
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 
 
 

Zápisnica 
 
 
zo XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  konaného dňa 
28.júna 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  XVI. zasadnutia MieZ,  ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
 
1. Otvorenie  
         Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:10:40 
 p. Halenár, starosta MČ: Otváram zasadnutie miestneho zastupiteľstva.. ...  A teraz prosím o vaše 
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania.  Hlásite sa na doplňujúci návrh, pán 
poslanec? Prosím... zatiaľ, pozrite prečo sa pán poslanec nevie prihlásiť? ... Áno, nech sa páči pán 
poslanec, samozrejme. 
 p. Lörinc: Dávam návrh na doplnenie bodu. Nový bod bude bod č. 9/ Parkovanie v Mestskej časti 
–Sídlisko KVP a ešte ... body 9/ a 10/ tým pádom posunú ... ... 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Takže váš... nový bod číslo 9/,  prosím? ... Pán poslanec Lörinc, 
čakám na váš doplňujúci... Neviem, či sa dobre rozumieme. Sme v móde schvaľovania programu, 
prihlásili ste sa na doplnenie bodu číslo 9/. Len som nepochopil text toho bodu číslo 9/. 
 p. Lörinc: Nový bod, ktorý bude číslo 9/. Text je - Parkovanie na území Mestskej časti–Sídlisko 
KVP.   ... Ostatné body sa ...posunú ...  (mimo mikrofón) 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďalší pán poslanec, ktorému nefunguje prihlasovanie sa do systému. Takže 
ručne, čo sa týka programu. Nech sa páči, pán poslanec Tóth. 
 p. Tóth: Chcel by som doplniť bod číslo 2/ Personálne zmeny a ostatné prečíslovať alebo poposúvať.  
 p. Halenár, starosta MČ: Je ešte niekto, ešte máte ďalší návrh pán poslanec? Nech sa páči. 
 p. Lörinc: Chcel by som zaradiť ako bod číslo 18/ Kamerový systém na území MČ Košice-Sídlisko 
KVP... (mimo mikrofón) 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre, keďže nám asi nefungujú (všetkým) tlačítka na prihlasovanie  
do systému, je ešte niekto, kto sa hlási na doplnenie alebo zmenu programu rokovania?  Ak nie je nik, 
tak tu máme 3 doplňujúce návrhy k predloženému programu. 1. doplňujúci návrh číslo jedna je návrh 
pána poslanca Lörinca a dopĺňa namiesto bodu 9/ nový bod 9/ s tým, že ostatné sa posunú. Podľa 
návrhu pána poslanca sa bod číslo 9/ volá Parkovanie na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. 
Prosím, aby ste o tomto návrhu hlasovali. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0.  
 



 p. Halenár, starosta MČ: Takže zaraďujeme nový bod 9/ Parkovanie na území Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP s tým, že ostatné body budú prečíslované.  Čiže súčasný bod 9/ bude 10/, atď. 
Druhý návrh, ktorý bol prednesený je návrh na zaradenie bodu číslo 2/ s názvom Personálne zmeny. 
Návrh predniesol pán poslanec Tóth. Prosím, aby ste o tomto návrhu hlasovali. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Prijali sme aj tento návrh. Takže súčasný bod číslo 2/ Kontrola plnenia 
uznesení bude bod číslo 3/.  A vlastne, keď som to dobre pochopil, tak bod číslo 9/ (nový) - Parkovanie 
na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP bude bod 10/. Tretí návrh predložil pán poslanec Lörinc 
ako číslo 18/, tzn. keď budeme mať vsunuté dva body, že ako 18/ bude Koncepcia udržateľnej čistoty 
na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. Čiže namiesto tohto bodu vsúvame 
18/ Kamerový systém na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a ostatné poposúvame. Prosím, 
aby ste o tomto návrhu hlasovali. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Aj tento návrh bol, bol prijatý. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Dávam hlasovať o návrhu programu ako celku, s tým, že došlo  
k vsunutiu bodu číslo 2/ Personálne zmeny, k vsunutiu bodu číslo 10/ Parkovanie na území Mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP, a k vsunutiu bodu číslo 18/ Kamerový systém na území Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP s tým, že po 18/ sa posúvajú ďalšie body v rade. Prosím, aby ste hlasovali o 
tomto návrhu dnešného rokovania. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Prijali sme tento program dnešného rokovania. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Teraz prosím, aby sme všetci (písomne) dostali zmenený program 
rokovania. Chvíľu počkáme a budeme mať pred nami zmenený program. 
 
1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 1.b)   00:10:47 – 00:13:00 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Stále nefunguje tlačítko, 
pán poslanec?  Pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Navrhujem pána Pacha.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, všetko? Jeden návrh, áno? Pani poslankyňa Zelinková, tiež vám 
nefunguje tlačítko? 
 p. Zelinková: Navrhujem pána Horenského.   
 p. Halenár, starosta MČ: Je ešte nejaký ďalší návrh na člena návrhovej komisie? Ak nie je žiaden, sú 
tu návrhy na dvoch členov návrhovej komisie - pán poslanec Pach, pán poslanec Horenský. Prosím 
hlasujte o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0.  
Pán poslanec Pach a pán poslanec Horenský budú členmi návrhovej komisie.  

 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím, aby sa odobrali na miesto určené pre návrhovú komisiu. Ešte jednu  
technickú záležitosť - pokiaľ budete hovoriť v diskusii, resp. v čomkoľvek, prosím, do mikrofónu.  



Návrhová komisiu je pripravená. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Horenského a pána 
poslanca Lörinca.  Ešte pred sebou nemáme zmenený program rokovania. Pokiaľ si dobre pamätám, 
schválili sme dvojku. 
 
