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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 Zápisnica 

 
z XI.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  konaného  dňa 
10. novembra 2015 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, 
Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.      
 
 Prítomní poslanci MZ: Podľa prezenčnej listiny z XI. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Ospravedlnení poslanci MZ:    Ing. Roman Matoušek 
 Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
1. Otvorenie           Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:01:51 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. víta poslancov a prítomných na XI. 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP. Starosta následne otvára 
rokovanie. 
Starosta akceptuje informáciu poslanca Ing. Jána Tkáča, PhD., o ospravedlnení neprítomnosti 
poslanca Ing. Romana Matoušeka na tomto zasadnutí.  
Starosta informuje poslancov o rozhodnutí Ing. Marcela Priadku ukončiť výkon funkcie prednostu 
miestneho úradu, v rámci skúšobnej doby. Na rokovaní víta novovymenovanú vedúcu oddelenia 
správy majetku JUDr. Lenku Čechovú Pisarčíkovú. 
Rokovanie  pokračuje prezentáciou poslancov. Prezentuje sa 11 poslancov a starosta  konštatuje,  
že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
1. a) Schválenie programu rokovania Čas rokovania o bode 1. a)  00:01:55 – 00:03:32 
Predsedajúci konštatuje, že návrh programu rokovania bol predložený v písomnej podobe a vyzýva 
poslancov k predloženiu pozmeňujúcich návrhov. Žiadne doplňujúce, ani pozmeňujúce návrhy  
zo strany poslancov nie sú.  
Starosta dáva hlasovať o programe uvedenom v pozvánke. 
 
Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP:   
schvaľuje  program rokovania uvedený v pozvánke : 
 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   pokračovania   V. rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v Košiciach  zo dňa 13. júla 2015 a zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa   21. septembra 2015    2. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky   
  3. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – september 2015 
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  4. Návrh   Všeobecne   záväzného  nariadenia  Mestskej  časti  Košice-Sídlisko  KVP  č.   23/2015,
 ktorým sa  ruší  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  2/2004   o   čistote   a   verejnom   poriadku  
 na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
  5. Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia   Mestskej   časti   Košice-Sídlisko  KVP č. 24/2015  
 o symboloch Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
  6. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP  č.  25/2015 
 o poskytovaní elektronických služieb Mestskou časťou Košice-Sídlisko KVP 
  7. Žiadosť o poskytnutie dotácie 
  8. Interpelácie a otázky poslancov     
  9. Rôzne 
   a/ Diskusia o prioritách kapitálových výdavkov na rok 2016 
10. Záver        
 Hlasovanie č.  1 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  Čas rokovania o bode 1.b)   00:03:35 – 00:05:33 
Starosta prechádza k bodu programu 1.b) a žiada o návrhy na členov návrhovej komisie. 
Predsedovia poslaneckých klubov navrhujú p. Tkáča a p. Fiľakovskú. Starosta žiada o hlasovanie 
o týchto poslancoch na určenie do návrhovej komisie. 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:    Ing. Ján Tkáč, PhD.,  Mgr. Zuzana Fiľakovská.  
 
Hlasovanie č.  2 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Mihaľov, Ing. Ladislav Takáč, PhD.  
 
