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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
zo XIV.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  konaného  dňa 
8. marca 2016 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 
č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.      
 
 
Prítomní poslanci MieZ : Podľa  prezenčnej listiny  zo  XIV. zasadnutia MieZ,  ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Ospravedlnení poslanci MieZ:    Ing. Mária Gamcová, PhD. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
1. Otvorenie  
         Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:01:43 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hodine víta poslancov a prítomných na XIV. 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP. Starosta následne otvára 
rokovanie. 
Starosta ospravedlňuje neprítomnosť poslankyne Ing. Márie Gamcovej, PhD. na tomto zasadnutí 
a žiada poslancov o ich prezentáciu. Prezentuje sa 12 poslancov a starosta  konštatuje, že miestne 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
 
1.a) Schválenie programu rokovania 

Čas rokovania o bode 1.a)  00:01:44 – 00:07:16 
Predsedajúci konštatuje, že návrh programu rokovania bol predložený v písomnej podobe a vyzýva 
poslancov k predloženiu doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.  
P. Boritáš navrhuje doplniť do programu rokovania bod č.14/ Stanovisko MieZ k činnosti pána 
starostu MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh s následným prečíslovaním bodov programu. 
Starosta návrh akceptuje a navrhuje hlasovanie o doplnení bodu č. 14/  Stanovisko MieZ k činnosti 
pána starostu MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh s následným prečíslovaním bodov 
programu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  10 
Hlasovanie č.  1 Za: 10   Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
Starosta navrhuje hlasovanie o programe ako celku, vrátane schváleného doplnenia. 
 
Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP:   
schvaľuje  program rokovania uvedený v pozvánke s doplnením bodu č. 14/ a s následným 
prečíslovaním bodov programu: 
1.  Otvorenie 
   a/  Schválenie programu rokovania  
       b/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 2. Výstavba parkoviska a nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OMIDA, spol. s r.o.   
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 3. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  za december 2015    
 4. Návrh na I. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016  
 5. Uznesenie  Miestneho  zastupiteľstva  MČ  Košice-Sídlisko  KVP  č.  82/a   zo  dňa  04.08. 2015 
       - protest prokurátora      
 6. Návrh na pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016    
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie         
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie          
 9. Delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení    
10. Sadzobník inzercie – poslanecký návrh  
11. Návrh na zmenu Zásad kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
12. Personálne otázky – poslanecký návrh  
13. Poslanecké dni Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 – poslanecký návrh 
14. Stanovisko MieZ k činnosti pána starostu MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh 
15. Interpelácie a otázky poslancov  
16. Rôzne   
17. Záver  
      
Počet  prítomných poslancov:  10 
Hlasovanie č.  2 Za: 9+1   Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
Poslankyňa Adamčíková hlasuje „za“ návrh „+1“. 
 
 
1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 1.b)   00:07:17 – 00:09:28 
Starosta prechádza k bodu programu 1.b). Žiada o návrh na členov návrhovej komisie. P. Matoušek 
navrhuje p. Adamčíkovú a p. Matoušeka. Starosta žiada o hlasovanie o týchto poslancoch  
na určenie do návrhovej komisie. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP:                                             
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:   Iveta Adamčíková, Ing. Roman Matoušek 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  3 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Martin Boritáš, Mgr. Zuzana Fiľakovská.  
 
 
2. Výstavba parkoviska a nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OMIDA, 
     spol. s r. o. 

Čas rokovania o bode 2.   00:09:29 – 00:39:54 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlásia poslanci J. Tkáč, L. Lörinc, V. Tóth, L. Takáč, M. Pach, M. Horenský  
a R. Matoušek. 
p. Tkáč: Žiadam, aby boli prednesené stanoviská komisií. 
Starosta žiada predsedov komisií, aby z dôvodu neprítomnosti zástupkyne starostu predniesli 
stanoviská svojich komisií. 
Stanoviská komisií: 
Komisia VDaŽP – odporúča návrh neschváliť. 
Predseda komisie VDaŽP uvádza dôvody, ktoré viedli k prednesenému odporúčaniu, a v závere sa 
s návrhom stotožní a predkladá pozmeňujúci návrh: „neschvaľuje výstavbu parkoviska...”.  
(O úplnom znení pozmeňujúceho návrhu sa bude hlasovať po ukončení diskusie.) 
p. Lörinc: Na komisii VDaŽP pán Titl (člen-neposlanec) označil parkovisko za nevhodne 
navrhnuté. Vraj tam budú vznikať kolízne situácie. Navrhujem, aby miestny úrad vypracoval štúdiu 
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o prepojení Hemerkovej a Čordákovej ulice, t.j. zmenu jednosmernej premávky. 
p. Tóth: Je to náš pozemok? Máme rozhodovacie právo? 
Starosta: Pozemok patrí mestu a MČ ho má zverený do správy. 
p. Takáč: Keď žiadajú o dôvod hodný osobitného zreteľa, nie sme len štatisti. Názory obyvateľov 
sú 50 : 50 - parkovisko : zeleň. Návrh p. Lörinca by bol ideálnym riešením. 
p. Pach: Táto lokalita je súčasťou oddychovej zóny. Je tam peší chodník a mal by byť čo najmenej 
dotknutý motorovými vozidlami. Nesúhlasím s vybudovaním parkoviska aj napriek profitu 16 000 € 
na výstavbu bezbariérového vstupu do Denného centra. 
p. Horenský: Záver zo stretnutia občanov nebol jednoznačný. Názory poslancov sa tiež 
rozchádzajú. Osobne si myslím, že benefity presahujú straty. 
p. Tkáč: Pri prepojení ulíc nezabúdajme, že sú tam dve školy, t.j. stovky detí, ktoré tam budú ráno 
voziť rodičia. Možno by tento návrh pomohol, ale vidím viac nedostatkov. 
p. Mihaľov: Prepojenie ulíc je mimo predloženej žiadosti, vráťme sa k podstate veci. 
p. Horenský: Parkovisko musíme riešiť plošne. 
p. Lörinc: Návrhy na uznesenie sa nenegujú. Môžeme vyriešiť parkovisko a  prepojiť ulice. 
Prebieha krátka diskusia medzi poslancami M. Pachom, J. Tkáčom, V. Tóthom, L. Takáčom 
a R.Matoušekom – o navýšení tržieb pre OMIDu, o obchode lokálneho významu, o prínose 
parkoviska pre Hemerkovu ulicu, o súkromnom zameraní parkoviska, o ochote investora poskytnúť 
parkovisko aj občanom, o probléme vstupu a výstupu z parkoviska (Hemerkova ulica je slepá) 
a o zrušení prepojovacieho pešieho chodníka (Zombova + Janigova ulica). 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Lörinca : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
žiada Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP, aby vypracoval štúdiu prepojenia ulíc Hemerkova 
a Čordákova v termíne do nasledujúceho zastupiteľstva. 
Prosím s dôrazom na bezpečnosť žiakov ZŠ Čordákova a ZŠ Janigova. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  4        Za: 11         Pr.:  1        Zdr.:  0  Návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca J. Tkáča : 
Z dôvodu, nakoľko sa jedná o objekt lokálneho charakteru, ktorý sa nachádza vo vnútroblokovom 
priestore a ktorý slúži pre peších zákazníkov, a realizáciou tohto projektu parkovisko by sa zhoršila 
dopravná situácia na Hemerkovej ulici, ktorá je v súčasnosti slabo prejazdná. Zničí sa oddychový 
charakter zóny, ktorá by bola výstavbou parkoviska narušená a zruší časť aktívne využívaných 
prechodových koridorov v oddychovej zóne pre obyvateľov KVP. 
Na základe týchto skutočností: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi neschvaľuje výstavbu 
parkoviska a nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OMIDA, spol. s r. o. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  5        Za: 5         Pr.:  3        Zdr.:  4  Návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a 
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP schvaľuje 
a) výstavbu parkoviska pri predajni potravín na Hemerkovej 39 na časti pozemku parc. č. 2889/1 
 zapísaná na LV č. 965, katastrálne územie Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II 
 pre OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO 31715362 
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b) nájom pozemku registra C KN novovytvorená parcela č. 2889/4 o výmere 715 m²   k.ú. Grunt 
     podľa Geometrického plánu č. 49/2015 vyhotoveného Richardom Wantrubom, Turgenevova 6,  
     040 01 Košice, za nájomné vo výške 120 €/rok  pre OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01  
     Košice, IČO 31715362, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
    č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so stanoviskom Mesta Košice  
    ako vlastníka pozemku.  Osobitný  zreteľ  je  daný tým,  že  ide  o  pozemok  priľahlý k budove  
    Obchodného centra  na Hemerkovej č. 39, ktorá je vo vlastníctve OMIDA, spol. s r.o. 
s podmienkami: 

