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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
z XII.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  konaného  dňa 
15. decembra 2015 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 z XII. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí 
 prílohu zápisnice. 
 
Ospravedlnení poslanci MieZ:     Mgr. Ladislav Lörinc 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
1. Otvorenie  
         Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:00:55 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. víta poslancov a prítomných na XII. 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP.  
Pred začatím zasadnutia vystupujú s vianočným hudobným a recitačným pásmom, žiaci ZŠ 
Krosnianska 2, Košice. Starosta ďakuje deťom a ich pedagogickému dozoru za príjemný zážitok. 
Následne otvára rokovanie. 
Starosta ospravedlňuje neprítomnosť poslanca Mgr. Ladislava Lörinca na tomto zasadnutí a žiada 
poslancov o ich prezentáciu. Prezentuje sa 11 poslancov a starosta  konštatuje, že miestne 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
1. a) Schválenie programu rokovania 

Čas rokovania o bode 1. a)  00:00:55 – 00:03:49 
Predsedajúci konštatuje, že návrh programu rokovania bol predložený v písomnej podobe a vyzýva 
poslancov k predloženiu pozmeňujúcich, alebo doplňujúcich návrhov.  
P. Matoušek navrhuje doplniť do programu rokovania bod č. 16. Personálne otázky pred bod Rôzne 
a ostatné body navrhuje  prečíslovať. Starosta návrh akceptuje. 
Starosta navrhuje hlasovanie o doplnení bodu 16. do programu rokovania na návrh p. Matoušeka. 
 
Hlasovanie č.  1 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
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 16. Personálne otázky - poslanecký návrh a 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  
 2. a/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti  
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     b/ Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2016  
   c/ Návrh   plánu   kontrolnej  činnosti  kontrolórky  mestskej  časti na  obdobie od 01. 01. 2016  
  do 30. 06. 2016   
 3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2015 
 4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016 a roky 2017, 2018  
 5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október – november 2015 
 6. Odpis dlhodobého  hmotného majetku – obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účet 042) - návrh 
 7. a/ Žiadosti o poskytnutie dotácií - služby logopéda  
 b/ Žiadosti o poskytnutie dotácií – iné  
 8. Žiadosť o zníženie nájomného pre Občianske združenie Lentilka na 1,- € ročne z dôvodu 
 hodného osobitného zreteľa 
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú 
 podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných 
 priestranstvách Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP  
10. Návrh na doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
 prostriedkov  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
11. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Sídlisko KVP   
12. Návrh  na   zmenu   Všeobecne   záväzného   nariadenia   č. 9/2006   o   podmienkach     podnikania 
 a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území 
 Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP  
13. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP č. 27/2015, ktorým   
 sa   ruší   Všeobecne   záväzné  nariadenie  č. 9/2006  o  podmienkach  podnikania a  o  predajnom   
 a  prevádzkovom  čase  v  obchodných  prevádzkach  a  prevádzkach  služieb na území Mestskej 
 časti Košice-Sídlisko KVP účinné od 20. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnkov  
       – poslanecký návrh 
14. a/ Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 
  b/ Akčný plán Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2016 – 2018 
      c/ Monitorovanie plnenia Programu rozvoja mesta Košice k 30. 09. 2015  za  Mestskú  časť Košice
  -Sídlisko KVP 
15. Interpelácie a otázky poslancov  
16. Personálne otázky – poslanecký návrh 
17. Rôzne   
18. Záver  
      
 Hlasovanie č.  2 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 1.b)   00:03:50 – 00:05:45 
Starosta prechádza k bodu programu 1.b) a žiada o návrhy na členov návrhovej komisie. Predseda 
poslaneckého klubu p. Matoušek navrhuje p. Adamčíkovú a p. Boritáša. Starosta žiada poslancov 
o hlasovanie za členov návrhovej komisie. 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:    Iveta Adamčíková, Martin Boritáš. 
 
Hlasovanie č.  3 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ján Tkáč, PhD., Vojtech Tóth, MBA. 
 
1.c) Kontrola plnenia uznesení 

Čas rokovania o bode 1.c)   00:05:46 – 00:13:43 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa hlásia 
poslanci M. Horenský, M. Boritáš a V. Tóth. 



 
3

p. Horenský: BRONET sa vyjadrila k žiadosti o revitalizáciu ihriska? 
Ing. Guľa: S pánom Zlackým sme mali jednanie. Nový prevádzkovateľ sa zoznamuje 
s požiadavkou, ale prisľúbil postavenie ihriska do 30. 6. 2016. 
p. Boritáš: Bol z jednania vyhotovený zápis? Čo, kde a za akú cenu? 
Starosta: Budete informovaní. 
p. Tóth: Skúsme navrhnúť skorší termín – marec, apríl. Ihrisko má byť postavené pri prevádzke 
ŠUHAJ – nie inde. 
p. Horenský: Pripravujete stretnutie s občanmi k referendu? Kedy? 
Starosta: Plánovali sme stretnutie na posledný decembrový týždeň. Po jednaní s p. Lörincom, 
predkladateľom predmetného návrhu na uznesenie, bude termín stretnutia vyhlásený do konca roka 
2015. K referendu má byť zvolané mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Po tomto 
rokovaní zvoláme stretnutie s občanmi. 
Do diskusie sa nikto ďalší 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  z  XI. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 11. 2015 a  prehľad    o    stave   plnenia   uznesení  
z predchádzajúcich  zasadnutí MieZ so stavom k 01. 12. 2015 takto :    
a)  zaraďuje uznesenia číslo 108, 109, 110 a 111 v bode 3,  4  zo dňa 10. 11. 2015, uznesenie číslo 
 132 zo dňa 24. 05. 2012 a uznesenie číslo 148/b zo dňa 30. 08. 2012 medzi splnené úlohy,   
b) zaraďuje uznesenie číslo 103 v bode 5 zo dňa 10. 11. 2015 a uznesenie číslo 111 v bode 2  
 zo dňa 10. 11. 2015 medzi úlohy v plnení,   
c) ruší uznesenie číslo 95 zo dňa 15. 12. 2011.  
 