2. Personálne zmeny 

Čas rokovania o bode 2.    00:13:07 – 00:34:40 
 p. Halenár, starosta MČ:  Bod 2/ Personálne zmeny navrhol pán poslanec Tóth. Pán poslanec, chcete 
tento bod uviesť? ... Dobre, takže vy, ako predkladateľ návrhu, nechcete uviesť nič k tomuto bodu. 
Otváram k tomuto bodu diskusiu. (Nefungujú hlasovanie zariadenia.) Chcem aby sme zostali  
na miestach a žiadam, aby boli okamžite preverené všetky hlasovacie zariadenia poslancov, aby sme si 
boli stopercentne istí, že keď poslanec zatlačí správne tlačítko, prihlásenie nastane. Môžete prosím 
všetci vyskúšať, či sa viete prihlásiť? Vyskúšali sme to všetci, technicky je to už teraz v poriadku? Pán 
poslanec Tóth. 
 p. Tóth: Pán starosta, niekedy to funguje, niekedy nie. Ak to stlačím... prihlási ma, ale po chvíli, keď 
sa odhlásim z diskusie, a chcem sa zase prihlásiť, tak to nefunguje. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Budeme reagovať aj na zdvihnutie ruky. Tzn. v prípade, že sa 
ktokoľvek nebude vedieť prihlásiť do diskusie, vizuálne skontrolujem, či je niekto prihlásený rukou.  
V bode 2/, v otvorenej diskusii je prvý prihlásený pán poslanec Matoušek.  
 p. Matoušek: Vyhlásenie na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP dňa 
28.júna 2016. Vyhlásenie: Ja, dolepodpísaný Ing. Roman Matoušek, poslanec Mestskej časti Košice 
-Sídlisko KVP – za a) oznamujem miestnemu zastupiteľstvu, že hneď po podpísaní koaličnej zmluvy 
medzi stranami Smer-SD, Most-Híd, SNS a stranou Sieť, po parlamentných voľbách 2016, som vystúpil 
zo strany Sieť. Za b) a preto, ako nominant strany Sieť sa týmto vzdávam členstva v Miestnej rade MČ 
Košice-Sídlisko KVP. Za  c) a preto, ako nominant strany Sieť, sa týmto vzdávam členstva  
vo Finančnej komisii a rozvoja mestskej časti a podnikania, čím mi zaniká aj mandát predsedu danej 
komisie pri MČ Košice-Sídlisko KVP. Za d) oznamujem, že ku dňu 27. 6. 2016 som ukončil svoje 
pôsobenie v koaličnom klube Sieť - KDH - NEKA a budem pôsobiť ako nezaradený poslanec.  
Za e) žiadam uviesť na informačnej tabuli hlasovania Nezaradený poslanec s okamžitou platnosťou.
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Boritáš. 
 p. Boritáš: Nie, to som len skúšal. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre, takže nevystúpite v diskusii. Nasleduje pán poslanec Pach. 
 p. Pach: Takisto. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Ja mám personálne otázky týkajúce sa úradu. Nakoľko vieme, že 
viacero dlhoročných zamestnancov opustilo úrad a máme tu voľné pozície, mám pripravené návrhy  
na uznesenie. Jeden návrh sa týka kontrolnej činnosti pani Hókovej a jeden návrh sa týka pána starostu. 
Prečítam návrhy na uznesenia v takom znení, v akom budú predkladané. Miestne zastupiteľstvo MČ 
Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby urýchlene vypísal a zverejnil 
výberové konania na voľné pracovné miesta v rámci Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP 
s cieľom čo najrýchlejšie ich obsadiť. Jedná sa menovite o pozície: Kancelária 1. kontaktu, Oddelenie 
podnikateľských činností a informatiky - vedúci oddelenia. To je prvé uznesenie. Druhé uznesenie 
znie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada kontrolórku MČ Košice-Sídlisko KVP, 
Ing.Annu Hókovú o vykonanie kontroly ohľadom prípadných porušení zákona, aj iných právnych 
predpisov pri nezverejnení informácií o voľných pracovných miestach v rámci Miestneho úradu MČ 
Košice-Sídlisko KVP. Termín do 15. 7. (pri obidvoch uzneseniach). Predkladám návrhovej komisii 
tieto návrhy uznesení. 
 p. Halenár, starosta MČ: Tak ...moment, v rámci diskusie chcete ... vystúpiť pred nimi? Čiže dobre. 
Vidíme prihlásených niekoľko poslancov. Pani kontrolórka by chcela vystúpiť k tomu, čo bolo 
prednesené pánom poslancom Lörincom. Nech sa páči. 



 p. Hóková, miestna kontrolórka: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela... k tomu termínu ... 
Od 6. 7. do 13. 7. mám naplánovanú a už 2 mesiace podpísanú dovolenku. Keby bolo možné ... môže sa 
stať, že kontrola bude trvať dlhšie ako je začiatok mojej dovolenky (t.j. 6. 7.). Samozrejme, kontrolu 
začnem zajtra, keďže je taký krátky termín, ale pokiaľ by som potrebovala vyjadrenia od úradu, alebo ak 
by sa pri kontrole vyskytli nejaké problémy, tak v takom prípade by som požiadala ten termín ...  
na 20. 7. Dovtedy by som to určite mala urobené. Ďakujem pekne za pochopenie. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Tóth. 
 p. Tóth: Dobrý deň, pán starosta. Ja mám dva návrhy na uznesenie. Prvý návrh - Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice -Sídlisko KVP odvoláva člena Ing. Romana Matoušeka z Finančnej komisie. 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP volí Ing. Ladislava Takáča, PhD. za predsedu 
Finančnej komisie. Druhý návrh - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP odvoláva 
Ing.Ladislava Takáča, PhD. zo Sociálnej a zdravotnej komisie. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice 
 -Sídlisko KVP volí do Sociálnej a zdravotnej komisie za člena-neposlanca Beátu Ruszinyákovú,. 
 p. Halenár, starosta MČ: Kópiu návrhu aj mne, pán poslanec. S faktickou je prihlásený pán poslanec 
Lörinc. Nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem pekne. Nemal som tieto informácie,  preto si osvojujem tento návrh a upravujem 
termín pre pani kontrolórku do 20. 7.  
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii nasleduje pani poslankyňa Adamčíková. Nech sa páči. 
 p. Adamčíková: Vážený pán starosta, mám v bodu 2/ návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo MČ 
Košice-Sídlisko KVP odvoláva člena Ing. Romana Matouška z Miestnej rady MČ Košice-Sídlisko KVP 
a Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP volí za člena Miestnej rady MČ Košice 
-Sídlisko KVP Vojtecha Tótha, MBA. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, miestne zastupiteľstvo. Chcel by som vám 
oznámiť uvedenú skutočnosť. K mesiacu marec som ukončil členstvo v strane Sieť. Pokračujem ďalej 
ako nezaradený poslanec s tým, že ostávam členom poslaneckého klubu Sieť – KDH. Ďakujem veľmi 
pekne a prosím uvádzať ma v oficiálnych dokumentoch ako poslanec „Nezaradený“. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Tkáč, nech sa páči.  
 p. Tkáč: Chcem sa len opýtať, ako je to s uvádzaním príslušnosti k politickej strane na hlasovacej 
tabuli? Nemá to byť informácia o tom za koho kandidovali poslanci, ako konkrétne osoby,  
vo volebnom období? 
 p. Halenár, starosta MČ: Bude vám to odpovedané, pán poslanec. V diskusii nasleduje pán poslanec 
Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť,  lebo nie všetci sú zainteresovaní – zazneli tu tri 
odvolania rôznych poslancov a ja len chcem doplniť, že všetky odvolania sú na vlastnú žiadosť 
konkrétnych poslancov, nie pre ich výkon funkcie, či členstva. Oni požiadali a my to berieme  
na vedomie, resp. volíme nových. Keď je to uvedené tak stručne (odvoláva), tak si môže niekto 
myslieť, že za svoju prácu, alebo neviem čo všetko. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Matoušek,  
 p. Matoušek: ... ja ... som sa vzdal ... tejto  funkcie.... čiže  tam nemuselo byť uvedené, že 
odvoláva... ale stačilo ... lebo ja som sa  predtým vzdal písomne... Ďakujem pekne.  
 p. Halenár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ďakujem pekne za slovo. Taktiež som v marci opustil stranu Sieť a tiež by som chcel 
požiadať, aby už som bol uvedený ako „Nezávislý“... „Nezaradený“. 
 p. Halenár, starosta MČ: Zaistíme to pri najbližšej vhodnej príležitosti, ak je to technicky možné, tak 
to samozrejme urobíme dnes. V diskusii nasleduje pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Asi už skončili personálne otázky. Mám jednu otázku k návrhu  
na uznesenie ktorý predložil p. Lörinc. Neviem, či sa mám opýtať pani kontrolórky, alebo právneho 
oddelenia - My, ako poslanci, alebo miestne zastupiteľstvo môžeme žiadať starostu vo veciach 
pracovnoprávnych vzťahov? Ďakujem pekne. 



