otvorenie 

 a/ Schválenie programu rokovania  
     b/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
     c/ Kontrola plnenia uznesení   

 d/ Rokovania miestnej rady – informácia a závery  

     e/ Informatívna správa z III. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
  zo dňa 27.04.2015       
 2. a/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky  mestskej časti  

     b/ Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie  
         od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015  
 c/ Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
     za rok 2014 
 3. Záverečný účet MČ Košice – Sídlisko KVP za rok 2014   
   a/ Hospodárenie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 31.12.2014   
     b/ Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 31.12.2014   
     c/ Bilancia aktív a pasív Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 31.12.2014   
     d/ Prehľad o stave a vývoji dlhu Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP k 31.12.2014  
     e/ Údaje o hospodárení príspevkových organizácii MČ Košice – Sídlisko KVP  
          k 31.12.2014 
     f/ Prehľad o poskytnutých dotáciách Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
        v roku 2014 
     g/ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti MČ Košice – Sídlisko  
         KVP k 31.12.2014 
     h/ Hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014 
     i/ Tvorba a použitie rezervného fondu k 31.12.2014   
     j/ Stav nedoplatkov na nájomnom k 31.12.2014 
 4. Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2015    
 5. Výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014   
 6. Návrh na II. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015  
 7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  
     január – apríl 2015   
 8. Petícia za obmedzenie prevádzky autoumyvárky na Klimkovičovej ulici  
     a skvalitnenie bývania na Klimkovičovej ulici a Čordákovej ulici  
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia   
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Musica Iuvenalis  
10.a/ Zmena v dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č.64/2013/SM   
11. Interpelácie a otázky poslancov  

  12. Personálne otázky 
  13. Rôzne 
  14. Záver  

      
 Hlasovanie č.  3 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 1.b)   00:05:20 – 00:08:18 
Starosta prechádza k bodu programu 1.b). Žiada o návrh na členov návrhovej komisie. P. Matoušek 
navrhuje p. Mihaľova a p. Pacha. Starosta žiada o hlasovanie o týchto poslancoch na určenie do 
návrhovej komisie. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP:                                             
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Milan Pach, Ing. Juraj Mihaľov 
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Hlasovanie č.  4 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ladislav Takáč, PhD.,  
       Vojtech Tóth.  
 
Starosta sa vyjadruje ku zvukovému záznamu zápisnice a žiada poslancov, aby používali pripravený 
mikrofón. 
 
1.c) Kontrola plnenia uznesení 

Čas rokovania o bode 1.c)   00:08:19 – 00:10:19 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu k tomuto bodu programu, ktorý predkladá 
zástupkyňa starostu Ing. Mária Gamcová, PhD. Do diskusie sa nikto nehlási – starosta žiada 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie  informáciu  o  plnení  uznesení  zo  IV. zasadnutia  MZ  MČ  Košice - Sídlisko 
KVP  zo  dňa  28.4.2015  a  prehľad o stave plnenia  uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí MZ so 
stavom k 23.6.2015 takto :       
- zaraďuje uznesenie č.318 zo dňa 24.6.2014 a uznesenie č.26 zo dňa 24.2.2015 v bode a)  
  medzi splnené úlohy.  
 
Hlasovanie č.  5 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
1.d) Rokovania miestnej rady – informácia a závery 

Čas rokovania o bode 1.d)   00:10:20 – 00:11:18 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto nehlási, preto starosta uzatvára 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.  6 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
1.e) Informatívna správa z III. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa  
 27.04.2015      

Čas rokovania o bode 1.e)   00:11:19 – 00:21:47 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Dodáva ústnu informáciu, 
že mesto Košice získalo status Európske mesto športu r. 2016 a jedna mestská časť bude vyhlásená 
za Mestskú časť športu. V priložených materiáloch je k tejto problematike priložená informácia 
o prenájme telocviční na území MČ športovému klubu LIBA ACADEMY. 
Upriamuje pozornosť na správu hlavného kontrolóra mesta, ktorý zistil nezrovnalosti aj pri  
finančnej kontrole mládežníckych družstiev MFK. 
Starosta otvára diskusiu k tomuto bodu programu. 
Starosta v diskusii predkladá niektoré informácie z Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6.2015 
ohľadom kompenzácie pre cestujúcich MHD kvôli sťaženej premávke z dôvodu prác v meste 
Košice. Vyjadruje sa k problému statického parkovania a riešeniu mesta v záležitosti platených 
parkovísk. V tejto záležitosti spomína harmonogram pre mestské časti ako významnú zmenu v 
parkovaní a 2 alternatívy, z ktorých si jednu môže mestská časť vybrať a žiadať mesto o dotáciu. 
Kontrola plnenia záväzkov na platených parkovacích miestach bude zo strany mesta zabezpečovaná 
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statickými monitorovacími kamerami v centrálnej zóne a v mestských častiach mobilnými 
prostriedkami s pripnutými kamerami na snímanie evidenčných čísiel vozidiel. 
Nikto ďalší sa do diskusie nehlási. Starosta uzatvára 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 III. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. apríla 2015. 
 