 
1.c) Kontrola plnenia uznesení Čas rokovania o bode 1.c)   00:05:35 – 00:17:52 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa hlásia 
poslanci M. Boritáš, V. Tóth a L. Takáč. 
p. Boritáš: Mám ústnu informáciu, že uznesenie č. 95 zo dňa 22. 09. 2015 je vraj splnené.  p. Gamcová: Na žiadosť pána starostu prišla písomná odpoveď od pána primátora Rašiho. Záverom odpovede je, že vystala potreba upraviť VZN mesta Košice č 42. Zmena prevádzkového času  na území mesta Košice je pripravovaná na rok 2016. Poslanec M. Boritáš predkladá návrh na uznesenie k nesplnenému uzneseniu č. 192 zo dňa  19. 02. 2013, ktorým bol súhlas s vybudovaním prístavby pre spoločnosť BRONET s. r. o. podmienený výstavbou detského ihriska. p. Tóth: Komunikoval som s majiteľom a vtedy prisľúbil výstavbu zrealizovať do konca roka 2014. Budova je vraj predaná a nový majiteľ nemá vedomosť o tomto záväzku. p. Takáč: Vraj je len prenajímaná. Myslím si, že nový majiteľ má povinnosť dodržať minulé záväzky. p. Boritáš: Môj návrh na uznesenie je predložený aj z tohto dôvodu – upozorniť na túto skutočnosť nového majiteľa. Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  
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1. berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia z X. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti   Košice-Sídlisko   KVP   zo  dňa   22. 09 .2015    a   prehľad    o    stave   plnenia   
 uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí MieZ so stavom k 10. 11. 2015;   
2. zaraďuje uznesenie č. 88 v bodoch 2 a 3 a uznesenia č. 95, 96, 97, 98 a 99 zo dňa 22. 09. 2015 
 medzi splnené úlohy;  
3. zaraďuje uznesenie č. 100 zo dňa 22. 09. 2015 medzi úlohy v plnení;  
4. zaraďuje uznesenie č. 192  z  XV.  rokovania  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti  Košice 
 –Sídlisko KVP zo dňa  19. 02. 2013, tretia odrážka, medzi úlohy nesplnené;  
5. žiada pána starostu a spoločnosť BRONET s.r.o. o konkrétnu, písomnú informáciu o tom, 
 v akom termíne, v akom rozsahu, na ktorom území a akým spôsobom zrealizuje zatiaľ nesplnenú 
 časť platného uznesenia č. 192 z  XV. rokovania  MieZ  zo dňa 19. 02. 2013, tretia odrážka. 
                                         Termín dodania požadovanej informácie : do najbližšieho rokovania MieZ                           
 
Hlasovanie č.  3 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
1.d) Rokovania miestnej rady – informácia a závery Čas rokovania o bode 1.d)   00:17:53 – 00:18:00 
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.  4 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
1.e) Informatívna správa z pokračovania V. rokovania Mestského zastupiteľstva 
 v Košiciach  zo  dňa  13. 07. 2015  a  zo  VI.  rokovania  Mestského zastupiteľstva 
 v Košiciach zo dňa 21. 09. 2015  Čas rokovania o bode 1.e)   00:18:01 – 00:19:18 
Starosta  uvádza  bod  rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu  
k tomuto bodu programu. 
Nikto 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 pokračovania V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa  13. júla 2015 a zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 21. septembra 2015. 
 Hlasovanie č. 5 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 2. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky  mestskej časti      Čas rokovania o bode 2.   00:19:19 – 00:31:00 Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme kontrolórkou mestskej časti Ing. Annou Hókovou, ktorej odovzdáva slovo.  Ing. Hóková: V správe sú predložené výsledky z kontrol od posledného rokovania MieZ. Dve kontroly boli vykonané na základe plánu kontrolu a jedna kontrola bola uložená uznesením. V záveroch následnej finančnej kontroly bolo zistené, že nie všetky uložené opatrenia boli splnené. Pozemky pod garážami na Húskovej ulici stále nie sú vyriešené, museli sme prijať nové opatrenia.   