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Chcete pani kontrolórka odpovedať? 
 p. Hóková, miestna kontrolórka: Ďakujem za slovo. Miestne zastupiteľstvo samozrejme, môže 
žiadať starostu. Avšak druhá vec je, či pán starosta tejto žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Má právo 
vyhovieť alebo nevyhovieť. Pokiaľ je to nejako inak, poprosím, aby sa vyjadrilo právne oddelenie. Ale 
už z minulého obdobia máme takéto poznatky, že to takto funguje. Takže požiadať samozrejme môžete 
a je potom na pánovi starostovi, či tejto žiadosti vyhovie alebo nie. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Ja by som k tomu ... podľa môjho názoru ...  ak organizačný poriadok 
obsahuje funkcie, ktoré pán Lörinc navrhuje obsadiť, tak máme dve možnosti. Buď bude vypísané 
výberové konanie a funkcie budú obsadené, alebo je druhá možnosť, organizačný poriadok je potrebné 
zmeniť tak, aby v ňom tie funkcie neboli. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu. 
Nedostal viac kópii návrhov na uznesenie, len od pána poslanca Lörinca, tak sa spolieham na návrhovú 
komisiu. Ešte raz prosím, pani poslankyne a páni poslanci, tam je kopírovací stroj a je tu práve preto, 
aby ste všetky vaše návrhy, ktoré máte, skopírovali a dali ich vašim kolegom, návrhovej komisii aj 
mne. Dôvodom je prehľad o tom, koľko bolo predložených návrhov na uznesenie. Prosím návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie. 
 Návrhová komisia: Ďakujem pekne. Bolo predložených päť návrhov na uznesenie.  Prečítam ich  
v poradí, v akom nám boli dodané. Návrh na uznesenie pána poslanca Lörinca – Miestne zastupiteľstvo 
MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby urýchlene vypísal a zverejnil 
výberové konania na voľné pracovné miesta v rámci Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  
s cieľom čo najrýchlejšie ich obsadiť. Jedná sa menovite o pozície – po 1.) kancelária 1. kontaktu,   
po 2.) - oddelenie podnikateľských činností a informatiky, vedúci oddelenia. Zodpovedný: pán starosta. 
Termín: 15. 07. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Konštatujem, že hlasovaním za 12, proti 0, zdržalo sa 0, bol tento návrh na uznesenie 
prijatý. Prosím ďalší návrh. 
 
 Návrhová komisia:  Druhý návrh na uznesenie od pána poslanca Lörinca – Miestne zastupiteľstvo 
MČ Košice-Sídlisko KVP žiada kontrolórku MČ Košice-Sídlisko KVP Ing. Annu Hókovú o vykonanie 
kontroly ohľadom prípadných porušení zákona a iných právnych predpisov pri nezverejnení informácií 
o voľných pracovných miestach v rámci Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP.  
Zodpovedný: starosta.   Termín: 20. 7. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. Prosím ďalší 
návrh. 
 
 Návrhová komisia: Návrh na uznesenie, od pána poslanca Tótha – Miestne zastupiteľstvo MČ 
Košice-Sídlisko KVP odvoláva člena Ing. Ladislava Takáča, PhD. zo Sociálnej a zdravotnej komisie.  
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP volí za člena Beátu Ruszinyákovú do Sociálnej  
a zdravotnej komisie. 
 p. Halenár, starosta MČ: Toto bol návrh na uznesenie. Prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, návrh na uznesenie bol prijatý. Prosím ďalší 
návrh. 



 
 Návrhová komisia: Ďalší návrh od pána poslanca Tótha - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice 
-Sídlisko KVP odvoláva člena Ing. Romana Matoušeka z Finančnej komisie.  A po 2.) Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP volí Ing. Ladislava Takáča, PhD. za predsedu Finančnej 
komisie. 
 p. Halenár, starosta MČ: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. Nejaký ďalší 
návrh? 
 
 Návrhová komisia: V tomto bode máme posledný návrh od pani poslankyne Adamčíkovej – Po 1.) 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP odvoláva člena Ing. Romana Matoušeka z Miestnej 
rady MČ Košice-Sídlisko KVP.  
Po 2.) Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP volí za člena Vojtecha Tótha, MBA, za člena 
Miestnej rady MČ Košice-Sídlisko KVP. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: To boli všetky návrhy na uznesenie, končíme bod 2/. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 

Čas rokovania o bode 3.   00:34:45 – 00:40:47 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení. Vzhľadom na to, že 
predkladateľka (zástupkyňa starostu - pani Gamcová) nie je prítomná, môžete pani prednostka, prosím 
namiesto nej predniesť tento bod? 
 p. Timková, prednostka MÚ: Dobrý deň. Vážený poslanecký zbor, rada by som uviedla – ako  
informáciu k tomuto bodu programu, nasledovné - K správe kontrolórky mestskej časti č. 4/2016, 
týkajúcej sa kontroly hlasovania za uznesenie číslo 115 z 15.12.2015, boli prijaté opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Jedným z týchto opatrení je informovať  vás  
o tom, že na základe kontroly hlasovania číslo 7 k uzneseniu číslo 115 z 15.12.2015, nebolo toto 
uznesenie miestnym zastupiteľstvom prijaté. To znamená, že „Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky 
MČ Košice-Sídlisko KVP za obdobie od 10.11.2015 do zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 
15.12.2015“, so schváleným doplňujúcim návrhom, miestne zastupiteľstvo nevzalo na vedomie. To je 
všetko, čo chcem k tomuto bodu uviesť. Ostatné informácie máte uvedené v písomných materiáloch. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Takže materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu 
diskusiu. ... pán poslanec. Chápem vašu faktickú ako reakciu na vystúpenie pani prednostky? 
 Poslanec J. Tkáč požiadal o zavretie okien z dôvodu prenikajúceho hluku z dvora a neplnenia 
funkcie zapnutej klimatizácie (mimo mikrofón). 
 p. Halenár, starosta MČ: Žiadate zavrieť okná, pretože je  hluk a zapnúť klimatizáciu. V diskusii je 
ako prvý prihlásený pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja mám jednu otázku. V zrušených úlohách sa uvádza, že nám zaniklo 
členstvo v Regionálnom združení mesta Košice, z dôvodu nezaplatenia členského príspevku. Pýtam sa 
- bolo to účelové, že mestská časť nezaplatila? A aký osoh mala mestská časť z tohto združenia alebo 
z členstva v tomto združení? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pani Balážová, viete sa k tomu vyjadriť, prosím? 
 p. Balážová, MÚ: Dobrý deň prajem. K návrhu na zrušenie uznesenia by som doplnila iba toľko, že 
po nástupe nového štatutára sa členstvo vlastne zrušilo. Ročný príspevok je vysoký. Na základe toho 