Hlasovanie č.  4 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 
1.d) Rokovania miestnej rady – informácia a závery 

Čas rokovania o bode 1.d)   00:13:44 – 00:14:40 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto 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 informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č.  5 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 
2.a) Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky  mestskej časti 
   b) Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 
   c) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
       na obdobie od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 
     Čas rokovania o bode 2.   00:14:41 – 00:34:24 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme kontrolórkou mestskej 
časti Ing. Annou Hókovou, ktorej odovzdáva slovo.  
Ing. Hóková: Materiál sa skladá z troch bodov. V správe sú predložené podrobné výsledky z kontrol 
od posledného rokovania MieZ. V stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2016 – odporúčam rozpočet 
schváliť. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 predkladám na schválenie v súlade  
so zákonom o obecnom zriadení. 
Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek, V. Tóth a L. Takáč. 



 
4

p. Matoušek: Výsledok kontroly k nájomnej zmluve s Ing. Škovierom a jej porušenie spôsobené 
prenájmom predmetu zmluvy nájomcom tretej osobe, bez písomného súhlasu mestskej časti. Aké 
dôsledky boli vyvodené voči nájomcovi? Zmluva s Ing. Škovierom neobsahuje všetky kritéria 
uvedené vo verejnej obchodnej súťaži. Ja zmluvu považujem za neplatnú. 
JUDr. Čechová Pisarčíková: K porušeniu povinnosti nájomcu nedošlo – nejednalo sa o nájomnú 
zmluvu s treťou osobou, lebo zmluva o podnájme neobsahovala výšku nájomného a predmet nájmu 
bol Ing. Škovierom poskytnutý bez odplaty. Nájomca bol upozornený, že do budúcnosti musí 
požiadať o písomný súhlas prenajímateľa. K obsahu nájomnej zmluvy - je to otázka práva - už 
zapojením sa do verejnej obchodnej súťaže vznikol súhlas účastníka súťaže s investíciou. 
K vypracovaniu dodatku nájomnej zmluvy – čakáme na súhlas majiteľa, t.j. mesta Košice. 
Ing. Hóková: Opatrenia z kontroly prijíma kontrolovaný subjekt. Výsledky kontrol predkladám 
MieZ, nie je v mojej kompetencii ukladať opatrenia. 
p. Matoušek: Zmluva nebola uzavretá v súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže. Mohli 
sme v nej uviesť aspoň odkaz na následné uzavretie dodatku. Máme informácie o tretej strane, ktorá 
užívala náš objekt a nemali by sme to prejsť mlčaním, je to precedens. 
Starosta: Možnosť dodatku nebola JUDr. Sotolářom doporučená. Zmluva je podľa neho platná a je 
v poriadku. Musíme čakať na súhlas mesta. 
p. Tóth: Čo ak mesto neodpovie ani do júna 2016? 
Starosta: Budeme ich urgovať. 
p. Takáč: Odpoveď, ktorá mi prišla z MÚ – jednalo sa o prenájom na veľmi krátku dobu. Je to 
nemysliteľné – „môžete robiť zle, ale len veľmi krátko“. 
p. Matoušek: Prečo nebola zverejnená súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9? Predkladám 
návrh na uznesenie – žiadame kontrolórku o vykonanie kontroly. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada kontrolórku o vykonanie 
kontroly prečo do dňa 9. 11. 2015 nezverejnila mestská časť v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní Súhrnnú správu o zákazkách podľa § 9 ods. 9  zákona o verejnom obstarávaní. 
Súhrnná správa mala byť zverejnená za III. Q. na webovej stránke MČ a na stránke úradu  
pre verejné obstarávanie. 
 
Hlasovanie č.  6 Za: 10   Pr.:  0        Zdr.:  1 
 
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 10. 11. 2015 do zasadnutia 
MieZ dňa 15. 12. 2015” so schváleným doplňujúcim návrhom. 
 
Hlasovanie č.  7 Za: 6    Pr.:  1        Zdr.:  4 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie „Stanovisko 
k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016”. 
 
Hlasovanie č. 8 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje „Návrh plánu kontrolnej 
činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016”. 
 