p. Takáč: Preštudoval som si detailne správu kontrolórky. Neviem kto pochybil – či mestská časť 
ako celok, či jednotlivci, či štatutár MČ? Ako štatutár necítite morálnu zodpovednosť za výsledok 
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kontroly? Zo šiestich kontrolovaných vecí bolo v troch prípadoch konštatované porušenie zákona. 
Aký  je  návrh  starostu  na  vyvodenie osobnej zodpovednosti za aktuálne zlyhanie MČ vzhľadom  
na kontrolu vykonanú kontrolórkou Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP? 
Starosta: Z hľadiska morálky necítim nič, ale z hľadiska kontinuity cítim zodpovednosť 
a s ohľadom na to ako dlho sa niektoré veci riešia, bude potrebné niektoré procesy urýchliť. 
p. Horenský: Prečo bol opravený len jeden pútač? Nemali sme to urobiť koncepčne? Majitelia 
garáží vraj odmietajú zaplatiť nejakých 150 eur. 
Starosta: Oprava pútača pred miestnym úradom bola vykonaná na skúšku, následne pokračujeme. 
V riešení sú už iba traja majitelia garáži a tých postúpime externému právnikovi. 
p. Takáč: V zmluve k MĽP chýbajú investície, boli ste pán starosta súčasťou výberovej komisie 
a o podmienke investície ste vedeli. Je už podpísaný nejaký dodatok s nájomcom o výške 
investície? Ak nie, nájomca môže odmietnuť podpísať dodatok. Od nájmu ubehli už cca 3 mesiace. 
V akom štádiu je vypracovaný dodatok k nájomnej zmluve č. 97/2015/SM ohľadom chýbajúcich 
investícií do MĽP a zázemia? 
Starosta: Zmluva mohla byť ošetrená dokonale, ale mesto Košice chcelo špecifikovať, do ktorých 
objektov a v akej výške bude nájomca investovať. Oslovili sme nájomcu. Jeho odpoveď a našu 
žiadosť o súhlas majiteľa sme postúpili mestu, čakáme na odpoveď. 
p. Lörinc: Ak výška investície nie je zakotvená v zmluve, záujemcovia mohli v obchodnej verejnej 
súťaži uviesť akúkoľvek sumu. 
Starosta: Budeme sa týmito otázkami zaoberať a odpovieme Vám písomne. Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  Návrh na uznesenie – návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie  
„Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej   časti   Košice–Sídlisko   KVP   za   obdobie      
od 22. 9. 2015 do zasadnutia MZ dňa 10. 11. 2015”. 
 Hlasovanie č.  6 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  1   3. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – september 2015   Čas rokovania o bode 3.   00:31:01 – 00:44:56 Starosta uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč, L. Lörinc a V. Tóth. p. Takáč:  Zaplatili  sme  210,- €  za nákup a inštaláciu rezervačného kalendára na webe. Myslím si,  
že sa jedná o kalendár, ktorý je na internete voľne dostupný a p. Koszoru sa ponúkol, že to urobí 
zadarmo.  
Starosta: Oslovili sme firmu, ktorá nám tieto inštalácie zabezpečuje. 
p. Biskup: Kalendár bol vybraný z Wordpress a firma Bart ho nainštalovala.  
p. Lörinc: Platíme paušálne za správu web stránky? Koľko mesačne? 
Starosta: Web stánku si aktualizujeme sami. Máme externého správcu počítačovej siete a platíme 
mu paušálne 200,- €/mesačne. 
p. Tóth: Prečo to neurobil p. Koszoru zdarma, keď sa opakovane ponúkol a program je voľne 
šíriteľný? 
Starosta: Z dôvodu bezpečnosti som rozhodol, že prístup na upgate web stránky MČ budú mať iba 
zamestnanci MČ. 
p. Tóth: Pokiaľ viem, na stránke nie sú žiadne zaheslované prístupy. Je to niečo tajné? 
Starosta: Jedná sa o bezpečnosť webového sídla. 
p. Lörinc: Súhlasím s p. starostom. Jedná sa o zdrojové kódy. 
p. Takáč: Má niekto z firmy Bart bezpečnostnú previerku k vstupu na web stránku MČ? Nemohol 
to niekto urobiť zadarmo? 
Starosta: Odpovieme Vám písomne. 