neboli v rozpočte na rok 2015 plánované financie. Je to staré uznesenie a navrhli sme jeho zrušenie, 
aby neostalo do ďalšieho volebného obdobia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pokiaľ nie je v diskusii nik prihlásený, uzatváram diskusiu k tomuto bodu. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Informáciu  
o plnení uznesení z XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 26. 04. 
2016 a prehľad o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí miestneho zastupiteľstva  
so stavom k 28. 06. 2016 takto:   
a) zaraďuje uznesenie číslo 298 zo dňa 08.04.2014, uznesenie číslo 148 v bode 2, zo dňa 08. 03. 2016,  
uznesenie číslo 157 v bode 2 zo dňa 08. 03. 2016 a uznesenie číslo 168 v bode 2 a 169 zo dňa 
26.04.2016 medzi splnené úlohy,  
b) zaraďuje uznesenie číslo 172 zo dňa 26. 04. 2016 medzi úlohy v plnení, 
c) ruší uznesenie číslo 27 zo dňa 24. 02. 2011. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie sme prijali. 
 
4. Informácia o vybavených interpeláciách 

Čas rokovania o bode 4.   00:40:47 – 00:47:17 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 4/ Informácia o vybavených interpeláciách. 
Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc:  (mimo mikrofón ) ... Ďakujem veľmi pekne. Mám poznámku - v rokovacom poriadku nie 
je uvedená povinnosť poslanca používať mikrofón. Čiže prosím, aby sme neboli neustále upozorňovaní 
na to - že mikrofón. Ďakujem veľmi pekne.  A teraz k bodu. Prečo nie sú v tomto bode zahrnuté všetky 
odpovede na interpelácie? Viem, že aj ja som posielal nejaké interpelácie, na ktoré mi bolo 
odpovedané, ale nie sú v informácii zahrnuté tak, aby o tom vedeli všetci poslanci a nemuseli sme si to 
preposielať.  Čiže na základe... - aké interpelácie sú zahrnuté? na základe čoho sú vyberané? prečo nie 
sú posielané všetky interpelácie? Ďakujem veľmi pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: K tomu upozorňovaniu na mikrofón. Pán poslanec Lörinc, prosím, aby ste 
vzali na vedomie, že z predchádzajúcich zasadnutí bol problém kvalitne zostaviť zápisnicu  
z rokovania, pretože zvukový záznam nebol zrozumiteľný a nebolo možné presne interpretovať to, čo 
bolo povedané. Preto sme sa rozhodli pre mikrofón, aby to bolo jednoznačné, počuteľné. Chceli by 
sme, aby zápisnice naozaj odrážali reálny stav toho, čo sa tu povie. Nedokážeme žiadneho poslanca 
prinútiť, aby hovoril do mikrofónu, ale je to výhodnejšie z hľadiska zápisnice. Teraz, pani prednostka, 
nech sa páči, k otázkam konkrétnejšie. 
 p. Timková, prednostka MÚ: Právne oddelenie vyhodnotilo zo všetkých otázok a odpovedí na ne iba 
tri interpelácie. Na všetky ďalšie otázky sa odpovedalo ako na otázky poslancov. Nemáme problém 
posielať vám všetkým aj odpovede na otázky, ak budete mať takúto požiadavku. Nedorozumenie zrejme 
vzišlo z toho čo je interpelácia a čo je už len otázka. Na zastupiteľstve bolo prednesených  množstvo 
otázok. Vypracovanie informácie o vybavených interpeláciách je pre nás povinnosť, ktorá vyplynula  
z opatrení, ktoré navrhla pani kontrolórka. Ale môžeme navyše priložiť  odpoveď  aj  
na otázku, nie je problém.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ja ešte k tomu. Myslím, že už na minulom zastupiteľstve bolo jasne 
povedané - „teraz prosím interpelácie“ - a keď boli skončené, začali sme otázky, tzn. snažili sme sa to aj 
takto oddeliť. Keďže v rokovacom poriadku ešte máme interpelácie a otázky v jednom bode.  
S faktickou pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pán starosta, za slovo. Ja len by som chcel poukázať na jednu vec. Zápisnica 
nemusí obsahovať doslovný prepis. Čiže podľa môjho názoru má zápisnica vystihnúť tú podstatu, čo 



daný diskutujúci povedal. A tak isto ja osobne mám trošička problém s mikrofónom, pretože dosť 
hlasno rozprávam, a keď som si pozrel zastupiteľstvá, konkrétne posledný kamerový záznam, tak ja 
som sám sebe nerozumel, čo rozprávam do mikrofónu. Budem sa snažiť nejako prezentovať, aby ma 
bolo počuť cez mikrofón. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Myslím si, že ten problém, ktorý sme teraz načrtli sa dá jednoducho 
vyriešiť. Do budúcna nech je bod programu s názvom Informácie o vybavených interpeláciách a 
otázkach poslancov. A tým pádom tam môže byť všetko. A vlastne budú mať informácie poslanci aj  
o odpovediach na otázky, aj o odpovediach na interpelácie. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem pekne za odpoveď. Chcel by som vás pán starosta poprosiť, do budúcnosti, či by 
úrad nevedel vykonať nejaké kroky, iné riešenie, lebo vidíme už teraz, ak si 13 ľudí podáva jeden 
mikrofón, spôsobuje to aj časové straty. Ďakujem veľmi pekne a pevne verím, že to vyriešime. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je v diskusii nikto prihlásený, uzatváram diskusiu  
k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Informáciu  
o vybavených interpeláciách poslancov, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP dňa 26. 04. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
A ... nehlasoval 1 poslanec. 
 
5. Rokovania miestnej rady – informácia a závery 

Čas rokovania o bode 5.   00:47:20 – 00:51:05 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k ďalšiemu bodu, bod 5/ Rokovania miestnej rady  
-  informácia a závery. Materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nemu diskusiu. Pokiaľ sa 
nik nehlási do diskusie. Áno, prepáčte, nevidel som vašu ruku. Čiže zase nefunguje zariadenie. Dobre 
pán poslanec Pach, nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja len k tomuto bodu, niečo len z formálnej stránky voči vám. 
Dosť mi totiž trhá oči, keď čítam v texte dátumové amerikanizmy. Dobré by bolo, keby ste  
do budúcna (keďže aj vy vyžaduje od svojich zamestnancov, aby dodržiavali spisovnú slovenčinu), 
uvádzali dátumy v spisovnom jazyku. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ:  Áno, ďakujem za upozornenie. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Ja by som len chcel na tieto informácie, možno taký 
menší zlepšovací návrh - nemohli by sme dostávať aj zápisnice z miestnych rád [nezrozumiteľné]? 
Vidím tu aj staršie výťahy z miestnych rád. Je tu posledných päť miestnych rád, takže tých miestnych 
rád bude ešte do konca volebného obdobia dosť. Neviem, akým spôsobom to potom bude 
distribuované. Dokument sa bude stále zväčšovať a budú tam všetky výťahy z miestnych rád, alebo? 
Aby sme sa v tom nestratili. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Môžem vám odpovedať hneď, pán poslanec. Zápisnice nedostanete, 
pretože rokovania miestnej rady sú neverejné. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Chcem podporiť návrh pána Takáča. Tlmočím to, o čom bolo  
diskutované na minulej Komisii kultúry, školstva a športu - z komisie vyplynula požiadavka, aby aspoň 
tajomníci, ktorí sú zamestnanci úradu a predsedovia komisií, ktorí sú poslanci, obdržali zápisnice  
z miestnych rád, hlavne kvôli tomu, aby sme vedeli pripraviť  rokovania komisií tak, aby body, ktoré sa 
týkajú komisií, boli prerokované aj na komisiách. Niekedy sa nestihneme dostať k tým informáciám a 
potom komisia neprerokuje to, čo bolo prerokované na miestnej rade. Ďakujem veľmi pekne. 