1. umožnenie parkovania občanom dotknutej lokality aj mimo predajných hodín, 
2. zabezpečovanie trvalej starostlivosti o parkovisko a prístupovú cestu na vlastné náklady, 
3. uskutočnenie výsadby popínavých rastlín vo vytipovanej lokalite v počte 200 ks na vlastné 

náklady, 
4. podieľanie sa na realizácii riešenia bezbariérového prístupu pre imobilných občanov  
 do Denného centra, ktoré Mestská časť Košice – Sídlisko KVP prevádzkuje v objekte OC IV 
 na Cottbuskej 36, a to v závislosti od spôsobu, ktorý zvolí mestská časť Košice–Sídlisko 
 KVP ako najvhodnejší, v celkovej hodnote investície 16.000,- EUR.    

 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  6        Za: 3         Pr.:  4        Zdr.:  5  Návrh nebol schválený. 
 
3. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za december 2015 
 Čas rokovania o bode 3.   00:39:55 – 00:42:00 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Stanoviská komisií: 
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie – nebola uznášaniaschopná, ale odporúča 
predložený návrh vziať na vedomie. 
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 Informatívnu 
správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za december 2015. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  7        Za: 11         Pr.: 0        Zdr.:  1  Návrh bol schválený. 
 
 
4. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016  
 Čas rokovania o bode 4.   00:42:01 – 02:35:10 
Starosta uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek  
a M. Horenský. 
Stanoviská komisií: 
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča predložený návrh schváliť. 
Komisia VDaŽP – odporúča predložený návrh schváliť. 
p. Matoušek: Mám procedurálny návrh – hlasovať samostatne o každej položke v predloženom 
návrhu. 
Starosta dáva hlasovať o procedurálnom návrhu – samostatné hlasovanie o jednotlivých položkách. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  8        Za: 9         Pr.:  0        Zdr.:  3  Návrh bol schválený. 
 
p. Horenský: Predkladám pozmeňujúci návrh - k zmenám v kapitálových výdavkoch sme mali 
pracovné stretnutie s p. Matoušekom, ktorý súhlasil s mnou navrhovanými zmenami za určitých 
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podmienok. Podmienky som splnil – znížil som navrhovanú sumu investičnej akcie na 3 000,- € 
a našiel som nové miesta na spustenie pilotného projektu (uzamkýnateľné kontajnery). 
p. Matoušek: Stretli sme sa, ale nebol časový priestor na prerokovanie návrhu v poslaneckom klube. 
Navrhujem 10 minútovú prestávku na poradu. 
Starosta dáva hlasovať o 10 minútovej prestávke. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  9        Za: 11         Pr.:  1        Zdr.:  0  Návrh bol schválený. 