 
5

p. Tkáč: Cena je iba za inštaláciu, alebo aj za používanie kalendára? 
Starosta: Odpovieme písomne. 
p. Lörinc: Máme internú smernicu na spravovanie web stránky? 
JUDr. Balážová: Máme vypracovaný bezpečnostný projekt, ktorý rieši aj spravovanie web stránky. 
p. Takáč: Dali sme Haligande 500,- eur, za čo? 
Ing. Nogová: Dotácia pre Haligandu bola schválená MieZ. 
Stanovisko finančnej komisie: odporúča vziať na vedomie. 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  berie na vedomie  
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – september 2015.  Hlasovanie č.  7        Za: 11         Pr.:  1        Zdr.:  0   4. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 23/2015, ktorým sa 
 ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o čistote a verejnom poriadku na území  
 Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  Čas rokovania o bode 4.   00:44:58 – 00:46:07 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 a) vyhovuje Protestu prokurátora Pd 77/15/8803-2 zo dňa 25.08.2015 podanému proti  Všeobecne    záväznému  nariadeniu  č. 2/2004  o  čistote  a  verejnom  poriadku  na  území Mestskej časti  Košice–Sídlisko KVP,  b) schvaľuje   Všeobecne  záväzné nariadenie č. 23/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné      nariadenie  č. 2/2004  o    čistote   a   verejnom   poriadku   na    území   Mestskej   časti   Košice       -Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.    Hlasovanie č.  8        Za: 12         Pr.: 0        Zdr.:  0     
5. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  24/2015  o  symboloch  Mestskej  časti  Košice 
    -Sídlisko KVP  Čas rokovania o bode 5.   00:46:10 – 00:48:56 Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu.  Do diskusie sa hlási p. Takáč, ktorého zaujíma možnosť ukladania sankcií v prípadoch porušenia VZN, napr. pri predvolebnej kampani. JUDr. Balážová: V § 7 predloženého návrhu VZN sú sankcie rozpracované. 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  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 24/2015   o   symboloch   Mestskej   časti   Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.      Hlasovanie č.  9        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.: 1  
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2015 o poskytovaní elektronických služieb 
 Mestskou časťou Košice-Sídlisko KVP  Čas rokovania o bode 6.   00:49:00 – 00:50:17 
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 Všeobecne záväzné  nariadenie č. 25/2015  o  poskytovaní elektronických služieb Mestskou časťou Košice–Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.      Hlasovanie č.  10        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0  7. Žiadosť o poskytnutie dotácie   Čas rokovania o bode 7.   00:50:20 – 01:05:57 Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlásia poslanci L. Lörinc, L. Takáč, Z. Fiľakovská,  M. Pach, V. Tóth a M.Horenský. 
p. Lörinc: Na komisii KVaŠ sme tento návrh neschválili. Kraso centrum nepôsobí na území našej 
mestskej časti ale dlhodobo nám bezplatne poskytuje pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, 
napr. karneval na ľade. Treba nad žiadosťou porozmýšľať. 
Starosta: Mohli by sme particiálne osloviť všetkých potencionálnych žiadateľov – čo chcú robiť, 
potom rozhodnúť a rozpočtovať financie. 
p. Lörinc: Spravidla čakajú na grant a potom potrebujú ešte spolufinancovať- nebudú vedieť rok 
dopredu. 
Stanovisko finančnej komisie: odporúča schváliť 150,- eur. 
p. Takáč: Principiálne som proti tomu dať peniaze mimo MČ. Hlasoval som za, lebo vraj každý rok 
pre nás robia bezplatné vystúpenie. 
p. Fiľakovská: Bezplatne vystupovali roky. 
p. Pach: Súhlasím udeliť polovičnú výšku a berme to ako bonus za roky spolupráce. 
p. Tóth: Pracujem v treťom sektore a pri grantoch sa nejedná o malé peniaze. Dotácie sme 
schvaľovali 2x ročne a teraz riešime žiadosti každé MieZ. Navrhujem, aby sme sa vrátili k starému 
systému. 
p. Lörinc: Systém sme zmenili na žiadosť neziskových organizácií, ktoré nevedia pol roka dopredu 
na akú akciu a koľko financií budú potrebovať. 
p. Tkáč: Motivujme ich, aby robili akcie v našej mestskej časti. Keď prídu k nám dostanú nejaký 
finančný balík. 
p. Horenský: Traja členovia Kraso centrum sú obyvatelia KVP, skúsme im ponúknuť bezplatný 
tréning na mobilnej ľadovej ploche. 
p. Tóth: Dávam návrh na ukončenie diskusie a 10 minútovú prestávku. 
p. Takáč: Súhlasím s dotáciou 150,- eur.  
Starosta dáva hlasovať o ukončení diskusie a 10 minútovej prestávke.  Hlasovanie č.  11        Za: 8         Pr.:  3        Zdr.:  1 
 
Po prestávke sa prezentovalo 12 poslancov.  
Starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  Návrh na uznesenie – návrhová komisia : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje  dotáciu  pre  Kraso  centrum  Košice  so  sídlom  Zimný štadión, Kavečianska cesta č. 1, 040 01  
Košice vo výške 300,- Eur na prenájom ľadovej plochy, rozhodcovský zbor a technický špecialisti, 
rozhodcovský systém – výpočtová technika a obsluha, diplomy, vecné ceny, občerstvenie.  
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 Hlasovanie č.  12        Za: 1         Pr.:  4        Zdr.: 7  Návrh nebol schválený. 
 