Hlasovanie č.  9 Za: 12   Pr.:  0        Zdr.:  0 
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3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2015  
 Čas rokovania o bode 3.   00:34:25 – 00:35:25 
Starosta uvádza bod rokovania. 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 
IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2015 podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č.  10        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 a roky 2017, 2018  
 Čas rokovania o bode 4.   00:35:26 – 01:21:58 
Starosta uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci M. Horenský, 
R.Matoušek, V. Tóth, L. Takáč a M. Boritáš. 
Stanoviská komisií: 
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča predložený návrh schváliť. 
Komisia KVaŠ – odporúča predložený návrh schváliť. 
Komisia VDaŽP – odporúča predložený návrh schváliť a k otázke uzamkýnania kontajnerovísk 
zvolať stretnutie občanov. 
p. Horenský: Ku kapitálovým výdavkom návrhu rozpočtu bolo zvolané pracovné stretnutie. 
Dohodli sme sa na určitých výdavkoch, ktoré v návrhu zapracované nie sú. Naopak výdavky, ktoré 
ste zavrhli aj vy (poslanci väčšinového klubu) sú predložené na schválenie. Prekladám návrh  
na uznesenie. 
Návrh je uvedený v úplnom znení: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
a) schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 vrátane programov a podprogramov 
 na rok 2016 podľa predloženého návrhu s týmito zmenami: 
 1) v programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 1.2: Strategické plánovanie a projekty 
  sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
  - projektovú dokumentáciu „Uzamykateľné 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 „Uzamykateľné prístrešky na kontajnery“ o sumu 6 000,- € 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 6 500,- €, 
b) berie na vedomie viacročný rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vrátane programov 
 a podprogramov na roky 2017 – 2018 podľa predloženého návrhu. 
p. Matoušek: Bolo by vhodnejšie hlasovať o zmene návrhu samostatne. 
p. Horenský: Návrh som konzultoval s ekonomickým oddelením a doplnenie predkladám  
zapracované do pôvodného návrhu na uznesenie. 
p. Tóth: Zmenu predkladáš na poslednú chvíľu. Nebol som na stretnutí ku kapitálovým výdavkom, 
čo konkrétne bolo vynechané? Kto pochybil - poslanecký klub, alebo miestny úrad? 
p. Horenský: Pozmeňujúci návrh k rozpočtu som e-mailom zaslal všetkým poslancom a tiež môj 
návrh na doplnenie rokovacieho poriadku komisií.  
p. Takáč: K uzamkýnaniu kontajnerovísk je to už štvrtý návrh. Každý z návrhov má svoje výhody, 
stretnime sa a vyriešme tento problém. 
p. Boritáš: Riešenie je možné len verejnou obchodnou súťažou. Víťazný návrh budeme 
rozpočtovať, robiť to v predstihu je zbytočné. 
p. Tkáč: Do najbližšieho MieZ navrhujem zvolať pracovné stretnutie k riešeniu kontajnerov. 
p. Tóth: Dávam návrh na 10 minútovú prestávku na poradu poslaneckého klubu. 
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Starosta dáva hlasovať o 10 minútovej prestávke. 
 
Hlasovanie č.  11        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
Po prestávke sa prezentovalo 12 poslancov.  
Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
a) schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016 vrátane programov 
 a podprogramov na rok 2016 podľa predloženého návrhu, 
b) berie na vedomie viacročný rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP vrátane programov 
 a podprogramov na roky 2017 - 2018 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 12        Za: 10         Pr.:  0        Zdr.:  2 
 
5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október  
    – november 2015 
 Čas rokovania o bode 5.   01:22:00 – 01:23:00 
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   berie na vedomie Informatívnu 
správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október – november  2015. 
 
Hlasovanie č.  13        Za: 12         Pr.: 0        Zdr.:  0   
 
6. Odpis dlhodobého hmotného majetku – obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účet 042) 
 Čas rokovania o bode 6.   01:23:10 – 01:23:17 
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  
odpísanie dlhodobého hmotného majetku – obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účet 042) 
v celkovej sume 4 531,59 € nasledovne: 

1. PD – verejné WC – Moskovská trieda + vytýčenie IS v sume  2 293,09 € 
2. Odvodnenie územia – Povrazova ulica v sume  265,55 €    
3. PD – Tržnica – sídl. KVP Moskovská trieda v sume  661,49 €  
4. Zameranie sídliska KVP – odvodnenie v sume  497,88 € + PD – odvodnenie Zombova 

v sume  813,58 € 
 
Hlasovanie č.  14        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.: 0 
 
7.a) Žiadosti o poskytnutie dotácií – služby logopéda 
 Čas rokovania o bode 7.a)  01:23:20 – 01:27:17 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Stanoviská komisií: 
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča schváliť dotáciu na zakúpenie 
kolobežiek, neschváliť dotáciu na služby logopéda a dotáciu pre občianske združenie Karpaty 
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Košice.  
Komisia KVaŠ – odporúča schváliť dotáciu na služby logopéda, neschváliť dotáciu na zakúpenie 
kolobežiek a dotáciu pre občianske združenie Karpaty Košice, 
Do diskusie sa hlási poslanec L. Takáč, ktorého zaujíma - prečo sa k žiadostiam o dotáciu vyjadrujú 
všetky komisie. 
Starosta: Určiť body programu na rokovanie komisie je v kompetencii predsedu komisie. Komisia 
v úvode rokovania schvaľuje program. 
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 dotáciu pre: 
a/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Dénešova 53, Košice na služby logopéda v materskej 
 škole vo výške 330,- €, 
b/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Hemerkova 26, Košice na služby logopéda 
 v materskej škole vo výške 330,- €, 
c/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Čordákova 17, Košice na služby logopéda v materskej 
 škole vo výške 330,- €, 
d/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Húskova 45, Košice na služby logopéda v materskej 
 škole vo výške 330,- €, 
e/ Rodičovské združenie pri Materskej škole Cottbuská 34, Košice na služby logopéda v materskej 
 škole vo výške 330,- €. 
 