 
Po prestávke sa prezentovalo 11 poslancov.  
Pokračuje diskusia. O slovo sa hlásia poslanci M. Horenský, L. Lörinc, V. Tóth, R. Matoušek, 
L.Takáč a J. Mihaľov. 
p. Horenský: Čakal som na spätnú väzbu z poslaneckého klubu. Máme podpisy občanov z dvoch 
ulíc, ktorí sú ochotní mať uzamkýnateľné kontajnery. 
p. Lörinc: Kto bude spolufinancovať tento projekt? 
p. Horenský: Nesúhlasím s tým, aby si ho obyvatelia financovali sami. Podklady som vám poslal  
– jedná sa o pilotný projekt. 
p. Lörinc: Z čoho budú financované kontajnery? Podporujem projekt na klimatizáciu. Nesúhlasím 
so sumou na rekonštrukciu strechy, lebo tu nie je nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia. 
Projekt je z roku 2008 a pri vyhlásení verejného obstarávania boli použité jeho výstupy. 
Technológie a ceny rekonštrukcií sú v súčasnosti iné. Položenie 500 m² asfaltových pásov  
na strechu stojí od 16 000,- €. Možno to nie je ten istý materiál, ale navrhujem vyhlásiť novú 
verejno-obchodnú súťaž a osloviť viac spoločností. 
p. Horenský: Aký je stav strechy? 
Ing. Ziarková: Strecha je vo veľmi zlom stave. Zateká do kancelárií a steny plesnivejú. V roku 2010 
bol schválený projekt vrátane skladby strechy, ktorá musí byť dodržaná, inak je potrebné 
vypracovať nový projekt. 
p. Lörinc: Viete doložiť revíznu správu? 
p. Tóth: Ak ušetríme 20 000,- €, počkajme, zadajme nový projekt a nové verejné obstarávanie. 
p. Matoušek: Prekladám pozmeňujúci návrh –  
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
a) schvaľuje zrušenie VOS na opravu strechy budovy miestneho úradu, 
b) schvaľuje vyhlásenie novej VOS na opravu strechy budovy miestneho úradu.” 
Starosta: Nie som si istý, či je to v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
JUDr. Balážová: Nejedná sa o verejno-obchodnú súťaž, ale o verejné obstarávanie. 
p. Lörinc: Máme revízneho technika? 
Starosta: Odpovieme písomne. 
p. Takáč: Sú nové technológie, nové postupy. Ak zateká od roku 2006, na nejakom polroku už 
nezáleží: vyhlásme nové verejné obstarávanie. K uzamkýnateľným kontajnerom – občania, ktorí 
podpísali súhlas, oslovili aj mňa a potvrdili svoje rozhodnutie. 
p. Horenský: Otázka na pani kontrolórku - je možné zrušiť verejné obstarávanie? 
Ing. Hóková: Využijem právo poradného hlasu – poslanci nemajú kompetenciu zrušiť VO. Môžete 
požiadať starostu, aby nepodpísal zmluvu, ktorá je výstupom VO. Starosta túto možnosť preverí 
a ak mu to podmienky VO umožnia, tak zmluvu nepodpíše. 
p. Lörinc: V prípade podpisu zmluvy, ale neschválenia rozpočtu, z čoho budete financovať opravu? 
Ing. Hóková: Ak nie sú rozpočtované financie, zmluva nemôže byť podpísaná. 
Prebieha rozsiahla diskusia medzi poslancami V. Tóthom, M. Horenským, J. Mihaľovom, 
R.Matoušekom, J. Tkáčom, L. Lörincom a M. Pachom k uzamkýnateľným kontajnerom – 
o vyjadrení sa všetkých občanov z vytypovaných lokalít, o prerušení tejto témy do nasledujúceho 
rokovania MieZ,  o dĺžke procesu zahájenia pilotného projektu, o nezáujme občanov o veci verejné, 
o vytypovanej lokalite (Dénešova a Wuppertálska ulica) a výške navrhovaných nákladov, o súhlase 
spoločenstiev vlastníkov bytov, o samofinancovaní občanmi (mimo pilotného projektu), 
o polozapustených kontajneroviskách a o možnosti spolufinancovania obyvateľmi. 
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p. Horenský: Občania chcú, aby to riešila mestská časť. Celkové náklady by boli cca 100 000,- €. 
p. Lörinc: Chýba tomu systém. Neschválili ste návrh VZN, ktorý som predložil na XI. rokovaní 
MieZ a ktorý nikoho neprotežoval. 
p. Horenský: Obdobné VZN o kontajneroch je schválené v MČ Staré mesto. Nakoľko občania 
nepredložili žiadosti, MČ financie nevyčlenila. 
p. Matoušek: Navrhujem ukončiť diskusiu a udeliť slovo len už prihláseným poslancom. 
Starosta dáva hlasovať o ukončení diskusie a udelení slova už prihláseným poslancom. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  10        Za: 7         Pr.:  5        Zdr.:  0  Návrh bol schválený. 
 
p. Lörinc: Prvotne je potrebné hľadať spolufinancovanie. Hovoríme o alternatívnom financovaní. 
Prečo predkladáš návrh, v ktorom MČ financuje 100 % a alternatívne financovanie 0%? Tento 
návrh považujem za nekoncepčný. 
p. Horenský: Oslovil som viacerých poslancov, ktorým som predstavil môj návrh, do dnešného dňa 
som neobdržal žiadnu výhradu alebo pripomienku. 
p. Matoušek: Sťahujem môj pozmeňujúci návrh na uznesenie a predkladám nový pozmeňujúci 
návrh - MieZ nesúhlasí s výsledkom verejného obstarávania na opravu strechy budovy a žiada  
starostu  MČ o nepodpísanie zmluvy s víťazom verejného obstarávania na opravu strechy budovy. 
Poslanec M. Boritáš diskutuje o relevantnosti prieskumu medzi obyvateľmi a o dôležitosti zdroja 
financovania. 
Starosta: Ak bola ukončená diskusia, môžu sa poslanci hlásiť faktickými pripomienkami? 
JUDr. Balážová: Bolo schválené ukončenie diskusie a udelenie slova už prihláseným poslancom. 
Mimo už prihlásených sa ďalší rečníci hlásiť nemôžu.  
Po vystúpení všetkých prihlásených poslancov starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje I. zmenu rozpočtu Mestskej 
časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu s týmto doplnením: 
1) v programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 1.2: Strategické plánovanie  
     a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
 - projektovú dokumentáciu „Uzamkynateľné prístrešky na kontajnery” o sumu 500,- € 
 vo funkčnej klasifikácii 04.4.3 – Výstavba, položka 716, 
2) v programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.4: Ochrana životného prostredia sa zvyšujú  
    kapitálové výdavky na:  
 - realizáciu investičnej akcie „Uzamkynateľné prístrešky na kontajnery” o sumu 3 000,- € 
 vo funkčnej klasifikácii 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania, položka 717, 
3) príjmové finančné operácie sa v položke 454 – prevody prostriedkov z peňažných fondov  
    zvyšujú o sumu 3 500,- €. 
  
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č. 11        Za: 6         Pr.:  3        Zdr.:  2 Nehl.: 1  Návrh nebol schválený. 
 