 p. Halenár, starosta MČ :  Ďakujem. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu  
k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie informáciu  
z rokovaní Miestnej rady MČ Košice-Sídlisko KVP. 
 p. Halenár, starosta MČ :  Ďakujem, nech sa páči, hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
6. Obytný súbor Povrazy – vyjadrenie k prepracovanému projektu pre územné konanie 

Čas rokovania o bode 6.   00:51:07 – 01:12:10 
 p. Halenár, starosta MČ:  Prechádzame k bodu číslo 6/Obytný súbor Povrazy - vyjadrenie  
k prepracovanému projektu pre územné konanie.  Materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram  
k nemu diskusiu. V rámci diskusie k tomuto bodu chce ešte zástupca investora niečo doplniť  
pre poslancov? Nie? V diskusii pán poslanec Horenský. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ďakujem zástupcovi pána investora, že prišiel. V podstate ja som mal 
nejaké otázky na stretnutí s občanmi, ktoré sa konalo minulý týždeň vo štvrtok, na ktoré nám nevedel 
odpovedať ani pán Šimko, keďže on týmto nebol poverený. Chcel som sa len informovať, či investor 
zrealizuje to, čím ho chceme zaviazať? Ide konkrétne o: realizácia na vlastné náklady, rekonštrukcia 
chodníka vedúceho pozdĺž ulice Jána Pavla II., oprava na vlastné náklady, čo sa týka schodov vedúcich 
od zastávky MHD Starozagorská k ZŠ Lechkého a taktiež prepojenie chodníka, jestvujúcu panelovú 
cestu k chodníku na ulicu Jána Pavla II. aj s riešením odvodnenia. V podstate toto je v návrhu  
na uznesenie, takže sa chcem spýtať, či to budete akceptovať alebo nie? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Nie prosím, ďakujem. Pán zástupca investora, navrhujem, aby ste si robili 
poznámky, lebo je možné že viacero poslancov bude mať otázky, aby ste zodpovedali v jednom 
príspevku, naraz. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Mám pripravené uznesenie, ale v úvode chcem poďakovať 
investorom, že našli schodnú cestu a to uznesenie, ktoré teraz prečítam, je vlastne súhrnom všetkých 
stanovísk,  podmienok  komisie výstavby,  miestneho úradu atď. s tým, že je možné, že investor, keď tam 
objaví (napr. podmienky, ktoré spomínal pán poslanec Horenský), myslím si, že to nebudú veci takého 
charakteru, ktoré by bránili vo výstavbe, ktorú vlastne plánujete. Takže konečne sme došli  
k nejakej zhode. Mám pozmeňujúci návrh na uznesenie, ale upozorňujem dopredu, že poprosím  
o podporu tohto návrhu. Sú tam určité drobnosti takého charakteru, ktoré ani finančne nie sú až veľmi 
náročné, ale dá sa o nich dodatočne rokovať, aby sme nebránili výstavbe, ktorá predpokladám, že 
po našom schválení v krátkom čase začne. Takže chvíľu strpenia, lebo to uznesenie je dosť dlhé. 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 1) upozorňuje, že priepustnosť komunikácii 
v časti, kde je navrhovaná výstavba obytného súboru Povrazy, sa pri výjazde dopravných prostriedkoch 
z MČ Košice Sídlisko KVP do iných mestských častí od 13. januára 2014, kedy o tomto probléme 
rokovalo miestne zastupiteľstvo, nezlepšila, ale práve naopak, je značne prehustená... 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Horenský opustil rokovaciu miestnosť. 
 p. Boritáš: ...Za 2.) žiada mesto Košice, aby bezodkladne začalo s komplexným riešením 
dynamickej dopravy v našej mestskej časti tak, aby sa zvýšila kapacita a priepustnosť dopravy, najmä  
v časti pri navrhovanej výstavbe obytného súboru Povrazy. Termín vyriešenia zlej dopravnej  situácie  
v tomto území musí byť najneskôr do kolaudácie obytného súboru Povrazy, 3) schvaľuje projekt  
pre územné konanie obytným súbor Povrazy s týmito zásadnými podmienkami, stanoviskami a 
požiadavkami, ktoré v návrhu projektu obytný súbor Povrazy pre územné konanie musia byť v plnom 
rozsahu dodržané a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a) vyjadrenie Rádu bosých 
karmelitánok, Lechkého 7, 040 23 Košice s tým, že bude zachovaná pokojná dôstojná intimita 