Hlasovanie č.  15        Za: 10         Pr.:  0        Zdr.:  2 
 
7.b) Žiadosti o poskytnutie dotácií - iné  
 Čas rokovania o bode 7.b)   01:27:18 – 01:42:40 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč, R. Matoušek, V. Tóth, M. Gamcová a M. Boritáš. 
Poslanec L. Takáč navrhuje hlasovať samostatne o jednotlivých dotáciách, prípadne hlasovanie 
o dotácii na zakúpenie kolobežiek presunúť na ďalšie rokovanie MieZ.  
Poslanec R. Matoušek súhlasí a predkladá 1. procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania a 2. 
procedurálny návrh na prerušenie rokovania o bode 7.b) - po hlasovaní o dotácii pre občianske 
združenie Karpaty Košice, pred hlasovaním o dotácii na zakúpenie kolobežiek.  
Starosta: Tento spôsob rozdelenia žiadostí o poskytnutie dotácií vyplynul z rokovania MieR. 
JUDr. Balážová: Zastupiteľstvo môže prerušiť rokovanie o bode programu. Myslí sa tým celý bod, 
nie keď už prebehne hlasovanie o časti návrhu na uznesenie.  
Poslanec M. Boritáš súhlasí s rozdelením hlasovania. Stanovisko k jednotlivým dotáciám poslanci 
vyjadria dnes. V prípade neschválenia môžu žiadatelia predložiť žiadosti na ďalšie rokovanie MieZ.   
Pokračuje krátka diskusia o možnostiach pokračovania rokovania a o prerušení rokovania o celom 
bode.  
Záverom diskusie je - každá dotácia bude v budúcnosti predkladaná ako samostatný bod.  
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a dáva hlasovať o procedurálnom návrhu 
poslanca R. Matoušeka – samostatné hlasovanie o návrhu v bode 7.b) po a/ a v bode 7.b) po b/. 
 
Hlasovanie č.  16        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.: 0 
 
Starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie rozdeleného návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje dotáciu pre Rodičovské 
združenie pri Materskej škole Cottbuská 34, Košice na zakúpenie kolobežiek a ochranných prílb  
vo výške 330,- €, 
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Hlasovanie č.  17        Za: 5         Pr.:  0        Zdr.: 5  Návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje dotáciu pre Občianske 
združenie „KARPATY KOŠICE“, Pajorova 14, Košice na ubytovanie hosťujúceho kolektívu  
z   Ukrajiny,   prenájom   sály   a   propagačné   materiály   na   Novoročné   koncerty podľa  
Juliánskeho kalendára. 
 
Hlasovanie č.  18        Za: 2         Pr.: 6        Zdr.: 4  Návrh nebol schválený. 
 
 
8. Žiadosť o zníženie nájomného pre Občianske združenie Lentilka na 1,- € z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
 Čas rokovania o bode 8/  01:42:50 – 01:52:12 
Predsedajúci uvádza bod rokovania, ktorý je predložený v písomnej podobe. Otvára diskusiu.  
Stanovisko komisie: 
Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie – odporúča schváliť žiadosť s tým, že 
navrhuje výšku nájomného 2,- € za m² na rok s DPH. 
Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek, M. Gamcová a Z. Fiľakovská. 
p. Matoušek: Osvojujem si návrh finančnej komisie a predkladám ho návrhovej komisii.  
p. Gamcová: Stanovisko MieR bolo neschváliť žiadosť. V mestskej časti je viacero združení 
a neziskových organizácií, ktoré poskytujú služby aj pre väčšie skupiny občanov (dôchodcov, 
imobilných a pod.) a platia neznížené nájomné.  Lentilke sme už výšku nájomného znižovali. Majú 
aj iné možnosti – 2% z dane, žiadosť na kuratelu VÚC o príspevok, atď. Nesúhlasím, už teraz platia 
menej ako ostatní nájomcovia. 
p. Matoušek: Žiadajú 1,- €/rok, navrhujeme 2,- €/m² na rok, to nie je až tak málo. Podobné služby 
poskytuje Pauzička a platí takto. Nech majú rovnaké podmienky. 
p. Fiľakovská: Oslovila som konateľky obdobných združení v Starom meste a na Juhu, výška nájmu 
je podobná ako náš návrh. 
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  schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ročnú výšku nájomného vo výške 
2,00 € za m² s DPH (bez prevádzkových nákladov) za predmet nájmu - nebytové priestory o výmere 
87,3 m², nachádzajúce sa v budove OC IV na Cottbuskej ulici č. 36, súpisné číslo II. 1560 na pozemku 
registra C KN, parcelné číslo 3755/16 k.ú. Grunt zapísané v LV č. 965 pre Občianske združenie 
Lentilka, IČO 42320909, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Osobitný zreteľ je daný tým, že Občianske združenie Lentilka je nepodnikateľským subjektom poskytujúcim 
verejnoprospešné služby pre obyvateľov mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, predovšetkým pre mladé rodiny 
s malými deťmi. Svojou činnosťou sa podieľa na predchádzaní vzniku krízových situácií pre vykonávanie 
prevencie vzniku krízy v rodine podľa §10 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele, a to: 

- organizuje programy a aktivity zamerané na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi rodičmi 
a deťmi, 

- organizuje a sprostredkúva kultúrne, záujmové a iné aktivity zamerané na podporu vhodného 
využívania voľného času detí. 

 
Hlasovanie č.  19        Za: 8         Pr.:  0        Zdr.: 3 
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta  
    a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  
    na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP  
 Čas rokovania o bode 9.  01:52:20 – 01:58:57 
Predsedajúci uvádza bod rokovania, ktorý je predložený v písomnej podobe. Otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč a J. Tkáč, ktorí sa zaujímajú: o praktickú časť rovného 
pridelenia plôch, o predpokladanom rozmere plochy pre jednotlivé subjekty, o dostatok plôch 
umiestnených na verejných priestranstvách a o spôsob zverejňovania oznamov mestskej časti počas 
volebnej kampane.  
Starosta: Výlepnú plochu na umiestňovanie volebných plagátov pravdepodobne rozdelíme  
na rovnaké diely, ktoré očíslujeme. Časť pridelená jednotlivým subjektom bude cca o rozmere A5. 
Pre oznamy obce ponecháme nejaký priestor, napr. v strede výlepnej plochy.  
p. Takáč: Súhlasím s rozdelením pre strany. Navrhujem celé plochy prenechať subjektom a oznamy 
mestskej časti zverejňovať len na úradných tabuliach. 
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    schvaľuje  
Všeobecne   záväzné   nariadenie   č. 26/2015,   ktorým    sa    vyhradzujú    miesta a ustanovujú  
podmienky na  umiestňovanie volebných plagátov  počas volebnej kampane na verejných 
priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie č.  20        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.: 0 
 
10. Návrh na doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
 prostriedkov  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
 Čas rokovania o bode 10.  01:59:00 – 02:00:00 
Predsedajúci uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu.  
Do diskusie sa nikto 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    schvaľuje  
doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov  Mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.              
 