p. Tóth: Poslanec J. Tkáč nehlasoval, je nás 11. 
Starosta: Teraz som vás spočítal, je prítomných 12 poslancov, na schválenie návrhu je potrebná 
nadpolovičná väčšina poslancov, t. j. 7. Vedúca právneho oddelenia JUDr. Balážová potvrdzuje, že 
návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
V kapitálovom rozpočte v položke Príprava a projektová dokumentácia sa zvyšujú kapitálové 
výdavky na výšku 2 000,- € a vo finančných operáciách Prevod prostriedkov z peňažných fondov 
(rezervného fondu) sa zvyšuje rozpočet o 2 000,- €. 
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Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č. 12        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Kapitálový rozpočet v položke Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia upravuje  
sa rozpočet na výšku 63 200,- € a zvyšujú sa kapitálové výdavky o 46 200,- € a finančné operácie 
Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rezervného fondu) sa tiež zvyšujú o 46 200,- €. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č. 13        Za: 0         Pr.:  7+1        Zdr.:  0+1   Návrh nebol schválený. 
Poslankyňa Adamčíková hlasuje „proti“ návrhu „+1“ a poslanec Takáč „zdržal sa” „+1”.  
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Kapitálový rozpočet v položke Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia sa zvyšuje 
o sumu 6 000,- € a finančné operácie Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rezervného fondu) 
sa tiež zvyšuje o 6 000,- €. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č. 14        Za: 9         Pr.:  1        Zdr.:  1   Návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
a) nesúhlasí s výsledkom verejného obstarávania na opravu strechy budovy, 
b) žiada  starostu  MČ o nepodpísanie zmluvy s víťazom verejného obstarávania na opravu strechy  
    budovy. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č. 15        Za: 11         Pr.:  1        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
O 17:14 hodine sa na rokovanie dostavila Ing. Mária Gamcová, PhDr.  
Starosta: Máme ďalšie návrhy na uznesenie? 
p. Matoušek: Máme opravný návrh. Žiaľ, nastala technická chyba a zle som prečítal 
v procedurálnom návrhu celé znenie návrhu finančnej komisie. Chcem požiadať o opravné 
hlasovanie, lebo som prečítal iný riadok. 
Starosta žiada o stanovisko právneho oddelenia k opakovanému hlasovaniu o tom istom bode  
so zmeneným textom. 
JUDr. Balážová: O tom istom bode nie je možné na zastupiteľstve hlasovať dvakrát. 
Starosta: To, čo predniesol poslanec, bolo návrhovou komisiou zle interpretované. Jedná sa o vážny 
procedurálny krok, ktorý je potrebné vyriešiť. Nie je otvorená diskusia, ale hlásia sa viacerí 
poslanci. 
p. Horenský: Žiadam, aby ste dali slovo Ing. Nogovej, či návrhy, ktoré sa týkajú zmien rozpočtu 
boli formulované správne. 
Ing. Nogová: Návrhy, ktoré ste čítali, boli to zmätočné. Predniesli sa rozdielne funkčné klasifikácie, 
rozdielne programy. Neviem, či bude možné vykonať zmenu rozpočtu na základe takto prijatých 
návrhov. 
p. Tóth: Navrhujem novú prestávku. 
p. Lörinc: Poslanci nemusia doslovne prečítať návrh na uznesenie, ak bol predložený a bude 
prednesený návrhovou komisiou. Keby sme schválili niečo zmätočné, starosta to nepodpíše  
a na ďalšom zastupiteľstve to schválime. 
Starosta do budúcna žiada o zabezpečenie kopírovacieho prístroja do rokovacej miestnosti  
a vyhotovovanie kópií každého nového alebo pozmeňujúceho návrhu poslanca pre predsedajúceho 
a členov poslaneckého zboru. 



 
8

Starosta: Bol prednesený návrh na prestávku. Vedeli by sme potom prijať niečo iné, pani Balážová  
- z toho čo ste povedali - že nie je možné hlasovať ešte raz (o tom istom)?  
Ing. Hóková: Odporúčam prestávku. Možno sa nájde nejaká možnosť, ako pokračovať a vyriešiť 
otázky ohľadne zmeny rozpočtu. 
Starosta v procesnom móde dáva hlasovať o 10 minútovej prestávke. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č. 16        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
Po prestávke sa prezentovalo 13 poslancov. 
Starosta žiada návrhovú komisiu, aby pokračovala v prednášaní návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – opravný návrh návrhovej komisie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    
schvaľuje vyhotovenie  uznesení  k bodu  4 –  Návrh  na  I. zmenu  rozpočtu podľa predloženého     
písomného návrhu MČ v  časti  kapitálových  výdavkov  a  v  časti  príjmových  operácií  zvýšiť     
položku 454 o 6 700,- €. Uznesenia nebudú vyhotovené podľa prečítaných návrhov. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č. 17        Za: 8+1         Pr.:  0        Zdr.:  3   Návrh bol schválený. 
Poslankyňa Zelinková hlasuje „za“ návrh „+1“. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   schvaľuje I. zmenu rozpočtu Mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu so schválenými zmenami. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č. 18        Za: 8           Pr.:  0        Zdr.:  5   Návrh bol schválený. 
 
 
5. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP č. 82/a zo dňa 04. 08. 2015  
    – protest prokurátora  

Čas rokovania o bode 5.   02:35:11 – 03:00:27 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek, 
M.Boritáš, L. Lörinc, L. Takáč, M. Pach, M. Gamcová, Z. Fiľakovská a M. Horenský. 
Stanovisko komisie: 
Komisia KŠaŠ – odporúča predložený materiál prerokovať. 
p. Matoušek: Predkladám pozmeňujúci návrh – protestu prokurátora sa „vyhovuje”. 
p. Boritáš: Prenájmu mobilnej ľadovej plochy sme venovali veľa času – boli sme presviedčaní 
o ponechaní nájmu pôvodnému nájomcovi (SAN), ale boli by sme aj naďalej doplácali. Prebehla 
OVS a teraz máme nájomcu, ktorý investuje do predmetu nájmu a ešte platí ročný prenájom.  
Neprišli sme o nič a ešte sme získali. Nevidím dôvod nepodporiť návrh predložený miestnym 
úradom - protest prokurátora „vziať na vedomie”. 
p. Tóth: Pri protestoch prokurátora ste stále tvrdili, že im musíme vyhovieť. Teraz stačí vziať  
na vedomie? Aj na XII. rokovaní MieZ ste tvrdili, že musíme protestu prokurátora vyhovieť. 
Starosta: Prečítam z dôvodovej správy: „Protest nie je rozhodnutím, ktoré by bolo pre orgán, voči 
ktorému smeruje, záväzné. Je len odporúčaním”. Prokurátor vyjadruje len svoj názor. Na XII. MieZ 
bol predložený materiál, v ktorom prokurátor napadol časť VZN, ktoré bolo v rozpore  
so štatútom mesta. V tomto prípade protestuje proti jednej z podmienok OVS. 
p. Lörinc: Sú dve možnosti – 1/ vyhovieme a vyhlási sa nová OVS, 2/ nevyhovieme a môžeme 
skončiť na súde. 
Starosta: Rozhodnutie prokurátora nemá dopad na OVS. Len súd to môže zmeniť, alebo zrušiť 
zmluvu. 
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p. Takáč: Nevidím dôvod stavať sa na odpor inštitúcii. 
Starosta: Jeden z dôvodov môže byť aj to, že MĽP nebude v prevádzke. V prípade ak protest 
vezmete na vedomie, je ďalší postup na zvážení prokuratúry. Prokuratúra môže podať na súd návrh 
na zrušenie uznesenia MieZ. 
p. Pach: MĽP nás nič nestojí. Dôsledky zrušenia zmluvy môžu byť aj tie, že od nás súčasný 
nájomca bude vymáhať už vynaložené prostriedky.  
p. Gamcová: Prokurátorka nemusela vedieť celú históriu strát, ktoré sme z MĽP mali. Vyjadruje 
svoj názor a možno ho zmení po uvedení do celej problematiky. Ak protestu vyhovieme, de facto 
súhlasíme s jej názorom, že výška ročného nájmu minimálne 1,- € s DPH nie je v poriadku. 
Starosta: Prokurátorka nerešpektuje realitu - vysúťažili sme ročný nájom 1 200,- €.  
p. Takáč: Poskytli sme prokurátorke všetky relevantné podklady? 
Starosta: Všetky podklady k OVS boli na prokuratúru doručené. Nepochybili sme. V prípade 
podania návrhu na súd prokurátorom sa budeme účinne brániť. 
p. Gamcová: Prokurátor sa pri podnete zameriava hlavne na skutočnosti, na ktoré bol upozornený. 
p. Pach: Podnet podal predchádzajúci nájomca. Prokurátorka postupovala profesionálne, ale 
nezaujímala ju vysúťažená suma. 
p. Boritáš: Ak by v podmienkach OVS bola suma v takej výške, ktorá by niekomu zabránila 
zúčastniť sa OVS, to by bol dôvod na podnet. Prokurátori sú byrokrati, len upozornili na rozpor. 
Osobne budem hlasovať za „berie na vedomie”. 
p. Fiľakovská: Napadli len jednu podmienku - výšku minimálneho nájmu. Proti podmienkam OVS 
neprotestovali. 
p. Horenský: Súhlasím s p. Boritášom. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta ukončuje diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     vyhovuje   
Protestu prokurátora č. Pd 85/15/8803-10 zo dňa 15.12.2015 podaný proti opatreniu-uzneseniu 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 82/a zo dňa 04.08.2015. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  19        Za: 7         Pr.:  5        Zdr.:  1   Návrh bol schválený. 
 