Hlasovanie č.  7 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
2.a) Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky  mestskej časti 
              Čas rokovania o bode 2.a)   00:21:48 – 00:29:58 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme kontrolórkou mestskej 
časti Ing. Annou Hókovou. Otvára diskusiu, do ktorej sa hlási p. Matoušek, ktorý chce riešiť staršiu 
záležitosť ohľadom vysporiadania pozemkov pod garážovým domom Húskova. 
Starosta: Všetci majitelia garáží boli oslovení listom. Jedna skupina neodpovedá. Boli 
upovedomení, že mestská časť bude postupovať podľa zákona a teraz sa čaká, kým sa dohodnú na 
spoločnom postupe. 
P. Matoušek predkladá doplňujúci návrh na uznesenie - doplnenie podľa návrhu. 
P. Hóková informuje o predložených materiáloch a ich obsahu. 
Starosta žiada o hlasovanie ohľadom doplňujúceho návrhu p. Matoušeka. 
 
Hlasovanie č.  8 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
Starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie s doplnením návrhu 
p.Matoušeka. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a)  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  
b) berie na vedomie  „Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky  MČ Košice - Sídlisko KVP  
     za obdobie od 8.4.2015 do zasadnutia MZ dňa 23.6.2015 so schváleným dodatkom“. 
 
Hlasovanie č.  9 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
2.b) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2015 do 
 31. decembra 2015 

Čas rokovania o bode 2.b)   00:29:59 – 00:31:06 
Starosta uvádza bod rokovania. Do diskusie sa nikto nehlási, preto uzatvára diskusiu a žiada 
návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP na obdobie od 1. júla 
2015 do 31. decembra 2015” podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.  10 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
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2.c) Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014 
Čas rokovania o bode 2.c)   00:31:07 – 00:32:01 

Starosta uvádza bod rokovania. Do diskusie sa nikto nehlási, preto uzatvára 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  
„Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2014”. 
 
Hlasovanie č.  11 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
3. Záverečný účet MČ Košice – Sídlisko KVP za rok 2014 

Čas rokovania o bode 3.   00:32:02 – 00:35:05 
Starosta uvádza bod rokovania. Rozsiahly materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára 
diskusiu, do ktorej sa hlási p. Matoušek. 
P. Matoušek ako predseda finančnej komisie žiada o prečítanie stanoviska finančnej komisie. 
Starosta žiadosť akceptuje a číta stanovisko finančnej komisie: Finančná komisia odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP schváliť záverečný účet MČ 
Košice – Sídlisko KVP za rok 2014. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási – starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje  
záverečný účet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014 s nasledovným výrokom: „MZ 
MČ Košice – Sídlisko KVP schvaľuje celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP za rok 2014 bez výhrad.“ 
 
Hlasovanie č.  12 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
4. Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2015 

Čas rokovania o bode 4.   00:35:06 – 00:37:20 
Starosta uvádza bod rokovania a číta zo záznamu finančnej komisie jej stanovisko. 
Do diskusie sa hlási p. Lörinc s pripomienkou ohľadom rozpočtu kvôli problematike parkovacích 
miest. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási – starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje  tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015. 
 
Hlasovanie č.  13        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
5. Výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014 

Čas rokovania o bode 5.   00:37:21 – 00:38:41 
Starosta uvádza bod rokovania a číta zo záznamu finančnej komisie jej stanovisko. Otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára 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 Výročnú správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014. 
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Hlasovanie č.  14        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
6. Návrh na II. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015 

Čas rokovania o bode 6.   00:38:42 – 00:40:05 
Starosta uvádza bod rokovania a číta zo záznamu finančnej komisie jej stanovisko. Finančná 
komisia odporúča schváliť II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015. 
Starosta otvára diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    schvaľuje  
II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 podľa predloženého návrhu.         
 