8. Interpelácie a otázky poslancov  Čas rokovania o bode 8.   01:06:00 – 01:56:15 p. Takáč: Kto je momentálne poverený výkonom funkcie prednostu a kto prebral agendu? 
Starosta: Poverený nie je nik a agendu som prebral ja. 
p. Horenský: Požiadavka od občana (majiteľa garáže na Húskovej ulici) – do dnešného dňa nedostal 
odpoveď na list adresovaný MÚ. Žiadal, aby si mestská časť splnila svoje povinnosti zo zmluvy 
o zriadení vecného bremena k výkonu údržby strešných parkovacích miest, a to odstránenie prasklín 
a škár v asfalte. V mene pána Sekaninu sa pýtam, ako je to s výkonom údržby a s odpoveďou na list 
občana. 
Ing. Guľa: S pánom Sekaninom komunikujeme, dohodli sme sa na určitých opravách (osadenie 
zarážok  a  stĺpikov,  terénne  úpravy  spojené  so  správou  zelene  a iné).  O trhlinách a prasklinách  
na strešných parkovacích miestach sme nejednali, ale nebránime sa vykonávať údržbu.  
Starosta: Informáciu o časovom vývoji prijatia a spracovania žiadosti občana Vám doručíme. 
p. Tkáč: Prebrali sme komunikáciu a strešné parkovacie miesta? Je to nekvalitná stavba. Zvážme 
prevzatie, lebo budeme musieť riešiť takéto požiadavky od majiteľov garáží. Hovoríte o výsadbe 
zelene  a  osadení  stĺpikov  mestskou časťou,  toto  všetko  sa  zaviazal  urobiť  investor. Myslím,  
že investor si svoje záväzky nesplnil. 
Ing. Guľa: Prebrali sme komunikáciu, odmietli sme prebrať schody a oporné múry. V súčasnosti 
riešime ďalšie právne možnosti postupu. 
Starosta: Urobíme sumár a dáme Vám vedieť. 
p. Tóth: Opakovane  interpelujem  pána  starostu  a  žiadam  o  zaslanie  všetkých vykonaných prác  
na stavbe Senior Domu od 1.7.2015 do 1.11.2015. Odpoveď žiadam písomne. Tiež chcem iniciovať  
poslanecký prieskum na uvedenej stavbe, vraj je odkrytá strecha a stavebné práce sa spomalili. 
p. Lörinc: Otázka na právne oddelenie – na písomnú odpoveď na otázku poslanca je zákonná 
lehota, prečo odpoveď poslanec nedostal? 
JUDr. Balážová: Na časť interpelácie, ktorá bola postúpená oddeleniu právnemu bola odoslaná 
písomná odpoveď v zákonnej lehote. 
p. Boritáš: Videl som u nás policajnú hliadku na bicykloch. Bicykle sú požičané alebo sú súčasťou 
vybavenia stanice? Ak patria do vybavenia, nech ich príslušníci využívajú. 
p. Tóth: Na dve z troch interpelácii som písomnú odpoveď dostal. 
Starosta: Preveríme a dostanete odpoveď. 
p. Fiľakovská: Na Titogradskej ulici je dlhodobo odstavené motorové vozidlo. Môže mestská časť 
v spolupráci s políciou urgovať, alebo osloviť majiteľa a riešiť takéto zaberanie parkovacieho 
miesta? Rovnaké problémy sú aj s odstavenými prívesnými vozíkmi. 
p. Adamčíková: Rovnaká situácia je na Hemerkovej ulici, viem o 2-3 dlhodobo odstavených autách. 
Mohli  by  sme  skontrolovať  celé  sídlisko  a  situáciu  riešiť.  V súvislosti   s   dopravou   nehodou  
na prechode pre chodov (Moskovská trieda) by sme sa mali zaoberať inými (dôraznejšími) 
spôsobmi označenia prechodov, napr. blikajúce svetielka na ceste.  
p. Lörinc: Ak má motorové vozidlo ŠPZ nemôžeme urobiť nič, ani v spolupráci s políciou. 
p. Tkáč: Z komisie VDaŽP vzišla požiadavka na doplnenie osvetlenia pod mostom. 
p. Takáč: Verejné osvetlenie je zapínané neskoro a žiarovky sú slabé. K zmene času zapínania 
osvetlenia je potrebné apelovať mesto. 
p. Tóth: Vodič išiel pomaly, aj tak nehode nezabránil. V Senior dome bude poslanecký prieskum!? 
Nie som informovaný. Máme otvorené komisie, najmä o poslaneckých prieskumoch je vhodné 
informovať všetkých poslancov. 
p. Lörinc: Verejné osvetlenie v Košiciach má v správe spoločnosť Eltodo, ale časy svietenia 
schvaľuje primátor, alebo mestské zastupiteľstvo. Osvetlenie nestačí, je potrebné šíriť osvetu, aby 
občania nosili reflexné prvky. 
Starosta: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet pre Eltodo, ale sú financie vraj vynakladané 