Hlasovanie č.  21        Za: 12         Pr.:  0        Zdr.: 0 
 
11. Návrh na doplnenie  Rokovacieho  poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice 
      –Sídlisko KVP   
 Čas rokovania o bode 11.  02:00:01 – 02:15:27 
Predsedajúci uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci M. Horenský, 
R. Matoušek, V. Tóth, M. Gamcová, L. Takáč, J. Tkáč a M. Boritáš. 
p. Horenský: Predkladám pozmeňujúci návrh - do predloženého návrhu doplniť v Článku 3, prvú 
vetu o text „...a musia sa uskutočniť pred každým rokovaním miestneho zastupiteľstva s výnimkou 
mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva.“. Mám za to, že komisie majú zasadať  
pred každým rokovaním MieZ. 
Starosta: Vaše doplnenie týkajúce sa výnimky pri mimoriadnych MieZ je v rozpore s doplnením, 
ktoré sme predložili práve z dôvodu riešenia zasadnutí komisií pred mimoriadnymi MieZ. 
Po krátkej diskusii s JUDr. Balážovou, poslanec M. Horenský súhlasí s vypustením časti textu, 
ktorý sa týka sa mimoriadnych rokovaní MieZ. 
Poslanci V. Tóth a R. Matoušek namietajú - ak sa prejednávané materiály komisie netýkajú, nie je 
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potrebné, aby komisia pred rokovaním MieZ zasadala. 
Poslankyňa M. Gamcová súhlasí s poslancom M. Horenským – ak sú v komisii odborníci, vždy sa 
vedia k materiálom vyjadriť a mali by zasadať minimálne pred rokovaním MieZ. 
p. Takáč: Je potrebné prepracovať celý rokovací poriadok komisií. Budem hlasovať za návrh, ak sa 
to nebude týkať komisie na vybavovanie sťažností. 
p. Tkáč: Komisia VDaŽP má presne stanovené termíny zasadnutí. Ak sú v komisii KVaŠ problémy,  
riešte ich inak. 
p. Boritáš: Som ochotný pomôcť s dôkladným prepracovaním rokovacieho poriadku. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
schvaľuje doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice–Sídlisko KVP s týmto textom:  
v Článku 3 Zasadnutia komisií sa dopĺňa text ...a musia sa uskutočniť pred každým rokovaním 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č. 22        Za: 3         Pr.:  5        Zdr.:  3 Návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje  doplnenie  Rokovacieho  
poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 23        Za: 11         Pr.: 0        Zdr.:  0  
 
12. Návrh   na   zmenu   Všeobecne   záväzného   nariadenia   č. 9/2006   o   podmienkach    
 podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach  
 a prevádzkach služieb na území Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP  
 Čas rokovania o bode 12/  02:15:29 – 02:37:17 
Predsedajúci uvádza bod rokovania. Dôvodom predloženia uvedeného materiálu bol protest 
prokurátora a zmeny z neho vyplývajúce. Protestu prokurátora týmto vyhoviete a napadnuté 
paragrafy VZN č. 9/2006 zrušíte. Uvedeného VZN sa týka aj ďalší bod programu, ktorý predložil 
poslanec M. Boritáš, ale jeho návrhom je VZN celkom zrušiť a riadiť sa VZN mesta Košice č. 42. 
Právne oddelenie v spolupráci s JUDr. Sotolářom vypracovalo analýzu dopadu zrušenia VZN 
mestskej časti, ktorú sme predložili spolu s návrhom. VZN č. 9/2006 je v súlade s platným VZN 
mesta Košice, protest prokurátora sa týka §§ 2, 4 a 5. Otváram diskusiu.  
Do diskusie sa hlási poslankyňa Z. Fiľakovská a navrhuje 15 minútovú prestávku. 
Starosta dáva hlasovať o 15 minútovej prestávke. 
 
Hlasovanie č.  24        Za: 9         Pr.:  2        Zdr.:  0 
 
Po prestávke sa prezentovalo 12 poslancov.  
Starosta končí 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 99/15/8803-4 zo dňa 30. 10. 2015 podanému proti časti 
 Všeobecne  záväzného  nariadenia  č. 9/2006  o   podmienkach  podnikania a o predajnom  
 a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti 
 Košice-Sídlisko KVP,  
b)  schvaľuje   zmenu   Všeobecne    záväzného   nariadenia   č. 9/2006 o podmienkach  podnikania  
      a  o  predajnom  a  prevádzkovom  čase  v  obchodných   prevádzkach   a   prevádzkach   služieb  
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      na území  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.   
 
Hlasovanie č. 25        Za: 2         Pr.: 4        Zdr.:  6 Návrh nebol schválený. 
 
13. Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia   Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 27/2015, 
 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 o podmienkach podnikania  
 a o predajnom a prevádzkovom  čase  v  obchodných  prevádzkach  a  prevádzkach  
 služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP účinné od 20. 09. 2006 v znení 
 neskorších zmien a doplnkov – poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 13/  02:37:30 – 04:03:19 
Predsedajúci uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo predkladateľovi materiálu.  
p. Boritáš: Predkladám zmenu môjho návrhu na uznesenie – 2/ vyhovuje protestu prokurátora. Ak 
zrušíme VZN č. 9/2006, nenastane žiadne bezvládie. Na komisii verejného poriadku som položil 
zástupcom bezpečnostných zložiek  priamu otázku – čo sa stane ak VZN zrušíme? Odpoveď – budú 
postupovať podľa platných zákonov a predpisov (rušenie nočného kľudu....). Väčšina VZN bola 
prijatá v roku 1989, v dnešnej dobe sú už podnikatelia iní. Mantinely a obmedzenia v podnikaní 
určuje národná rada, naše VZN je protiústavné.  
Predkladateľ následne podrobne vykladá protest prokurátora a jeho závery. 
Starosta: Na určovanie pravidiel času predaja nás zmocňuje Štatút mesta Košice – je to plne 
zákonné. Otváram diskusiu. 
Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč, V. Tóth a M. Gamcová. 
p. Takáč: Týmto VZN sa zaoberáme už trištvrte roka. Navrhujem, aby nejaký právnik vypracoval  
štúdiu. Nech sa vyjadrí k našim právam a povinnostiam voči podnikateľom. 
Starosta: Terajší návrh nerieši vzdialenosti prevádzok od obývanej zóny – spojili ste dva návrhy. 
Ing. Timková oponovala poslancovi M. Boritášovi, ktorý vo výklade vynechal z protestu 
prokurátora časť, týkajúcu sa práva mestskej časti určiť pravidlá času predaja. 
p. Tóth: Je čas VZN zrušiť a začať s čistým štítom. Stretnime sa, vypracujme návrh a postúpme ho 
mestu na schválenie do mestského VZN. 
Prebehla krátka diskusia medzi poslancami V. Tóthom, L. Takáčom, M. Boritášom a starostom 
o vnútroblokových prevádzkach, kompetenciách mestskej časti, možnostiach pokutovania a o začatí 
správneho konania voči podnikateľovi, na základe opakovaných zápisov polície. 
p. Gamcová: Štatút mesta Košice nám umožňuje stanovenie prevádzkových hodín – dobrovoľne sa 
tohto práva vzdávame. Prokurátor sa vyjadril k nášmu VZN un block – tie časti ustanovení ku 
ktorým sa nevyjadril sú v súlade so zákonom. Všetky spôsoby kontroly, ktoré pán poslanec M. 
Boritáš uviedol (policajti, zápis a iné) sú zdĺhavé a nedávajú takmer žiadnu možnosť na zmenu 
a postih. Máme hájiť záujmy obyvateľov, aby na sídlisku mohli žiť. V prvom rade sme sa mali 
venovať protestu prokurátora. Mestská časť Košice Západ riešila obdobnú situáciu vypustením 
napadnutých paragrafov. 
Starosta: Nie sú len práva podnikateľov, aj občania majú právo na pokojný život. Členmi Komisie 
verejného poriadku sú aj podnikatelia, ktorých sa VZN priamo týka - považujem to za stret 
záujmov. 
p. Boritáš: Je pravda, že ak zrušíme VZN č. 9/2006 nebudeme môcť kontrolovať mestskú políciu, 
ale majú zákony a štatút a majú si svoje povinnosti plniť. Ak by prokurátor začal skúmať mestské 
VZN, je tam toľko neaktuálnych vecí, že z neho ostane len torzo.  
Starosta: Podľa platného VZN č. 9/2006 mestská polícia kontroluje dodržiavanie prevádzkového 
času, ak ho zrušíme, nemajú čo kontrolovať. VZN č. 42 mesta Košice bolo prijaté pred 17 rokmi, 
možno nie je v súlade so zákonom a možno práve naše VZN je v súlade so zákonom. 
p. Tóth: Navrhujem 15 minútovú prestávku. 
Starosta dáva hlasovať o 15 minútovej prestávke. 
 
Hlasovanie č.  26        Za: 8         Pr.:  2        Zdr.:  1 
 
Po prestávke sa prezentovalo 10 poslancov.  
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Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
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    
1/ schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 27/2015, 
 ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 o podmienkach podnikania  
 a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území 
 Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP účinné od 20. 09. 2006 v znení neskorších zmien  
 a doplnkov, 
2/ vyhovuje Protestu prokurátora Pd 99/15/8803-4 zo dňa 30. 10. 2015 podanému proti časti 
 Všeobecne  záväzného  nariadenia  č. 9/2006  o   podmienkach  podnikania a o predajnom  
 a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti 
 Košice-Sídlisko KVP tak, že ruší predmetné Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 v plnom 
 rozsahu, ktorého súčasťou sú aj protestom prokurátora napadnuté časti Všeobecne záväzného 
 nariadenia Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 9/2006 ako nezákonné, 
3/ žiada primátora Mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. a Mestské zastupiteľstvo Košice, 
 aby bezodkladne zabezpečili aktualizáciu, prípadne vypracovanie nového Všeobecne záväzného 
 nariadenia mesta Košice č. 42 o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom 
 a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice. 
 