Hlasovanie č.  15        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  
     január – apríl 2015 

Čas rokovania o bode 7.   00:40:06 – 00:41:27 
Starosta uvádza bod rokovania a číta zo záznamu finančnej komisie jej stanovisko. Finančná komisia 
odporúča vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 
obdobie január – apríl 2015. 
Starosta otvára diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási, preto uzatvára 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 január – apríl 2015. 
 
Hlasovanie č.  16        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
8. Petícia za obmedzenie prevádzky autoumyvárky na Klimkovičovej ulici a skvalitnenie 
 bývania na Klimkovičovej ulici a Čordákovej ulici 

Čas rokovania o bode 8.   00:41:28 – 00:54:27 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu. 
Do diskusie sa zapája p. Matoušek, p. Horenský, p. Balážová ako vedúca právneho oddelenia 
a starosta. Hlavnou témou diskusie je platné VZN, podľa ktorého sa musí riadiť aj prevádzka 
autoumyvárne. Mestská časť túto prevádzku nevedela z hľadiska VZN zaradiť, až občania podali 
petíciu. Mestská časť môže petícii vyhovieť s pozmenením v bode 1) – podľa platného VZN môže 
byť prevádzka otvorená od 5.00 do 22.00 hod.; v bodoch petície 2) a 3) má oprávnenie rozhodovať 
mesto, nie mestská časť. 
P. Lörinc je za petíciu, ale podľa neho sa táto situácia mohla riešiť už skôr. Následne prebieha 
diskusia medzi p. Lörincom a starostom o riešení komunikácie a odpovedania na interpelácie 
poslancov. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a) vyhovuje  petícii občanov mestskej časti  v bode 1.,  ktorý  sa týka  obmedzenia  prevádzkovej 
 doby autoumyvárky na Klimkovičovej ulici v zmysle platného VZN č.9/2006 o podmienkach 
 podnikania a  o  predajnom a  prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach 
 služieb na území MČ Košice – Sídlisko KVP 
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Hlasovanie č.  17        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
b) berie na vedomie  petíciu občanov mestskej časti za obmedzenie prevádzky autoumyvárky na 

Klimkovičovej ulici a skvalitnenie bývania na Klimkovičovej ulici a Čordákovej ulici.  
 