Starosta: Využijem svoje právo toto uznesenie nepodpísať. 
 
 
6. Návrh na pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016 

Čas rokovania o bode 6.   03:00:28 – 03:08:07 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci M. Boritáš  
a L.Takáč.  
Stanoviská komisií: 
Finančná komisia  a rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča návrh neschváliť. 
p. Boritáš: Zaslal som miestnemu úradu a zainteresovaným pozmeňujúci návrh k predloženému 
materiálu. Je to návrat k tomu, ako to fungovalo pred zmenou VZN o podmienkach poskytovania 
dotácií – určíme lehotu na podávanie žiadostí a 2x do roka rozdelíme nejaký finančný balík.  
p. Takáč: Súhlasím s p. Boritášom, ale ak v apríli bude rokovanie MieZ a návrh zmeny VZN má 
byť 15 dní zverejnený na pripomienkovanie, tak tento rok už nie je možné postupovať podľa tohto 
návrhu. 
p. Boritáš: Ak starosta nepodpíše uznesenie, bude mimoriadne MieZ a môžeme predložiť toto VZN. 
p. Takáč: Skutočne nepodpíšete uznesenie? 
Starosta: Nekomentujem. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
l. schvaľuje pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016 z dôvodu vyrovnaného bežného 
   rozpočtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016, 
2. žiada starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s pracovníkmi MÚ 
   zabezpečil spracovanie návrhu na zmenu VZN č. 16/2013 o podmienkach poskytovania dotácií  
   právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom tak, aby žiadosti o dotácie boli v MieZ  
   prerokovávané 2x ročne s tým, že: 
 Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie sa môžu podávať nasledovne: 
 a) v lehote do 31. 10. daného roka na I. polrok nasledujúceho roka, 
 b) v lehote do 30. 04. bežného roka na II. polrok bežného roka,  
a návrh zmeny predmetného VZN predložil na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ 
Košice-Sídlisko KVP. 
Zodpovedný: starosta MČ Košice-Sídlisko KVP Termín: najbližšie rokovanie MieZ 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  20        Za: 12+1         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
Poslanec Lörinc hlasuje „za“ návrh „+1“ 
 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

Čas rokovania o bode 7.   03:08:08 – 03:11:00 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Stanoviská komisií: 
Komisia KŠaŠ – odporúča návrh schváliť. 
Finančná komisia  a rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča schváliť dotáciu vo výške 300,- €. 
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    neschvaľuje   
žiadosť o dotáciu pre Rodičovské združenie pri Materskej škole Hemerkova 26, Košice  
na rekonštrukciu detského ihriska vo výške 500,- €. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  21        Za: 8         Pr.:  3        Zdr.:  2   Návrh bol schválený. 
 
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

Čas rokovania o bode 8.   03:12:01 – 03:16:45 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Stanoviská komisií: 
Komisia KŠaŠ – odporúča návrh neschváliť. 
Do diskusie sa hlásia poslanci V. Tóth a M. Boritáš. 
p. Tóth: Prečo rokujeme o poskytnutí dotácií, keď sme schválili pozastavenie ich poskytovania? 
Starosta: Pokračujeme v rokovaní podľa predloženého a schváleného programu. 
p. Boritáš: Uznesenia sú platné až po ich podpísaní starostom MČ. 
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    neschvaľuje   
žiadosť o dotáciu pre K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, 
Košice na vybudovanie komunitnej záhrady - ,,Predná záhrada KVP“, ktorá má slúžiť pre 
obyvateľov MČ Košice–Sídlisko KVP vo výške 3000,- €. 
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Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  22        Za: 10         Pr.:  1        Zdr.:  2   Návrh bol schválený. 
 
9. Delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení 

Čas rokovania o bode 9.   03:16:46 – 03:28:09 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Lörinc, 
M.Boritáš, M. Gamcová, Z. Fiľakovská, I. Zelinková a J. Mihaľov. 
p. Lörinc : Vzdávam sa členstva v rade ZŠ Janigova 2. Na uvoľnené členstvo delegujem, s jeho 
súhlasom, poslanca J. Mihaľova. 
p. Boritáš: Do rady ZŠ Starozagorská 8 som navrhol neposlankyňu PhDr. Annu Jenčovú, PhD. 
Z komunikácie s právnym oddelením MÚ vyplynulo, že mesto žiada zástupcov iba z radov 
poslancov. Môj návrh aj tak predložím, ak mesto p. Jenčovú neschváli, je to ich rozhodnutie. Ďalej 
navrhujem p. Lörincovi, aby sme naše pozmeňujúce návrhy spojili. 
Prebieha krátka diskusia medzi poslancami Z. Fiľakovskou, M. Gamcovou, V. Tóthom 
a I.Zelinkovou o akceptovaní žiadosti mesta a navrhovaní prednostne poslancov, o vyhláške  
na spôsob ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o možnosti navrhnúť aj neposlanca v prípade,  
ak sa poslancami nenaplnenia určené počty členov.  
p. Mihaľov: Rád sa ujmem aj členstva v rade ZŠ Starozagorská 8. 
p. Fiľakovská: Aké je stanovisko právneho oddelenia? 
JUDr. Balážová: Mesto Košice žiada delegovať členov z radov poslancov, nie iných zástupcov. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov 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 MieZ  MČ  Košice-Sídlisko KVP :  
                 ZŠ Drábova 3                                 Ing. Roman Matoušek  
                 ZŠ Mateja Lechkého                      Ing. Mária Gamcová, PhD. 
                                                                        Mgr. Zuzana Fiľakovská                              
                 ZŠ Janigova 2                                Ing. Mária Gamcová, PhD. 
                                                                        Ing. Juraj Mihaľov  
                 ZŠ Starozagorská 8                        Ing. Juraj Mihaľov  
                                                                        Ing. Ladislav Takáč, PhD.                                                             
                                                                        Ing. Ján Tkáč, PhD.  
                 MŠ Cottbuská 34                           Iveta Zelinková  
                 MŠ Čordákova 17                          Iveta Adamčíková                                
                 MŠ  Dénešova 53                           Vojtech Tóth, MBA 
                                                                        Ing. Roman Matoušek  
                 MŠ  Hemerkova 26                        Iveta Zelinková  
                 MŠ  Húskova 45                            Iveta Adamčíková  
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  23        Za: 12         Pr.:  1        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
 
10. Sadzobník inzercie – poslanecký návrh 

Čas rokovania o bode 10.   03:28:10 – 03:36:23 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč,  L.Lörinc, 
J. Mihaľov, R. Matoušek a M. Horenský. 
p. Takáč: Bolo by vhodné vypracovať analýzu – aké sú náklady na tlač jednej strany občasníka 
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KVaPka. Mám návrh – máme štyri volebné obvody, občasník vydávame 4x do roka – keď si 
podnikateľ zaplatí inzerát, druhý bude mať zadarmo, keď občasník prirotuje do jeho volebného 
obvodu. 
p. Lörinc: V čom je to iné oproti zverejnenému cenníku?  
p. Takáč: Táto možnosť bude len pre našich podnikateľov. 
Starosta: Podnikatelia, ktorí podnikajú na sídlisku KVP tu nemusia mať sídlo firmy. 
p. Mihaľov: Nevidím dôvod dávať inzerciu zadarmo. Zníži sa kvalita občasníka. 
p. Matoušek: Zvýhodňovať niektorých podnikateľov je proti obchodnému zákonu.  
p. Lörinc: O reklamu nie je veľký záujem. 
p. Horenský: Začali sa rokovania s obchodnými reťazcami, ale nemajú záujem o celú A4. 
Starosta: Majú záujem inzerovať, ale len A5. 
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  
 1. sadzobník inzercie s doplnením sadzieb farebných formátov A5, A6 a A7, 
 2. doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ 
  Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  24        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.:  1   Návrh bol schválený. 
 
 
11. Návrh na zmenu Zásad kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

Čas rokovania o bode 11.   03:36:24 – 03:37:26 
Starosta uvádza bod rokovania a 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  
zmenu Zásad kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie č.  25        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
 
12. Personálne otázky – poslanecký návrh 

Čas rokovania o bode 12.   03:37:27 – 03:45:22 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
P. Matoušek ako predseda Finančnej komisie a rozvoj mestskej časti a podnikanie podáva návrh  
na odvolanie člena – neposlanca p. Petra Šoltésa. 
P. Lörinc ako predseda Komisie kultúry, školstva a športu podáva návrh na zvolenie poslanca 
M.Pacha do funkcie podpredsedu uvedenej komisie. 
P. Tkáč ako predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia podáva návrh na zvolenie 
člena - neposlanca Ing. Martina Klebaška do uvedenej komisie. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca J. Tkáča : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
volí neposlanca Mgr. Martina Klebaška do Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. 
 
 Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  26        Za: 13         Pr.:  0        Zdr.:  0    Návrh bol schválený. 
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Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Lörinca : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
volí poslanca Ing. Milana Pacha do funkcie podpredsedu Komisie kultúry, školstva a športu. 
 
 Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  27        Za: 13         Pr.:  0        Zdr.:  0    Návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
odvoláva neposlanca Petra Šoltésa z Finančnej komisie a rozvoj mestskej časti a podnikanie. 
 
 Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  28        Za: 13         Pr.:  0        Zdr.:  0    Návrh bol schválený. 
 
13. Poslanecké dni Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 – poslanecký návrh 

Čas rokovania o bode 13.   03:45:23 – 03:50:13 
Starosta uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo predkladateľovi materiálu - poslancovi 
M.Horenskému.  
p. Horenský: Mám pozmeňujúci návrh – vynechať bod 2/, v ktorom žiadame starostu o priestorové 
zabezpečenie konania poslaneckých dní. Zabezpečenie priestorom sme schválili už minulý rok 
a uznesenie je zaradené medzi úlohy v plnení, takže je aktuálne. 
Starosta otvára diskusiu. Do diskusie sa hlási poslanec L. Lörinc, ktorý navrhuje zvýšiť investície 
do informovania občanov, napr. prenajať citylighty, ktoré majú pozitívnu odozvu u občanov. 
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     
1. schvaľuje program Poslaneckých dní Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016 podľa 
predloženého návrhu; 
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). 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  29        Za: 13         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
 
14. Stanovisko MieZ k činnosti pána starostu MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh 

Čas rokovania o bode 14.   03:50:14 – 04:09:39 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlási poslanec L. Takáč, ktorý 
predkladá procedurálny návrh na 10 minútovú prestávku. 
Starosta dáva hlasovať o 10 minútovej prestávke. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  30        Za: 12         Pr.:  1        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 