karmelitánok. To znamená, že vizuálnymi ani hlukovým kontaktom nesmie byť narušený chod kláštora, 
zvlášť záhradnej časti. Tam je potrebné zabezpečiť vysadenie vzrastlých, hustých  stromov  
a súčasne riešiť výšku oplotenia tak, aby nedochádzalo k vizuálnemu ani inému kontaktu ubytovaných 
s karmelitánkami. Čas výstavby musí byť obmedzený, resp. prerušený počas cirkevných sviatkov  
a svätých omší, v súlade s programom Rádu bosých karmelitánok. Čas večerného a nočného kľudu musí 
byť striktne dodržiavaný, b) stanoviska občanov z verejných stretnutí občanov k tejto téme zo dňa 17. 9. 
2015 a 23. 6. 2016, c) stanovisko referátu Útvaru hlavného architekta Mesta Košice zo dňa 1. 4. 2016, 
Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, d) stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia  
pri MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 27. 6. 2016, Trieda KVP 1, 040 23 Košice, e) je nevyhnutné 
doriešiť rozšírenie križovatky Jána Pavla II. - Trieda KVP za účelom jej spriechodnenia. Investor 
zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu chodníka vedúceho pozdĺž ulice Jána Pavla II.,  
g) investor opraví na vlastné náklady schody, vedúce od zastávky MHD Starozagorská k Základnej škole 
Lechkého, h) investor zrealizuje na vlastné náklady prepojenie chodníka – jestvujúcu panelovú cestu 
k chodníku na ulicu Jána Pavla II. aj s riešením odvodnenia. Investor zrevitalizuje na vlastné náklady 
športové ihriská na Základnej škole Lechkého a ďalšie športoviská MČ Košice-Sídlisko KVP po dohode 
s Mestom Košice Európskym mestom športu 2016. Investor dodrží podmienky VZN mestskej časti číslo 
17/1998 o zmiernení  negatívnych dôsledkov klimatických zmien na území mestskej časti, 4) miestne 
zastupiteľstvo ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP č. 169-22/2-2005 
o k r e m  b o d u  2 . a ,  b )  r u š í  u z n e s e n i e  M i e s t n e h o  z a s t u p i t e ľ s t v a  MČ  K o š i c e 
-Sídlisko KVP číslo 100/22/9 – 2015. Takže to je úplné uznesenie, predložím ho návrhovej komisii, aj 
pánu starostovi. Samozrejme, ak by bolo schválené, tak ho dostane aj pán investor. Predpokladám, že  
ďalšie  dolaďovania  budú, na základe tohto uznesenia, možné a zastupiteľstvo nebude brzdou, aby 
začala výstavba. Zatiaľ ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Chcel by som poprosiť, či by som mohol aj ja 
dostať kópiu tohto uznesenia. Uznesenie bolo obšírnejšie, tak aby som vedel za čo budem hlasovať.
 p. Halenár, starosta MČ: Momentálne nie je nikto prihlásený v diskusii. Prosím pána Dudáša. Vy ste 
zástupca projektanta, či investora? Dobre, zástupca investora, pán Dudáš, nech sa páči. Mikrofón, 
prosím. 
 p. Dudáš, zástupca investora: Dobrý deň, moje meno je Dudáš, som z firmy Emko a zastupujem 
investora - firmu M.M., s.r.o. v rámci inžinierskej činnosti. Ja len pár vecí k tým požiadavkám  
na chodník, schody a prístup od benzínovej pumpy. Viem len toľko, že projektant nedostal pokyn, aby 
pripravil niečo podobné. Takisto ani my sme od investora zatiaľ nedostali takýto pokyn. Osobne 
navrhujem, možno ako predtým (na tom verejnom zhromaždení) ohľadom problému výšky obytných 
domov, ktoré tam boli. Možno nepožadovať striktne,  ale  skúsiť s investorom rokovať. Či zo strany 
starostu, alebo zo strany poverených poslancov. Určite je to jednoduchšia a prístupnejšia cesta. Pretože 
stavebný zákon nášho investora vlastne nevie zaviazať k takýmto veciam. Čo sa týka pripojenia  
na Triedu KVP, priznám sa, nie je tam urobený žiaden prieskum, ale z dotknutých orgánov, ktoré sa nám 
vyjadrovali ohľadom dopravy, ani jeden nič z predneseného nenamietal. O tom je asi potrebné rokovať 
s mestom, ako ste spomínali. Túto vec je potrebné ďalej prejednávať. Zrejme, keby nám dal niekto  
z dotknutých orgánov námietku voči takémuto dopravnému napojeniu, ktoré je teraz jestvujúce, ktorého 
sa nedotýkame, tak pravdepodobne by sme to museli riešiť. Ale keďže nemáme vôbec  
od nikoho, či už z ÚHA, či už z dopravnej polície, [nezrozumiteľné] od nikoho, tak potom je to 
neriešené. Pokiaľ ide o vzrastlé stromy, tak samotný projekt na našom pozemku obsahuje výsadbu 
stromov, ale pokiaľ mám dobrú informáciu, vy takisto rokujete s mestom, pretože mesto prisľúbilo 
v tom svojom páse umiestniť vzrastlé stromy. Treba zrejme viac tlačiť na mesto, aby splnili to, čo 
sľúbili. Projekt je prepracovaný, to viete, videli ste ho zrejme väčšina. Znížili sa podlažnosti, znížil sa 
počet bytov z 310 na 225, čiže sa prišlo o 85 miest, bytov a tým pádom adekvátne sa znížil počet 
parkovacích miest, potreby parkovacích miest v danom areáli. To je asi všetko. 



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Ja by som ešte doplnil túto poslednú informáciu od pána Dudáša 
tým, že je možné považovať za úspech, že k zmene projektovej dokumentácie významne prispelo 
stretnutie občanov. Do zasadačky miestneho úradu v septembri v roku 2015 kde prišlo viac než 200 
občanov vyjadriť svoj názor a nesúhlas s pôvodnou projektovou dokumentáciou. S faktickou pán 
poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Ja ešte na doplnenie. Určite bude nutné rokovanie kompetentných  
s mestom a čo sa týka napr. dopravy, tak to je vlastne čerstvá informácia. Včera bola Komisia VDaŽP,  
neviem, či poznáte pán Titla, čiže predložený návrh vznikol z toho rokovania, aby sme nikoho 
nevynechali, aby zase nenastali ďalšie problémy, tak ja  som  vlastne  zahrnul  všetky  tie  požiadavky  
do uznesenia, vrátane ÚHA a iných. Vzrástle stromy, že tam majú byť, to je vlastne jeden z bodov 
v stanovisku ÚHA, ktoré dávalo k projektu. Aby sa nestalo to, že my schválime niečo, nezahrnieme 
požiadavky všetkých zainteresovaných a potom nás niekto začne napádať, tak preto vlastne je to taký 
súhrn všetkého, čo by vlastne tam malo byť. Tak to nazvem. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Stanoviská komisií prednesie pani prednostka. 
 p. Timková, prednostka MÚ: Prednesiem vám stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného 
prostredia. Ostatné komisie k tomuto bodu stanovisko neprijali, buď neboli uznášania schopné alebo 
tento materiál neprerokovali. Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice-Sídlisko KVP 
schváliť obytný súbor Povrazy - prepracovaný projekt pre územné konanie s týmito podmienkami  
a) dodržať podmienky Mesta Košice, referátu ÚHA zo dňa 1.4.2016, b) dodržať vyjadrenie Rádu bosých 
karmelitánok,  ulica Jána Pavla II. s tým, že bude zachovaná potrebná intimita karmelitánok tzn., že 
vizuálnym kontaktom nesmie byť narušený chod kláštora, zvlášť záhradnej časti, preto je nevyhnutné 
predložiť novú zmenu projektu so zakreslením uhlov výhľadu zo smeru bytových domov na záhradu 
karmelitánok. Taktiež je potrebné obmedziť podlažnosť bytových domov a súčasne riešiť výšku 
oplotenia tak, aby nedochádzalo k vizuálnemu kontaktu s ubytovanými karmelitánkami. Zároveň je 
nutné zabezpečiť, aby nebol narušovaný chod rádu karmelitánok hlukom. Čas výstavby musí byť 
obmedzený počas cirkevných sviatkov a svätých omší. Čas večerného a nočného kľudu musí byť striktne 
dodržiavaný, c) investor zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu chodníka vedúceho pozdĺž ulice 
Jána Pavla II., d) investor opraví na vlastné náklady  schody  vedúce  od  zastávky  MHD  Starozagorská  
k  ZŠ  Lechkého,  e)  investor  zrealizuje na vlastné náklady prepojenie chodníka, jestvujúcu panelovú 
cestu k chodníku na ulici Jána Pavla II. aj s riešením odvodnenia, f) ešte investor zrevitalizuje na vlastné 
n á k l a d y  š p o r t o v é  i h r i s k á  v  Z á k l a d n e j  š k o l e  L e c h k é h o  a  ď a l š i e  š p o r t o v i s k á  
v MČ Košice-Sídlisko KVP na mestských pozemkoch, po dohode s Mestom Košice, g) investor dodrží 
podmienky VZN mestskej časti číslo 17/1998 o zmiernení negatívnych dôsledkov klimatických zmien 
na území mestskej časti, h) riešiť rozšírenie križovatky Jána Pavla II. - Trieda KVP za účelom jej 
spriechodnenia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Prosím, poznačte si príchod pani zástupkyne starostu Gamcovej 
do rokovacej miestnosti. V diskusii ďalej pán poslanec Tkáč, nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ďakujem za slovo, čo sa týka bodu h), ktorý bol teraz prečítaný, riešiť rozšírenie križovatky 
Jána Pavla II. – Trieda KVP za účelom jej spriechodnenia, to bola požiadavka najmä na Mesto Košice, 
ktoré bude v blízkej budúcnosti riešiť túto komunikáciu, takže tak to bolo myslené. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhovú komisia: Ďakujem pekne, prečítam návrh uznesenia, ktorý predniesol pán Boritáš.   
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi  
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi po 1) upozorňuje,  že priepustnosť komunikácií v 
časti, kde je navrhovaná výstavba obytného súboru Povrazy sa pri výjazde dopravných prostriedkoch z 
MČ Košice-Sídlisko KVP do iných mestských častí od 13. januára 2014, kedy o tomto probléme 
rokovalo mestské zastupiteľstvo nezlepšila, ale práve naopak, je značne prehustená. Po 2) žiada mesto 
Košice, aby bezodkladne začalo s komplexným riešením dynamickej dopravy v našej mestskej časti tak, 