Hlasovanie č.  18        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia 

Čas rokovania o bode 9.   00:54:28 – 01:13:07 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu a číta zo záznamu finančnej komisie jej stanovisko 
k žiadosti o dotáciu – finančná komisia navrhuje dotáciu schváliť. 
P. Horenský: Okrem finančnej komisie mohla byť táto žiadosť aj predmetom rokovania pre komisiu 
kultúry. Kvôli tomu, že v budúcnosti by mohol byť zaznamenaný nárast žiadostí o dotáciu a mohol 
by tak vzniknúť nebezpečný precedens, navrhuje upraviť návrh na uznesenie znížením 
poskytovanej sumy z 900,- € na 500,- € - zmena podľa návrhu. 
P. Matoušek sa s celým poslaneckým klubom zhoduje v názore s p. Horenským. 
P. Tóth oponuje argumentom, že knižné tituly sú v dnešnej dobe drahé a keď jeden titul stojí 15,- €, 
tak knižnica pri čiastke 900,- € zakúpi 60 kníh. Raz za 5 až 10 rokov je to vyhovujúca čiastka. 
Starosta uvádza, že navrhol konkretizovanie knižných titulov zo strany knižnice. V každej knihe 
zakúpenej z prostriedkov mestskej časti by malo byť uvedené, že bola sponzorovaná poslancami 
mestskej časti. 
P. Takáč vyjadruje záujem zúčastniť sa na kontrole v knižnici. 
Starosta: Zaujímala by ma štatistika na kúpené knihy po nejakom čase od zakúpenia, napríklad po 
pol roku – v akom sú stave a koľko krát boli zapožičané. 
P. Takáč: Klasické knihy číta málo ľudí, knižnica by mohla zakúpiť elektronické čítačky, ktoré by 
sa dali zapožičať, alebo by si občania v nich mohli čítať publikácie priamo v knižnici. 
P. Pach: Deti majú dosť elektroniky na školách, mali by sme byť radi, že chcú čítať klasické knihy 
v papierovej verzii. Knižnica má dobrú návštevnosť. 
P. Fiľakovská: Bolo by lepšie dotovať častejšie a po menej, aby sa to dalo skontrolovať. 
P. Lörinc podporuje činnosť knižnice, tá by mala osloviť poslancov osobne, aby oni sami ako 
jednotlivci finančne prispeli do knižného fondu, sám by takouto formu prispel a vyzýva k tomu aj 
ostatných poslancov. 
P. Matoušek rád prispeje zo svojho knižného fondu, žiada p. Nogovú o vyjadrenie k tejto tematike. 
p. Nogová: Ešte pred rokom 2009 dostávala knižnica dotácie takmer každý rok. Potom boli znížené 
príjmy Mestskej časti a žiadostiam o dotáciu sa určitý čas nevyhovovalo. V čase poskytovania 
dotácií knižnici bola vytvorená skupina, ktorá kontrolovala nákup kníh na ktorých bolo uvedené, že 
nákup bol realizovaný mestskou časťou. 
P. Hóková súhlasí s p. Nogovou a dodáva, že kontrolovala knihy a v každej bola pečiatka 
„zakúpené mestskou časťou“. V knižnici sú staré tituly a knihy sú v zlom stave, preto víta aktivitu  
venovať knižnici finančné prostriedky, treba však zvážiť výšku poskytovaných financií. 
P. Lörinc navrhuje akciu burzy kníh, ktorá by mohla byť zaujímavá a finančne nenáročná pre 
referát kultúry Mestskej časti, financie by išli len na propagáciu a ľudia by mohli knižnici darovať 
knihy, ktoré už nečítajú, alebo by si ich mohli vzájomne vymieňať ako  to videl v Taliansku či 
Istanbule. 
P. Horenský: V rozpočte komisie kultúry sú nejaké finančné prostriedky na podporu knižnice. 
P. Takáč súhlasí s nápadom výmeny kníh a pripája sa k výzve od p. Lörinca - môže do knižného 
fondu knižnice prispieť elektronickými publikáciami. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta ukončuje diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prečítanie 
pozmeňujúceho návrhu od p. Horenského. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje  žiadosť o dotáciu pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia so sídlom Hlavná č. 48, 042 61  
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Košice vo výške 500,- Eur na nákup knižničného fondu. 
 
Hlasovanie č.  19        Za: 10         Pr.:  1        Zdr.:  0 
 
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Musica Iuvenalis 

Čas rokovania o bode 10.   01:13:08 – 01:22:38 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu a číta zo záznamu finančnej komisie jej stanovisko 
k žiadosti o dotáciu – finančná komisia navrhuje dotáciu schváliť. 
P. Takáč: Kniha vie byť k dispozícii viac krát pre viac občanov, je potrebné uvažovať, čo je 
jednorazová udalosť a čo je z dlhodobého hľadiska väčší prínos pre občanov nášho sídliska. 
P. Lörinc: Akcia má medzinárodný rozmer, ukážeme tým, že tu vieme robiť aj akcie 
medzinárodného významu. 
P. Pach: Sídlisko nemá kultúrny stánok, kde by sa mohli takéto súbory prezentovať, toto je jedna 
z možností ako prispieť. Jedná sa o svetoznáme teleso so širokým repertoárom, podporujem túto 
aktivitu. 
P. Takáč, p. Horenský a p. Tóth sa zapájajú do diskusie o charaktere dotácie a jej prínose 
v porovnaní s prínosom dotácie do knižničného fondu. 
Starosta upriamuje pozornosť na webovú stránku Medzinárodného festivalu mládežníckych 
orchestrov a zborov sengenskypoludnik.eu, kde sa nachádzajú ďalšie detaily. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje  
žiadosť o dotáciu pre Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS so sídlom Hlavná 68, 040 01  
Košice vo výške 500,- Eur na Galakoncert Filipínskeho zboru UP Manila Chorale, ktorý sa bude 
konať 25.06.2015 o 18:30 v kostole Božieho milosrdenstva  Košice – Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č.  20        Za: 8         Pr.:  2        Zdr.:  1 
 