 
Po prestávke sa prezentuje 13 poslancov.  
Pokračuje diskusia. O slovo sa hlási poslanec L. Lörinc, ktorý číta dôvodovú správu k doplnenému 
bodu rokovania. Správa obsahuje názor poslancov MieZ, že starosta sa dopustil porušenia 
a nerešpektovania rokovacieho poriadku MieZ a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v týchto bodoch: § 6 ods.3/, § 8 ods. 6/ a 7/, § 9 ods. 10/, § 17 ods. 5/, 11/ a 15/ rokovacieho 
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poriadku MieZ a § 12 ods. 6/ zákona o obecnom zriadení. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Lörinca : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
1. vyjadruje veľkú nespokojnosť s činnosťou pána starostu najmä preto, že 
 a) zvolal zhromaždenie obyvateľov MČ  v  rozpore  so  Zákonom  č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  
         zriadení, bez vedomia a súhlasu miestneho zastupiteľstva, 
 b) neoprávnene   podpísal   uznesenie   MieZ  číslo 115,  napriek  tomu,  že  jeho  časť  uvedená  
         pod bodom b) poslancami schválená nebola, 
 c) opakovane, v rámci rokovania miestneho zastupiteľstva, neudelil slovo poslancom MieZ, ktorí  
         ho o to zákonným spôsobom žiadali, 
2. žiada starostu Mestskej časti  Košice–Sídlisko KVP Ing. Alfonza Halenára, aby: 
 a) rešpektoval a dodržiaval platný Rokovací  poriadok  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  
         Košice-Sídlisko KVP, 
 b) rešpektoval  právne  postavenie  a  právomoci  miestneho  zastupiteľstva   v  zmysle   platného   
         zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie č.  31        Za: 10         Pr.:  0        Zdr.:  3   Návrh bol schválený. 
 
15. Interpelácie a otázky poslancov 

Čas rokovania o bode 15.   04:09:40 – 04:35:52 
Starosta otvára diskusiu k bodu rokovania a žiada poslancov, aby interpelácie sústredili do prvej 
časti prejednávaného bodu. 
p. Lörinc: 1/ MieZ žiada starostu o zverejnenie nasledujúcich údajov za obdobie od novembra 2014:  
 1. Koľko pracovných stretnutí sa uskutočnilo medzi starostom MČ, poprípade zamestnancami  
         MÚ a právnou kanceláriou pána Sotolářa? 
 2. Aké boli jednotlivé body rokovania medzi týmito zúčastnenými stranami? 
 3. Aké výstupy/prínosy vyplynuli pre MÚ z daných rokovaní? 
 4. V akej výške boli fakturované a vyúčtované dané rokovania/stretnutia? 
2/ MieZ žiada starostu o zverejnenie nasledujúcich údajov za obdobie od novembra 2014: 
 1. Koľko zamestnancov MÚ opustilo svoju pracovnú pozíciu v období od novembra 2014  
  do marca 2016? 
 2. Aké boli dôvody týchto odchodov/zmien pri jednotlivých zamestnancoch? 
3/ MieZ žiada starostu o zverejnenie nasledujúcich údajov za obdobie od novembra 2014: 
 1. Koľko  „úradných  záznamov”   bolo   vystavených   zamestnancom   MÚ   starostom   alebo 
         prednostom MÚ v období od novembra 2014 do marca 2016? 
 2. V akej veci (pri akých prípadoch) boli tieto úradné záznamy vystavené (všetky)? 
 3. Na základe akej internej smernice boli tieto úradné záznamy zamestnancom MÚ vystavené? 
 P.S.: Pre ochranu osobných údajov, prosím, neoznačovať konkrétnych zamestnancov menom, ideálne 
             pseudonymom (napr. zamestnanec MÚ č. 1, č. 2 atď.). 
p. Takáč: 1/ V akom štádiu je vypracovaný dodatok k nájomnej zmluve č. 97/2015/SM ohľadom 
chýbajúcich investícií do MĽP a jej zázemia? 
2/ Týmto žiadam o informáciu ohľadom kancelárie prvého kontaktu a to: 
 - či sa uvažuje o obnovení tejto kancelárie a ak áno, tak kedy, 
 - v prípade, že sa kancelária neotvorí, ktorý referát prevezme kompetencie danej kancelárie, 
 - koľko žiadostí bolo vybavených počas zastupovania tejto kancelárie príslušným referátom. 
3/ Týmto žiadam o informáciu koľkokrát MČ kontrolovala otváracie, respektíve prevádzkové 
hodiny nájomcu MĽP a jej zázemia. 
4/ Týmto žiadam informáciu ako MČ kontrolovala dodržiavanie VZN č. 26/2015, ktorým  
sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 
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kampane na verejných priestranstvách MČ Košice-Sídlisko KVP. 
5/ Týmto žiadam informáciu aký je dopad schválenia VZN 27/2015, respektíve koľko podnikov si 
zmenilo na základe daného VZN otváracie hodiny. 
p. Tóth: 1/ V akom časovom rozsahu budú odstránené kamienky z ulíc Dénešova a Wurmová? 
2/ Interpelujem pána starostu – rozpis prác na Dome seniorov od 01. 12. 2015 do 29. 02. 2016. 
p. Boritáš: Kedy spoločnosť BRONET postaví ihrisko? 
p. Tóth: Komunikoval som s majiteľom – ihrisko má byť vybudované toto leto pri Dénešovej 4. 
p. Adamčíková: K stravovaniu dôchodcov: 
1/ Je dopyt od seniorov k možnostiam výdaja stravy/stravovanie na našej MČ (stále miesto). 
2/ Možnosť riešenia do budúcna – výdajňa stravy – GASTROMILA. Dá sa o tom uvažovať? 
Navrhujem rokovať s majiteľom prevádzky o tejto možnosti výdaja stravy/stravovania pre seniorov 
nášho sídliska. 
K výstavbe cintorína: 
1/ Použitie projektovej dokumentácie k realizácii cintorína na MČ KVP. 
2/ Miesto, kde by sa tento cintorín (výstavba) realizoval. 
3/ Rozpočet k realizácii výstavby tohto daného cintorína. 
p. Mihaľov: V akom stave je v súčasnosti riešenie situácie podchodov na Hemerkovej a Húskovej 
ulici? Aký je súčasný postoj SBD II a Mesta Košice? Aké budú ďalšie kroky úradu? 
p. Pach: Kedy plánujete začiatok výstavby bezbariérového chodníka od OC IV. pri Humne? 
Plechová zastávka MHD na Moskovskej ulici špatí okolie – môžeme ju vymeniť, alebo odstrániť? 
Je možnosť posilnenia vývozu odpadu počas Veľkonočných sviatkov? 
p. Takáč: V súvislosti s úmrtím na lyžiarskom výcviku ste kontaktovali rodinu? Web stránka MČ 
pripomína BAZOŠ – ponúkate tam poukážky na podujatia v kultúrnom stredisku, konferencie a iné, 
nebolo by vhodnejšie ich ponúknuť do tombol a pod.? 
p. Gamcová: Navrhujem odstrániť železné prašiaky z Dénešovej 2 – sú nefunkčné a nebezpečné. 
Žiadam starostu, aby oslovil riaditeľa magistrátu – prehodnotenie hustoty a nastavenia svetelnej 
signalizácie z KVP smerom na stanicu – minimálne dva semafory by mohli zapínať chodci. 
p. Lörinc: Ako budeme pokračovať s dokončením, resp. doplnením work-outového ihriska? Kto 
zvolal stretnutie občanov k parkovaniu (EEI)? Je to kompetencia MieZ. 
p. Horenský: Prečo odmietate bezplatnú, dobrovoľnícku prácu p. Koszorua na web stránke? 
Informovali ste, že žiadate z ÚPSVaR absolventov a dobrovoľníka nechcete. 
p. Tkáč: Modré oplotenie na Triede KVP koroduje a začína byť nebezpečné. Kto ho má udržiavať? 
Ak my, tak pripravte riešenie. K výstavbe parkoviska OMIDA žiadam, aby ste hájili nesúhlasné 
stanovisko poslancov, zjavné z hlasovania k uvedenému bodu. 
p. Lörinc: Budete odpovedať na otázky teraz, alebo písomne do tridsiatich dní? 
p. Takáč: Žiadam odpovede na interpelácie a otázky zaslať na vedomie všetkým poslancom. 
 