aby sa zvýšila kapacita a priepustnosť dopravy najmä v časti pri navrhovanej výstavbe obytného súboru 
Povrazy. Termín vyriešenia zlej dopravnej situácie v tomto území musí byť najneskôr  
do kolaudácie obytného súboru Povrazy. Po 3) schvaľuje projekt pre územné konanie obytný súbor 
Povrazy s týmito zásadnými podmienkami, stanoviskami a požiadavkami, ktoré v návrhu projektu 
obytný súbor Povrazy pre územné konanie musia byť v plnom rozsahu dodržané a sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto uznesenia -  a) vyjadrenie Rádu bosých karmelitánok, Lechkého 7, 040 23 Košice  
s tým, že bude zachovaná pokojná dôstojná intimita karmelitánok tzn, že vizuálnym, ani hlukovým 
kontaktom nesmie byť narušený chod kláštora, zvlášť záhradnej časti. Tam je potrebné zabezpečiť 
vysadenie vzrastlých, hustých stromov a súčasne riešiť výšku oplotenia tak, aby nedochádzalo  
k vizuálnemu ani inému kontaktu ubytovaných s karmelitánkami. Čas výstavy musí byť obmedzený, 
resp. prerušený počas cirkevných sviatkov a svätých omší, v súlade s programom Rádu bosých 
karmelitánok. Čas večerného a nočného kľudu musí byť striktne dodržiavaný.  b) stanovisko  občanov  
z verejných stretnutí občanov k tejto téme zo dňa 17. 9. 2015 a 23. 6 2016. Po c) stanovisko referátu 
ÚHA Mesta Košice zo dňa 1. 4., Trieda SNP 48/A 040 11 Košice. Po d) stanovisko Komisie výstavby, 
dopravy a životného prostredia pri MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 27. 6. 2016, Trieda KVP 1, 
040 23 Košice. Po e) je nevyhnutné doriešiť rozšírenie križovatky Jána Pavla II. - Trieda KVP  
za účelom jej spriechodnenia. Po f) investor zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu chodníka 
vedúceho pozdĺž ulice Jána Pavla II. Po g) investor opraví na vlastné náklady schody vedúce  
od zastávky MHD Starozagorská k Základnej škole Lechkého. Po h) investor zrealizuje na vlastné 
náklady prepojenie chodníka, jestvujúcu panelovú cestu k chodníku na ulici Jána Pavla II. aj s riešením 
odvodnenia. Po i) investor zrealizuje na vlastné náklady športové ihriská na Základnej škole Lechkého 
a ďalšie športoviská v MČ Košice-Sídlisko KVP po dohode s Mestom Košice Európske mesto športu 
2016. Po j) investor dodrží podmienky VZN mestskej časti číslo 7/1998 o zmiernení negatívnych 
dôsledkov klimatických zmien na území mestskej časti. Po 4) ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva 
MČ Košice-Sídlisko KVP číslo 169 z 22. februára 2015, okrem bodu 2.a, b) uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP číslo 100 z 22. septembra 2015. 
 p. Halenár, starosta MČ : Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 11, proti 0, zdržali sa 2. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Návrhová komisia, má ešte zmysel prednášať pôvodný návrh? Nie.  
Návrhová komisia hovorí, že pôvodný návrh nemá zmysel prednášať. Myslím, že už nemáme žiaden 
návrh. Uzatvárame bod číslo 6/ Obytný súbor Povrazy. Ďakujem pekne pánovi Dudášovi. Dovidenia. 
 
7. Predaj pozemku pre spoločnosť GASTROMILA, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 
 Čas rokovania o bode 7.   01:12:15 – 01:17:30 
 p. Halenár, starosta MČ : Prechádzame k bodu 7/ Predaj pozemku pre spoločnosť GASTROMILA, 
spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Materiál ste obdržali  v  písomnej  podobe,  otváram  
k nemu diskusiu. V rámci diskusie chce niečo k tomu zástupca investora dodať? Áno? V poriadku.  
V diskusii je ako prvý prihlásený pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Mám otázku. V dôvodovej správe sa uvádza, že je súhlas 
primátora Mesta Košice 8.6.2016. Pýtam sa - nemá  byť súhlas  mestského  zastupiteľstva? Stačí súhlas 
primátora? Aby sme zase neurobili niečo, pretože predpokladám, že zatiaľ ten súhlas nemáme písomne. 
Akýkoľvek ústny prísľub pre nás nemôže byť záväzný. Proti projektu nemám nič, len aby sme sa 
nedostali do nejakej zbytočnej komplikácie. Pýtam sa - zatiaľ nemáme oficiálny (písomný) prísľub 
pána primátora, iba ústny? Dobre, ďakujem. Zatiaľ toľko, a keď mi budete odpovedať, možno sa 
budem pýtať ďalej. 