Hlasovanie č. 27        Za: 8         Pr.: 1        Zdr.:  0  
 
14.a) Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 
  Čas rokovania o bode 14.a/  04:03:22 – 04:35:10 
Predsedajúci uvádza bod rokovania a víta zástupcov mesta Košice – Ing. Margitu Hanušovskú 
a Ing. Štefana Daňa.  
Do diskusie sa hlásia poslanci J. Tkáč, M. Horenský a M. Boritáš. 
Poslanec J. Tkáč preniesol podrobnú analýzu predloženého programu rozvoja – napr. mesto nás 
chráni 24 hodín denne, alternatívny spôsob dopravy, parkovacie miesta neriešiť na úkor zelene 
a iné. 
p. Horenský: Do budúcna navrhujem, aby sme o bodoch programu, kde máme prizvaných hostí 
rokovali prednostne. 
p. Boritáš: V programe rozvoja mi chýba časť týkajúca sa duchovnej a charitatívnej oblasti – ako 
ich mesto bude udržiavať, rozvíjať a podporovať. 
Ing. Hanušovská v krátkosti uviedla zákonné dôvody vypracovania plánu rozvoja mesta Košice. 
 K záverom poslanca J. Tkáča – výklad bol prezentovaný z povinnej analýzy. Analýzu 
vypracovala spoločnosť, ktorá sa tým zaoberá. Snaha mesta bola použiť informácie zo všetkých 
mestských častí a dať vypracovať spoločnú analýzu, v ktorej sa každá MČ nájde.  
 K otázkam poslanca M. Boritáša – v pláne rozvoja sa uvádza investičný rozvoj, ktorý je 
merateľný. Charitatívna činnosť sa vykonáva bežne, opakovane. Plán je niečo nové, znamená ďalší 
rozvoj.  
Mimo iného sme sa zamerali na aktivity, ktoré by bolo možné hradiť zo zdrojov Európskej únie. 
Starosta: Podporujem výklad Ing. Hanušovskej. Na mestskom zastupiteľstve sme včera schválili 
nákup elektrobusov. 
p. Takáč: Navrhujem ukončenie diskusie. 
Starosta dáva hlasovať o ukončení diskusie. 
 
Hlasovanie č.  28        Za: 8         Pr.:  1        Zdr.:  2 
 
p. Tkáč: Ako môžeme žiadať o granty, napríklad na trolejbusy. Celý plán mi pripadá vágny – môže, 
malo by sa, mohlo by sa. 
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Ing. Hanušovská: Súčasťou materiálu sú aj hromadné zámery. Na jeho základe si vytvoríte Váš 
akčný plán. 
Starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie  
Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 
 
Hlasovanie č. 29        Za: 10         Pr.: 0        Zdr.:  6 
 
14.b) Akčný plán Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2016 - 2018 
  Čas rokovania o bode 14.b/  04:35:11 – 04:37:25 
Predsedajúci uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlási poslanec M. Boritáš, ktorý vyslovuje v mene poslancov pochvalu 
spracovateľom materiálu a teší ho pochvala pre pracovníkov mestskej časti z úst Ing. Hanušovskej.  
p. Tkáč: Sú tam uvedené ciele a opatrenie o ktorých by sme mali ďalej rokovať. 
Ing. Nogová: Je to plán na 3 roky, je možné ho meniť a nezaujímavé, či neaktuálne ciele zrušiť. 
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  schvaľuje  
Akčný plán Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2016 – 2018. 
 
Hlasovanie č. 30        Za: 10         Pr.: 0        Zdr.:  6 
 
14.c) Monitorovanie plnenia Programu  rozvoja  mesta  Košice  k 30. 09. 2015 za  Mestskú  
  časť Košice-Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 14.c/  04:37:26 – 04:38:27 
Predsedajúci uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto 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 Monitorovanie 
plnenia Programu  rozvoja  mesta  Košice  k 30. 09. 2015  za  Mestskú  časť  Košice-Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č. 31        Za: 10         Pr.: 0        Zdr.:  6 
 
Starosta ďakuje Ing. Hanušovskej a Ing. Daňovi za účasť na rokovaní MieZ. 
 
15. Interpelácie a otázky poslancov 
 Čas rokovania o bode 15.  04:38:56 – 04:46:14 
p. Takáč: 1/ Aké opatrenia boli prijaté na odstránenie nedostatkov vzhľadom na porušenie zákonov 
pri prenájme mobilnej ľadovej plochy?  
2/ Aké opatrenia boli prijaté na odstránenie nedostatkov vzhľadom na porušenie zákonov  
pri výberovom konaní na miesto prednostu? 
3/ Môže súčasný nájomca MĽP investovať do objektu, respektíve do jeho jednotlivých častí? 
4/ V akom štádiu je umiestnenie smetných košov v Drocárovom parku? 
5/ Týmto žiadam MČ o vypracovanie analýzy porušovania „verejného poriadku“, „nočného 
pokoja“, „nadmerného hluku“ a „prevádzkovej doby“ jednotlivými prevádzkami v našej MČ  
so zameraním sa na: 
 - koľko sťažností bolo na jednotlivé prevádzky, 
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 - akým spôsobom bola dokladovaná sťažnosť (písomná, úradný doklad od polície a pod.), 
    - koľko  kontrol  vykonali  pracovníci MČ  vzhľadom na sťažnosti v jednotlivých prevádzkach  
  a ako dokladovali samotnú kontrolu, 
 - ako    postupovala    MČ   pri   zistení    porušenia   zákona,   respektíve   príslušných   nariadení  
  pri jednotlivých opodstatnených sťažnostiach, 
 - koľko pokút a v akej výške udelila MČ jednotlivým prevádzkam, 
 - koľko bolo  neopodstatnených  sťažností  (nedokladovaných,  neriešených)  v  jednotlivých 
  prevádzkach. 
Zároveň predkladám tri návrhy na uznesenie, ktorými ukladáme kontrolórke mestskej časti výkon 
kontroly - na odmeňovanie zamestnancov MČ, na prenájom hnuteľného majetku a na dodržiavanie 
lehôt pri riešení interpelácií poslancov. 
p. Boritáš: Za návrhovú komisiu Vás upozorňujem, že v bode rokovania – Interpelácie a otázky 
poslancov, nie je možné predkladať, ani schvaľovať návrhy na uznesenie. 
p. Takáč: Návrhy predložím opakovane v bode rôzne.  
 