 
8

tam,  kde  sú  potrebnejšie.  Pripravíme  článok  do  KVaPky –  čo  sa  stalo,  čo  robí  mestská  časť  
pre zlepšenie stavu a čo môžu robiť občania na svoju ochranu.  
p. Pach: Osveta je potrebná. Osvetlenie je nastavené dobre, ale ľudia si musia dávať pozor. 
V niektorých lokalitách sme navrhli doplniť stĺpy verejného osvetlenia. 
p. Gamcová: Z rádia Košice mám informáciu, že po podnetoch obyvateľov už bol čas zapínania 
osvetlenia prestavený.  
p. Takáč: Na promenádu v Drocárovom parku boli osadené lavičky, ale chýbajú pri nich koše. 
p. Tóth: Ďakujem za spoluprácu s MÚ – riešili sme natiahnutú reťaz pri MŠ na Dénešovej ulici. 
Povolenie na parkovanie pre mestskú políciu bolo vydané na Drocárov park, nie na MŠ Dénešova.  
Reťaz už policajti odstránili. 
p. Mihaľov: Podchody na Hemerkovej a Húskovej ulici nie sú osvetlené, vraj nie sú v správe SBD. 
Chceli by sme sa zúčastniť na rokovaní miestneho úradu s SBD k tomuto problému. 
Starosta: Do konca týždňa Vám odpovieme. Uvidíme, aký bude postoj SBD k Vašej účasti. 
p. Tkáč: O prehliadku stavby Senior Domu požiadal člen komisie VDaŽP. Po e-mailovej 
komunikácii sme nové stretnutie dohodli na stredu, t.j. 11. 11. 2015 o 16:00 hodine. 
p. Takáč: Takéto informácie je možné zverejňovať na web stránke MČ. 
p. Pach: K Domu ľudového tanca bola z Titogradskej ulice osadená značka „Zákaz vjazdu“. Prístup 
je možný aj zo Starozagorskej ulice, ale doprava je tam frekventovanejšia a zájazdové autobusy 
majú problém sa na parkovisku vytočiť. Nebolo by možné doplniť zákazovú značku o „mimo 
Domu ľudového tanca“? 
p. Takáč: V akom štádiu je odovzdanie a prenájom monitora pre stanicu mestskej polície na našej 
MČ? Nemôžeme im monitor odovzdať (napr. protokolom) a potom doriešiť ostatné papiere? 
Starosta: Monitor je zakúpený, riešime odovzdanie v súlade s internými smernicami. Ak nájdeme 
nejakú možnosť, tak to urobíme. 
p. Tkáč: Vraj sa ide rušiť trolejbusová sieť. Ideme opačnou cestou ako Európska únia. Pri obhajobe 
môžete použiť dokument – koncepcia trolejbusovej dopravy. 
Starosta: Budeme robiť všetko preto, aby trolejbusy ostali. 
p. Takáč: Informácie v Korzári – väčšina článkov týkajúcich sa našej MČ je uzamknutá (10 článkov 
za posledné štyri mesiace). Chcem Vás pán starosta požiadať, aby ste nedávali rozhovory do médií, 
ktoré články nesprístupnia obyvateľom, lebo názvy môžu byť zavádzajúce. Alebo tlačte na média, 
aby články neuzamykali. Výrazne sa to vyskytuje len v našej MČ. Poskytnite rozhovor len médiu, 
ktorý ho uverejní. Je to v rozpore s otvorenou demokraciou. 
Starosta: Je to sféra privátnej firmy a nedá sa na nich zatlačiť. 
p. Lörinc: Môžeme ich zverejňovať na stránke mestskej časti. 
Starosta: Myslím, že články sú chránené autorskými právami. 
p. Takáč:  Pán  starosta,  hodláte  prijať  zodpovednosť  za  stav  na  miestnom  úrade   vzhľadom  
na množstvo výpovedí zo strany zamestnancov, čoho dôkazom je aj to, že výpoveď podal aj vami 
vybraný prednosta? 
Starosta:  Na  výpoveď  podanú  zamestnancom  musíme  reagovať  a  nedá  sa  s  tým nič iné robiť.  
V podaní  dôvody výpovede neuvádzajú. Ak chcete vedieť prečo odišli, musíte osloviť priamo ich.   9. Rôzne  Čas rokovania o bode 9.   01:56:20 – 03:18:43 
Starosta: Na úrade sa zaoberáme novými možnosťami získavania finančných prostriedkov. 
Najvýhodnejším sa javí neinvestičný fond. Príjmy by sa napríklad získavali z 2% dane z príjmu, 
sponzorských darov a pod. Výdaje by zastrešili sociálnu pomoc občanom nespĺňajúcim podmienky 
na poskytnutie pomoci v náhlej núdzi a tiež by sme investovali do oblasti zdravia a vzdelávania. 
V diskusii by sme privítali vaše názory na zriadenie takéhoto fondu. 
Otváram diskusiu k bodu 9.a/ o prioritách kapitálových výdavkov na rok 2016. 
p. Lörinc: Rád by som predstavil materiál strategického významu. Jedná sa o projekt zriadenia 
rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie mestskej časti. Mám pripravenú prezentáciu a prizval 
som pána Michalusa, ktorý odborne odpovie na prípadné otázky poslaneckého zboru. 
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Starosta: V rokovacom poriadku je určený spôsob postupu pri predkladaní materiálov. Bod rôzne 
mal slúžiť hlavne na názor poslancov k určeniu kapitálových výdavkov z dôvodu kompletizácie 
návrhu rozpočtu na rok 2016. 
p. Tkáč: Kým sa pripraví vizualizácia navrhujem 7 minútovú prestávku. 
Starosta: Je všeobecný súhlas? 
Poslanci hlasujú ručne. Po všeobecnom súhlase je vyhlásená 7 minútová prestávka. 
Po prestávke poslanec L. Lörinc stručne zhrnie spôsob, dôvody a výhody zriadenia obecného 
podniku a tiež príklady fungujúcich podnikov zriadených mestami, obcami a mestskými časťami. 
V závere prezentácie žiada o udelenie slova pánovi Michalusovi. 
 