10.a) Zmena v dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č.64/2013/SM 

Čas rokovania o bode 10.a)   01:22:39 – 01:24:40 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál bol predložený pred zasadnutím.  
Starosta: Došlo k preklepu a namiesto správneho článku I. sme uviedli v materiáli, ktorý ste 
schválili na mimoriadnom zasadnutí, článok II. A teraz je oprava.  
Starosta otvára diskusiu, do ktorej sa nikto nehlási, preto uzatvára diskusiu a žiada návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
v uznesení číslo 56 zo dňa 2. júna 2015 – mimoriadneho v bode 3. písmeno b)  

     schvaľuje zmenu v Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.64/2013 zo dňa 9.7.2013 takto :  
    - v článku II., ods.2 sa slovné spojenie „v zmysle čl. II ods. 3 Zmluvy“ nahrádza novým slovným 

spojením  „v zmysle čl. I ods. 3 Zmluvy“.        
 
Hlasovanie č.  21        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
11. Interpelácie a otázky poslancov 

Čas rokovania o bode 11.   01:24:41 – 02:13:52 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
P.Tóth: Ku trhovým stolom sa nedá chodiť autami, kým sa to nezmení, niektorí ľudia tam nebudú 
predávať. Žiadame stoly presunúť späť na Dénešovu ulicu. 
P.Guľa: Situácia je v riešení, pozvali sme policajta dopravného inšpektorátu, aby sa prišiel pozrieť 
do terénu. Mal by prísť v priebehu týždňa. 
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P.Tóth: Neviem, či by bola možná výnimka, potom tam autom môže prísť ktokoľvek. Žiadame 
presun späť na Dénešovú. 
P. Guľa: Pomohlo by osadenie tabule s obmedzením dopravy. 
Starosta: Presun naspäť na Dénešovú nie je problém. Stačí Vám taká odpoveď? 
P. Tóth: Áno. 
P. Takáč na p. Guľu: Včera sme to riešili na komisii verejného poriadku s vedúcim oddelenia 
mestskej polície, ktorý hovoril, že je to problematické. Neviem, či je vôbec možné dať tam taký 
prístup, keď si zoberieme, že tam ani nie je prístupová cesta. Buď by museli prejsť cez chodník, 
alebo cez nejakú zeleň. 
P. Horenský: Košice získali titul hlavné európske mesto športu. Akú máte víziu, aby sa mohla 
mestská časť zviditeľniť? Sú plány zvýšiť finančné prostriedky do športových aktivít mestskej 
časti? 
Vodorovné dopravné značenie – kedy to bude realizované? 
Zbúraný skelet na Starozagorskej – aká je vízia využitia tohto priestoru? 
Funkcia prednostu – v akom je to štádiu? Keďže 5.6.2015 bola uzávierka v rámci výberového 
konania. 
Starosta k prvej otázke: Minulý týždeň tu bol jeden mladý muž s projektom využitia športových 
plôch na ZŠ Starozagorská a ZŠ Janigova. Do konca týždňa máme stretnutie aj s p. poslancom 
Sidorom. Čo sa týka finančných prostriedkov - navrhujeme, aby Mesto dalo prvotný impulz – 
revitalizovalo stávajúce športové plochy na ZŠ a následne ten projekt udržateľnosti by mal previesť 
tento mladý muž so zapojením komerčných aktivít. 
P. Guľa k vodorovnému značeniu: Súťaž bola vyhodnotená s kontrolórkou p. Hókovou, do 5 dní má 
byť podpísaná zmluva, potom sa budú riešiť ulice Janigova a Jasuschova. 
Starosta: Vodorovné značenie je potrebné aj na Bauerovej. 
P. Guľa ku priestoru vytvorenému odstránením skeletu na Starozagorskej: Spracovala sa projektová 
dokumentácia na prepojovacie chodníky, ktoré by prepojili jestvujúce chodníky smerom 
Titogradská – obchodné centrum KVP 4 a Starozagorská 6 – obchodné centrum s tým, že 