16. Personálne otázky 

Čas rokovania o bode 16.   04:46:17 – 04:54:35 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
P. Tóth ako predseda Komisie verejného poriadku podáva návrhy na zmeny v komisii - odvolanie 
neposlanca p. Mariána Mikulišina a voľbu neposlancov Pavla Cmórika a JUDr. Miloslava Gregu. 
p. Zelinková: Na žiadosť p. Horenského predkladám návrh na jeho odvolanie z funkcie 
podpredsedu komisie KVaŠ. 
p. Horenský: Z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov v Komisii kultúry, školstva a športu som sa 
rozhodol vzdať funkcie podpredsedu, ale aj naďalej chcem pracovať ako člen tejto komisie. 
Konkrétne dôvody sú uvedené v zápisnici z rokovania komisie. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca V. Tótha : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
odvoláva neposlanca Mariána Mikulišina z Komisie verejného poriadku. 
 
Hlasovanie č.  32        Za: 10         Pr.:  0        Zdr.:  1 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca V. Tótha : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
volí neposlancov Pavla Cmórika a JUDr. Miloslava Gregu do Komisie verejného poriadku. 
 
Hlasovanie č.  33        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslankyne I. Zelinkovej : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odvoláva Mgr. Mariána Horenského, 
poslanca MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3 Zákona SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z funkcie podpredsedu Komisie 
kultúry, školstva a športu, na vlastnú žiadosť. 
 
Hlasovanie č.  34        Za: 8         Pr.:  0        Zdr.:  2 
 
17. Rôzne 
 Čas rokovania o bode 17.   04:54:41 – 05:15:00 
Starosta otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlásia poslanci L. Takáč, J. Mihaľov, V. Tóth a Z. Fiľakovská. 
Poslanec L. Takáč predkladá tri návrhy na uznesenie – uloženie výkonu kontroly - na odmeňovanie 
zamestnancov mestskej časti, na prenájom hnuteľného majetku a na dodržanie obsahu a lehôt  
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pri odpovediach na interpelácie poslancov. 
p. Mihaľov: Vraj sa na sídlisku množia útoky na psov – otrávené jedlo, žiletky a pod. Informoval 
som sa u policajtov, ale nemajú o tomto vedomosť. Majitelia psov sa tiež sťažujú, že pri košoch  
na psie exkrementy, nie sú sáčky. Predtým sáčky dostávali. Chýbajú aj výbehy a venčoviská. 
Ing. Guľa: Vieme len o jednom prípade útoku. Hlásili sme to mestskej aj štátnej polícii. Reagovala 
iba štátna polícia, poslali sme ich na Húskovu ulicu, kde sa prípad stal. Do dnešného dňa sme 
nedostali odpoveď. 
Starosta: Na mestskej časti evidujeme 1 200 psov. Náklady na sáčky by boli cca 80 000 eur ročne, 
ak ich schválite v rozpočte, nakúpime ich. V súčasnosti dávame 3 – 5 000 sáčkov na rok. Povinnosť 
je na majiteľovi psa, nie na meste, či mestskej časti. 
p. Takáč: Štatistika o úmrtí psov sa nevedie, lebo by ich majitelia mali dať do kafilérie (platená 
služba). Podľa mňa evidencia psov na úrade nie je aktuálna – máme tu viac, ako 1 200 psov. 
Majiteľom, ktorí si splnia oznamovaciu povinnosť, by sme mohli dávať sáčky proti podpisu, napr. 
120 ks/rok. 
p. Tóth: Na Komisii verejného poriadku sme sa pýtali zástupcov polície – nemajú žiaden písomný 
záznam o úhyne psov. 
p. Fiľakovská: Tiež mám informácie o násilných úmrtiach psov, ale nikto nevie presné počty. 
Starosta: Odpovieme Vám písomne. 
p. Tkáč: Ak máme majetok, je našou povinnosťou sa o neho starať. To isté platí aj u majiteľov 
psov. O škodlivosti výparov z exkrementov ani nie je potrebné hovoriť. Škodia všetkým, najmä 
alergikom a deťom. 
p. Takáč: Pripravujete posedenie so zamestnancami na záver roka? 
Starosta: Pripravujem pracovné vyhodnotenie roka. 
Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie 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 odmeňovania pracovníkov 
mestskej časti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. za rok 2015. 
 
Hlasovanie č.  35 Za: 9   Pr.:  0        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 prenájmu hnuteľného majetku mestskej časti za rok 2015. 
 
Hlasovanie č.  36 Za: 10   Pr.:  1        Zdr.: 0   
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca L. Takáča :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  ukladá  
kontrolórke Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vykonať kontrolu jednotlivých odpovedí (či bolo 
odpovedané riadne a v stanovenej lehote) na interpelácie poslancov za rok 2015. 
 
Hlasovanie č.  37 Za: 10   Pr.:  0        Zdr.: 0   
 
18. Záver  
  Čas rokovania o bode 18.   05:15:01 – 05:18:08 
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu XII. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  ďakuje všetkým poslancom  
a zamestnancom mestskej časti za účasť na rokovaní. Starosta praje všetkým prítomným príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.  
Rokovanie je ukončené o 20.15 hodine. 
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 XII. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP konaného  

dňa 15. 12. 2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice v celkovom 
počte 41 strán, z toho 4 strany sú výsledkom  prezentácie. 

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

                      starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Ing. Ján Tkáč, PhD. v.r.       ............................................ 
 
Vojtech Tóth, MBA v.r.  ............................................ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková  v.r. 
 
V Košiciach, dňa  15. 1. 2016 
 
 