Hlasovanie č.  13        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.: 0 
 
Pán Michalus: Oslovili ma poslanci za stranu SIEŤ na vypracovanie zámeru na zriadenie podniku 
spravovaného mestskou časťou. Je výhodný pre fungovanie mestskej časti a následne je výhodný aj 
pre obyvateľov.  Spolupracoval som na štyroch projektoch v rámci Slovenska aj Košíc a všetky boli 
úspešné. Jedná sa o prienik a zhodu MieZ, starostu MČ a miestneho úradu. Najvhodnejšie je zriadiť 
spoločnosť s ručením obmedzeným. Podnik by riešil hlavne zeleň na KVP, zimnú údržbu, správu 
ihrísk a športovísk, možno aj parkovísk a riadenie prác aktivačných pracovníkov.  
p. Tóth: Máte skúsenosti s vedením takéhoto podniku? 
Pán Michalus: Osobne som viedol 15 rokov takýto podnik. Ako príklad uvádzam kúpalisko Triton, 
mestský podnik na Juhu a niektoré trhoviská (napr. Blšák). Ak je súzvuk vo vedení, výhody sú isté. 
p. Takáč: Je to veľmi dobrý nápad. Chce to analýzu a veľkú diskusiu, ale návrh má moju podporu. 
p. Tkáč: Opravy komunikácií by boli vykonané oveľa rýchlejšie. 
Do diskusie k prednesenému zámeru sa nikto ďalší nehlási. Starosta ďakuje p. Michalusovi. 
Predsedajúci žiada poslancov o diskusiu k bodu 9.a/, ktorý bol predložený v písomnej forme. 
p. Lörinc: Predložil som vám návrh VZN na riešenie kontajnerovísk, ale z dôvodu dodržania 
zákonných postupov ho predložím na schválenie až do ďalšieho MieZ. Ak to zhrniem – obyvatelia 
by si vyriešili uzamkýnateľné kontajneroviská a my by sme im to preplatili.  
p. Tkáč: Nechať to len na užívateľov mi pripadá nekoncepčné. 
Prebieha diskusia poslancov L. Takáča, M. Horenského, M. Gamcovej, Z. Fiľakovskej a V. Tótha 
k prednesenému návrhu - o definícii stavby a jej schválenia ÚHA, o vytvorení univerzálneho vzoru 
podľa ktorého budú stavať všetci, o vyčíslení celkových nákladov, o definícii subjektov – 
žiadateľov, o separovaní odpadu a o nesúhlase obyvateľov ulíc nachádzajúcich sa najbližšie 
k Luníku IX s uzamknutím kontajnerov.  
K predneseným otázkam odpovedá starosta – o jednaní s obchodným námestníkom KOSITu, 
o prínose uzavretého priestoru na zhromažďovanie odpadu, o kontajneroch zapustených do zeme 
a o dôležitosti triedenia odpadu. 
p. Lörinc: Navrhujem, aby starosta MČ zvolal do konca roka verejné zhromaždenie k zlučovaniu 
mestských častí. Na zhromaždenie navrhujem pozvať aj zástupcov Magistrátu mesta Košice. 
p. Boritáš: Kým nie sú zrejmé referendové otázky, tak by som to neriešil. Zástupca magistrátu bude 
hájiť zlučovanie a argumentovať úsporou finančných prostriedkov - skôr nám to poškodí ako 
prospeje. 
Starosta: Pán primátor Raši možno presadí zmenu zákona o meste Košice. V tomto prípade 
referendum nebude potrebné. 
p. Tkáč a p. Lörinc: Je potrebné sa s občanmi stretnúť a komunikovať. Začali sme budovať 
komunitu, tak poďme s občanmi diskutovať. 
p. Tkáč: Z komisie VDaŽP máme návrh – zverejnime projekty z kapitálových výdavkov na web 
stránke MČ a občania budú hlasovať.  
p. Takáč: Interpelácie na starostu – 1/ výber prednostu má mať právnu formu (zápisnica, zástupca 
MieZ, menovacie dekréty, poradie uchádzačov) – návrh na uznesenie. 2/ Mobilná ľadová plocha je 
vraj prenajatá tretej osobe bez súhlasu MČ – návrh na uznesenie. 
p. Tóth: Návrh na uznesenie – odvolanie člena-neposlanca p. Chovaníka z komisie verejného 
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poriadku. 
p. Lörinc: V rozpočte by sme mali mať vyčlenené financie na projekty a granty. Na miestnom úrade 
by malo byť projektové oddelenie a fundovaný človek, ktorý sa bude venovať tejto práci. 
Ing. Hóková k zriadeniu podniku: MČ už mala príspevkovú organizáciu, máme sa k čomu vrátiť. 
p. Lörinc: Lavičky na Čordákovej ulici je potrebné natrieť. Suchá časť stromu na Janigovej ulici 
ohrozuje občanov navrhujem vyschnutú časť spíliť. Z Janigovej ulice je tiež požiadavka na orezanie 
briez. Požiadajme zodpovedných o vyčistenie dlažby a schodov pri OC Iskra, špáry sú zanesené 
a špinavé. Kríky okolo kríža za kláštorom znečisťujú bezdomovci, navrhujem kríky orezať, alebo 
odstrániť.  
Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Lörinca :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   žiada  
starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby v termíne do konca roka 2015 zvolal 
zhromaždenie obyvateľov obce k téme zlučovania mestských častí v Košiciach a k pripravovanému 
referendu. 
 