v súčasnosti pripravujem podklady na konanie, následne dostaneme povolenia a v tomto roku ešte 
tento prepojovací chodník zrealizujeme. Zároveň sme mali s p. Suchanom stretnutie na to, aby sme 
išli jednotne, aby si cez školskú správu zabezpečili tiež nejakú projektovú dokumentáciu, ktorá by 
riešila daný vchod zo školy. Ten vchod je dostatočne široký na to, aby sa tam urobilo také menšie 
miesto pre žiakov, kde by sa zhromažďovali, ako je napr. na ZŠ Čordákova. A s ostatkom plochy – 
diskutujeme s občanmi, ja bývam na Wuppertálskej, chceli by tam parkovacie miesta, ale je na nás, 
aby sme napr. cez anketový lístok zistili názor väčšiny. 
Starosta k funkcii prednostu: 19. júna zasadala výberová komisia, trom uchádzačom boli pre 
nesplnenie kritérií poslané negatívne odpovede, 30.6. zasadne táto komisia a vyberie 3 uchádzačov 
do druhého kola alebo už priamo vyberie jedného. 
P. Lörinc: Podľa akých kritérií sa vyberala komisia? 
Starosta: Rozhodol som, že žiaden zamestnanec a ani poslanec nebude členom výberovej komisie. 
Zo zamestnancov pre jasný konflikt záujmov a z poslancov vzhľadom na to, že vidím rolu úradu 
ako serióznu rolu pre poslancov a potrebovali sme nejakého človeka, ktorý naozaj rozumie dlhé 
roky, čo obnáša taký post, tak som rozhodol o týchto ľuďoch. To sú kritériá, ktoré som stanovil. 
P. Takáč: Pre budúcnosť – pri dôležitých výberoch by mali byť aj poslanci. 
P. Lörinc: V konflikte záujmov by mohol byť aj zástupca starostu či starosta, prednostu by mali 
vyberať odborníci z praxe a malo by to byť zverejnené dopredu. 
Starosta: Pôvodný úmysel bol volení ľudia, ktorí sú na úrade, potom bol prizvaný aj odborník 
z praxe. 
P. Adamčíková: podnet ohľadom Zlatej podkovy - aké dohody boli uzavreté, keď sa dávali súhlasy 
– ohľadom hluku, káblov, všetkého. Rozbiehajú sa tam tiež koncerty a oni si uzamykajú bránu ku 
ceste, kláštor má bránu zboku a ak by k niečomu došlo, tak majú z tejto strany zahatanú cestu. 
Cottbuská – visí tam plátno s p. Sulíkom – čo sa s tým dá robiť? 
Starosta: To je otázka na bytovú samosprávu, treba uvažovať nad normou, ktorá by upravila to, ako 
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by mali vyzerať privátne budovy. 
Prebieha krátka diskusia medzi p. Lörincom a starostom ohľadom názoru na správnu motiváciu 
zamestnancov miestneho úradu. 
P. Takáč hodnotí, že nemáme prostriedky na to, aby sme dali psíčkarom to, čo im patrí. Žiada 
starostu ako mestského poslanca, aby vyvinul iniciatívu a úsilie v tejto veci. 
Starosta - už o tejto problematike predložil na meste materiál. Dane za psa patrili mestskej časti, ale 
potom sa presunuli na mesto. Z 210 000,-€ z dane za psa dá tento rok mesto pre mestské časti 
30 000,-€ na koše, igelitové vrecúška,... .V novej prihláške o evidencii psa by mali byť pridané 
dôsledky porušenia VZN, lebo občania o tom nevedia a možno kvôli tomu nie sú dôslední v čistení 
za svojimi psami. 
P. Takáč: Ako zástupca mestskej časti s tým nemôžete veľa urobiť, chcel som len o tejto téme 
rozprúdiť rozhovor. Majiteľov psov, ktorí si plnia svoje povinnosti, je stále menej. 
Starosta: Vo februári sa len medzi Húskovou a Hemerkovou vyzbieralo 50 litrov psích 
exkrementov. Mestská časť požiadala o dotáciu, má sa vytvoriť ohrada, kde sa bude chodiť so 
psami a vytvorí sa porovnávanie, či by takáto ohrada pomohla čistote na sídlisku.  