16. Rôzne 

Čas rokovania o bode 16.   04:35:53 – 05:01:02 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč, M. Pach, 
J. Tkáč, V. Tóth, J. Mihaľov, M. Boritáš a M. Horenský. 
p. Takáč: Chcel by som vyzdvihnúť prácu organizátorov prímestského tábora. Druhá pochvala  
sa týka práce štátnej polície - jej zamestnanci  veľmi promptne reagovali na môj podnet ohľadne 
pokusu o vlámanie do motorového vozidla.  
Poslanec L. Takáč následne predkladá tri návrhy na uznesenie: 1/ uloženie výkonu kontroly   
na dodržiavanie rokovacieho poriadku, 2/ žiadosť o zoznam výnimiek povolenia vjazdu 
k Súkromnej ZUŠ, 3/ žiadosť o dohodnutie stretnutia so spoločnosťou ELTODO k osvetleniu 
prechodov pre chodcov. 
Poslanec M. Pach navrhuje zasielať odpovede na interpelácie a otázky poslancov elektronickou 
poštou. 
p. Tkáč: Je potrebné riešiť osvetlenie prechodov, ideálne by bolo doplnkové osvetlenie z led 
žiaroviek. Podchod na Drábovej ulici je neosvetlený a rizikový pre prechádzajúcich. 
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p. Tóth: Navrhujem pred rokovaním MieZ preveriť všetky hlasovacie zariadenia – vyhneme  
sa problémom pri hlasovaní. 
p. Mihaľov: Pri jednaní s ELTODO navrhujem kontrolu pouličného osvetlenia, niektoré lampy 
nesvietia. Majitelia psov chodia venčiť na Hemerkovu a Húskovu ulicu, kde je zákaz vodenia  psov  
– môžu? Zvážte ďalší elektronický výstup z rokovania – nahrávanie obrazovky hlasovania. 
K venčeniu psov prebehla diskusia medzi poslancami J. Mihaľovom, J. Tkáčom a V. Tóthom  
– o mapke KVP s vyznačenými venčoviskami, o možnostiach jej zmien, o tom, čo je ucelená plocha.  
p. Tkáč: Na všetkých zelených plochách, ktoré nie sú vyhradené, je zakázané venčiť psov. 
p. Boritáš: Dala by sa zvýšiť hlasitosť nahrávaného zvukového záznamu? 
p. Horenský: Informujem členov poslaneckého zboru, že poslankyňa M. Gamcová sa stala členkou 
poslaneckého klubu KVP Reprezent. 
p. Takáč: Percentuálne vyhodnotenia hlasovaní uvádzané na svetelnej tabuli sú mätúce 
a nezodpovedajú skutočnosti. 
Ing. Hóková informovala poslanecký zbor tom, že „Lady - Line” (seniorky z Denného centra) 
vytancovali bronzovú medailu na prehliadke umeleckej činnosti v Kulturparku pod názvom 
„Seniorská hviezda 2016”. 
p. Tkáč: Pri kontrole medziblokových komunikácií sme zistili ich sieťový rozpad. Je potrebné 
navrhnúť financie na údržbu. 
Starosta: Len na údržbu chodníkov potrebujeme cca 500 000,- €. Je to veľký problém a musíme 
nastaviť pravidlá. 
p. Takáč: Bolo by možné na webe zverejňovať interpelácie a odpovede na ne? 
Ing. Timková: Na základe návrhu kontrolórky bude do rokovania MieZ zaradený stály bod 
programu, v ktorom budeme predkladať informáciu o interpeláciách a odpovediach na ne. 
Kompletné materiály na rokovanie MieZ na webe zverejňujeme.  Táto správa bude tiež zverejnená. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Takáča : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
ukladá kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať kontrolu rokovacieho poriadku     
MČ vzhľadom na dôvodné podozrenie jeho porušovania. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.  32        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Takáča : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
žiada   starostu   Mestskej   časti   Košice-Sídlisko  KVP  o   vypracovanie   aktuálneho  zoznamu    
výnimiek povolenia vjazdu motorových vozidiel k Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana  
na Starozagorskej č. 10 a jeho distribúciu štátnej a mestskej polícii z  dôvodu zabezpečenia kontroly 
povolenia  vjazdu vozidiel s výnimkou od mestskej časti. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.  33        Za: 10         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Takáča : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
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. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.  34        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0   Návrh bol schválený. 
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17. Záver  
  Čas rokovania o bode 17.   05:01:03 – 05:04:30 
Starosta Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu XIV. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  ďakuje všetkým poslancom  
a zamestnancom mestskej časti za účasť na rokovaní. Rokovanie je ukončené o 20.05 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 XIV. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP 

konaného  dňa 08. 03. 2016  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice 
v celkovom počte 38 strán, z toho 4 strany sú výsledkom  prezentácie. 

 
   
 
 
 
 
 
.............................................    ............................................ 
    Ing. Jana Timková, v. r.  Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
              prednostka              starosta 
     
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Martin Boritáš, v. r.      ............................................ 
 
Mgr. Zuzana Fiľakovská, v. r.    ............................................ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková, v. r.  
 
V Košiciach, dňa  04. 04. 2016 
 
 