Hlasovanie č.  14 Za: 8   Pr.:  0        Zdr.:  2   
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Takáča :  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  ukladá  kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať kontrolu dokumentácie (zápisnica, menovacie dekréty členom komisie, vyhodnotenie uchádzačov a poradie jednotlivých uchádzačov  a  pod.)  k  výberovému  konaniu  na  funkciu  prednostu,  ktoré  bolo vyhlásené dňa 5. 5. 2015.  
Hlasovanie č.  15 Za: 6   Pr.:  1        Zdr.: 1   
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Takáča :  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  ukladá  kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať  kontrolu  nájomnej  zmluvy č.97/2015/SM,  vzhľadom  na  to,  že  je  podozrenie na prenajatie predmetu zmluvy tretej osobe bez písomného súhlasu mestskej časti, čo je v rozpore s článkom V., bod 2, písmeno b/.  
Hlasovanie č.  16 Za: 10   Pr.:  0        Zdr.: 0   
 Návrh na uznesenie – návrh poslanca V. Tótha :  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  odvoláva  člena-neposlanca mjr. Ing. Vladimíra Chovaníka z Komisie verejného poriadku. 
 
Hlasovanie č.  17 Za: 10   Pr.:  0        Zdr.: 0   
 Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  odporúča  
zapracovať do rozpočtu na rok 2016 kapitálové výdavky vyplývajúce z diskusie a podnetov. 
 
Hlasovanie č.  18 Za: 1   Pr.:  2        Zdr.: 5 Návrh nebol schválený.   
 
10. Záver    Čas rokovania o bode 10.   03:18:44 – 03:22:17 
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu XI. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP  ďakuje všetkým poslancom  
a zamestnancom mestskej časti za účasť na rokovaní. Rokovanie je ukončené o 18.35 hod. 
Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 
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Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na právnom 
oddelení Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   
 
Prílohu  zápisnice  tvorí: 

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

konaného  dňa 10. 11. 2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice 
v celkovom počte 20 strán, z toho 2 strany sú výsledkom  prezentácie. 

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

          starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Ing. Juraj Mihaľov, v. r.       ............................................ 
 
Ing. Ladislav Takáč, PhD., v. r.  ............................................ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková, v. r.  
 
V Košiciach, dňa  30.11.2015 
 
 