P. Takáč: Ohľadom EEI – aké je stanovisko našej mestskej časti? 
Starosta: Niektoré mestské časti už prijali jednu z alternatív, dá sa to pozrieť v danom dokumente 
na str. 86. 
P. Takáč: Čo s ušetrenými peniazmi za úrad prednostu? 
Starosta: Prevzal som povinnosti prednostu, ušetrené peniaze ostávajú v mzdovom fonde. Máme na 
úrade veľa ľudí, ktorí pracujú veľmi kvalitne, peniaze sa môžu použiť na odmeny. Pozíciu 
prednostu je potrebné obsadiť z hľadiska množstva práce, ktorú tento post obnáša. 
P. Takáč sa vyjadruje, že je rád, že starosta považuje pracovníkov úradu za kvalitných a pridáva sa 
k myšlienke odmien. Zároveň sa pýta, v akej fáze je dávanie predzáhradiek do rúk občanov. 
Starosta: Je to v stave príprav, je pripravená databáza vlastníkov, na databáze vo vlastníctve SBD sa 
pracuje, otázka sa bude prejednávať 30.6. s riaditeľom bytového družstva, aby sa táto otázka 
prejednala samostatne. 
P. Guľa: Bolo uskutočnených niekoľko stretnutí a na jednom z nich sa okrem požiadaviek riešila aj 
zmena koncepcie zelene. Keďže sme správcami zelene, nebudú nám brániť v zmene jej koncepcie. 
P. Takáč: Je potrebné vypracovať koncepciu trhových miest – mali by byť vo všetkých 4 častiach 
obvodu mestskej časti. 
Vodorovné značenia – nie sú vhodne nakreslené – sú tam aj staré, nevyfrézované, aj nové, preto 
občania niekedy parkujú aj v strede čiary. 
Na niektorých veciach pracujú paralelne poslanci aj starosta – starosta by mohol informovať 
o vážnych veciach, napríklad zoznamom, čo sa podarilo dosiahnuť od posledného zastupiteľstva. 
P. Lörinc: Nie je nevyhnutné, aby mala mestská časť prednostu na plný úväzok. 
P. Matoušek: V akom stave je výberové konanie na parkovisko na Klimkovičovej? 
P.Guľa: Momentálne aktualizujeme inžinierske siete, tento týždeň ide objednávka na vytýčenie 
inžinierských sietí, verejná súťaž bude v auguste, vyhodnotenie v septembri, v septembri/októbri 
bude výstavba parkoviska realizovaná. 
P. Lörinc: Sťažnosť na spätnú reakciu – nebolo mu odpovedané na tieto podnety: výskyt hadov na 
Klimkovičovej v novostavbách, lampa na Bauerovej, neodstránený stánok Press Polyak na 
Cottbuskej. 
P. Takáč: Rozprával som sa s odborníkom, ktorý hady loví, je možná spolupráca. 
P. Guľa: V ten deň sme išli na stavenisko, riešili sme to. V objekte bola odchytená užovka. 
Prebieha diskusia medzi starostom a p. Lörincom ohľadom interpelácií a posielania materiálov na 
Miestne zastupiteľstvo.  
P. Fiľakovská: Máme niečo ďalšie ohľadom výberového konania v Drocárovom parku ? 
Starosta: Do novín boli podané inzeráty ohľadom verejnej obchodnej súťaže; uzávierka návrhov je 
24.6., jeden záujemca sa bol pýtať na podrobnosti na úrade, ďalší bol priamo v objekte. 
P. Tóth: Bolo schválené rozšírenie letnej terasy v reštaurácii U šuhaja aj napriek tomu, že to tam 
ľudia nechceli mať, s podmienkou, že v prvej etape vysadí nejakú zeleň – túto časť už splnil, ale 
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sľúbil postaviť aj detské ihrisko. 
Starosta komunikoval s majiteľom p. Zlackým, ktorý prisľúbil, že záväzok určite splní v roku 2015. 
P. Takáč: Bol som požiadaný p. Gjašíkom o možnosť na vyjadrenie ohľadom mobilnej ľadovej 
plochy. 
Starosta: Môže dostať príležitosť v bode Rôzne. 
Nikto ďalší sa do diskusie nehlási, starosta uzatvára bod rokovania. 
 
12. Personálne otázky 

Čas rokovania o bode 12.   02:13:53 – 02:18:00 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
P. Lörinc ako predseda komisie kultúry a športu podáva návrh na odvolanie člena – neposlanca p. 
Miroslava Horského, ktorý sa 3 krát bez ospravedlnenia nezúčastnil na rokovaní komisie, tak isto 
nedvíha mobil a neodpovedá na e-maily. Na toto miesto navrhujú zvoliť do komisie poslanca 
Vojtecha Tótha – podľa návrhu. 
P. Tóth: Komisia verejného poriadku prostredníctvom svojho predsedu odvoláva neposlanca 
Vladimíra Hudáka z komisie verejného poriadku pre neúčasť v troch komisiách bez ospravedlnenia 
a volí do komisie neposlancov: - podľa návrhu. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a)  odvoláva z Komisie kultúry, školstva a športu člena - neposlanca pána Miroslava Horského  
b)  volí do Komisie kultúry, školstva a športu člena - poslanca pána Vojtecha Tótha 
 
 Hlasovanie č.  22        Za: 9         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
c)  odvoláva neposlanca Vladimíra Hudáka z Komisie verejného poriadku  
d)  volí do Komisie verejného poriadku neposlancov : 
                       1. veliteľa Mestskej polície - Ing. Ladislava Pappa 
                       2. riaditeľa štátnej polície - Ing. Vladimíra Chovaníka  
                       3. pplk. Ľubomíra Kopča - zástupcu Okresného riaditeľstva policajného  
                                                                   zboru v Košiciach. 
 
Hlasovanie č.  23        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
13. Rôzne 

Čas rokovania o bode 13.   02:18:01 – 02:58:58 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlási p. Takáč, ktorý navrhuje 
možnosť vyjadriť sa pre p. Gjašíka ohľadom mobilnej ľadovej  plochy v rozsahu 5 minút. 
Starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
udeľuje slovo pánovi Gjašíkovi v rozsahu 5 minút.  
  
Hlasovanie č.  24        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
P. Gjašík ako prevádzkovateľ športového areálu v Drocárovom parku hovorí o problematike 
vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, kontinuálnosti prevádzky športového areálu, podmienkach 
jeho prenájmu, o jeho stave a investíciách do tohto areálu. 
V ďalšom priebehu rokovania sa starosta a poslanci Lörinc, Takáč, Matoušek, Tóth a Horenský 
vyjadrujú hlavne k téme mobilnej ľadovej plochy, jej využitia, kontinuality prevádzky, názore 
občanov na jej prípadné dočasné zavretie a problematiky prístupu poslancov k informáciám. 
Do diskusie sa zapája aj p. Fiľakovská s poďakovaním za akciu MDD, ktorú hodnotí ako výbornú. 
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Občania boli z tejto akcie nadšení, a preto ďakuje všetkým pracovníkom úradu, ktorí ju 
pripravovali.  
P. Tóth hodnotí túto akciu tiež ako výbornú; podľa jeho názoru sa jej zúčastnilo asi najviac ľudí 
v histórii a ďakuje celému tímu oddelenia kultúry. 
P. Adamčíková ďakuje za akcie, ktoré sa uskutočnili na úrade, pracovníčkam kultúrneho 
a sociálneho referátu: p. Schützovej, p. Ščurokovej a p. Šmelkovej. Vyjadruje spokojnosť, podľa jej 
slov boli akcie perfektne pripravené. 
P. Zelinková súhlasí s p. Adamčíkovou. Pripomienkuje iba dopravu pri príležitosti podujatia MDD. 
Starosta pripomienku berie na vedomie a dodáva, že ku každej akcii sa vystavuje vyhodnotenie. 
P. Mihaľov a p. Tóth informujú, že vstúpili do strany SIEŤ. 
 
14. Záver  
  Čas rokovania o bode 14.   02:58:59 – 02:59:24 
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu VI. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP  ďakuje všetkým poslancom a 
zamestnancom mestskej časti za účasť na rokovaní. Rokovanie je ukončené o 18.05 hod. 
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 VI. zasadnutia MZ MČ Košice  -  Sídlisko KVP 

konaného  dňa 23.06.2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice 
v celkovom počte 25 strán, z toho 1 strana je výsledkom  prezentácie 

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

           starosta 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Ing. Ladislav Takáč, PhD., v. r.    ............................................ 
 
Vojtech Tóth, MBA, v. r.   ............................................ 
   
   
 
 
 
 
Zapísala: Radka Boceková 
 
V Košiciach, dňa  21.07.2015 
 
 