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii zatiaľ nie je nikto prihlásený. Pokiaľ chcete pán Bily 
odpovedať, alebo vyjadriť svoj názor na to, čo tu bolo povedané pánom poslancom Boritášom, nech sa 
páči. 
 p. Bily, zástupca investora:  Dobrý deň. Na vašu otázku - pokiaľ mám dobrú informáciu, vedenie 
mesta tento predaj schválilo. Oficiálne. Takže by o tom mal byť aj príslušný dokument. Dobre 
hovorím, pani doktorka Čechová? 
 p. Halenár, starosta MČ: Áno, nech sa páči, pani Čechová, ak máte k tomu bližšie informácie. 
 p. Čechová, MÚ MČ: Ja by som chcela len poopraviť. V dôvodovej správe je uvedené, že súhlas 
primátora mesta bol udelený. Bol aj doručený. Udelený bol dňa 8. 6. 2016 a bol naskenovaný, ako 
príloha k materiálom. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre, ďakujem. Ešte chcete pokračovať? 
 p. Bily, zástupca investora:  V komunikácii nám nastala táto bariéra. Takže súhlas je určite 
v písomnej forme. 
 p. Halenár, starosta MČ : Ďakujem, v diskusii pán poslanec Boritáš, nech sa páči. Teda... nechce 
vystupovať. Pokiaľ nie je nik prihlásený v diskusii, uzatváram diskusiu. Prosím návrhovú komisiu  
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) 
§ 9.a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje predaj predmetného 
pozemku podľa predloženého návrhu. 
 p. Halenár, starosta MČ : Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0.  
Tým sme vlastne aj naplnili požiadavku osobitného zreteľa, schváliť najmenej 3/5 (za).  
 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, sme po hlasovaní. Bude okamžite ohlásený ďalší bod. Tzn. 
návrh na uznesenie hlasovaním za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval nik, teda každý hlasoval. Návrh 
na uznesenie sme prijali. Takže toto je k bodu  7/ predaj pozemku. Nasleduje bod, áno, pokiaľ chcete, 
môžete zostať, keď sa tu cítite dobre, pán Bily, nech sa páči. Dobre, ďakujeme pekne, dovidenia. 
 
8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti 

Čas rokovania o bode 8.   01:17:35 – 01:34:29 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 8/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky 
mestskej časti. Bod predkladá pani kontrolórka Hóková, chcete ho uviesť prosím? 
 p. Hóková, miestna kontrolórka: Ďakujem za slovo. Tak ako na každom rokovaní miestneho 
zastupiteľstva,  aj dnes predkladám správu o kontrolnej činnosti. V úvode by som len uviedla k bodu 1, 
ktorý je v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti. Jednou z najdôležitejších, alebo z veľmi dôležitých 
úloh kontrolnej činnosti je práve kontrola splnenia opatrení, ktoré boli prijaté pri jednotlivých zisteniach.   
Kontrola, ktorá je uvedená pod číslom 1, vlastne je takouto kontrolou splnenia opatrení, ktoré boli 
prijaté ešte na začiatku roka 2015 ku kontrole číslo 16 z roku 2014. Okrem kontrol, ktoré som tu v tejto 
správe uviedla, boli v zmysle zákona predložené na toto rokovanie ešte ďalšie dva materiály a to: Plán 
kontrolnej činnosti a Stanovisko k návrhu záverečného účtu. Ďakujem, to je všetko. Pokiaľ by boli 
nejaké otázky, odpoviem potom. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec 
Lörinc. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. V opise kontrolných činností A/ by som mal otázku. Pani 
kontrolórka napísala, že pri vyhodnotení ponúk vo vykonanom prieskume trhu na predmet 
obstarávania, vodorovné dopravné značenie na území mestskej časti sa nezabezpečilo vyhodnotenie 



predložených ponúk podľa určeného kritéria, a teda vyhodnotenie nebolo v súlade s § 35 ods. 1 zákona 
č. 25 z roku 2006 Zb. zákon o verejnom obstarávaní. Pri vyhodnotení nebola zohľadnená celková cena, 
atď., atď. Vieme si to všetci prečítať. Čiže pani kontrolórka, mohli by ste bližšie vysvetliť, o čo sa tu 
jednalo? Aké boli zistené pochybenia a aké boli nápravy? 
 p. Halenár, starosta MČ: Budete odpovedať za každou otázkou, pani kontrolórka? V poriadku, nech 
sa páči. 
 p. Hóková, miestna kontrolórka: Ďakujem. Táto kontrola bola vykonaná v roku 2014 pod číslom 16. 
Bolo tam zistené, že obstarávanie bolo vykonané tak, že sa hodnotili jednotkové ceny. Nebol zohľadnený 
celkový objem prác. Na základe toho bolo prijaté opatrenie, že sa zruší táto zmluva  
s dodávateľom, pretože pokiaľ by sme boli vybrali iného dodávateľa, tak tá cena (celková - za celý objem 
zákazky) by bola nižšia. Zmluva bola ukončená, takže vlastne opatrenie bolo splnené. Pokiaľ stačí takáto 
odpoveď, pán poslanec? Možno bude vedieť, pani Ziarková (už ju tu nemáme), ja si firmu nepamätám. 
Bola zrušená zmluva. Môžem vám potom prípadne doplniť informáciu, musím pozrieť  
do tej kontroly číslo 16 z roku 2014.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pani poslankyňa Fiľakovská opustila rokovaciu miestnosť, medzitým som 
zabudol povedať, že pán poslanec Horenský prišiel. Tak v diskusii ďalej pán poslanec Boritáš, nech sa 
páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne, v mene časti poslaneckého zboru predkladám procedurálny návrh, aby 
ste dali hlasovať o 20 minútovej prestávke. Rokujeme už hodinu a pol, myslím si, že bolo by vhodné 
rokovanie na 20 minút prerušiť v tomto bode a pokračovať po prestávke. 
 p. Halenár, starosta MČ: Je tu procedurálny návrh pána poslanca Boritáša na 20 minútovú prestávku. 
Prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 9, proti 3, zdržalo sa 0.  
Takže máme 20 minútovú prestávku. Je 16:26, prosím 16:46 pokračujeme. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Sme pripravení pokračovať v rokovaní? Po 20 minútovej prestávke 
pokračujeme o 16:59 v rokovaní. Sme v bode číslo 8/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky,  
v otvorenej diskusii. Prosím, aby ste sa prezentovali. Dobre, bude treba naozaj preveriť systém, pretože 
pán poslanec Matoušek práve teraz prišiel do rokovacej miestnosti, napriek tomu je prezentovaný. 
Preveríme systém prezentácie, nie je možné, aby nejaký poslanec, ktorý nie je prítomný v rokovacej 
miestnosti, bol po vyhlásení prezentácie prezentovaný, že je prítomný. Prosím ešte raz spustiť 
prezentáciu. Prezentovalo sa 13 poslancov, konštatujem, že sme uznášaniaschopní. Pokračujeme 
v diskusii k bodu 8/. Pani kontrolórka sa hlási do diskusie. 
 p. Hóková, miestna kontrolórka: Ďakujem pekne. Využila som prestávku, aby som si priniesla správu 
o výsledku finančnej kontroly číslo 16 z roku 2014 a môžem teda kompletne zodpovedať otázku, ktorú 
položil pán poslanec Lörinc. Firma, ktorá nám v tom období robila vodorovné dopravné značenie, bola 
firma STOPING, s. r. o. a vlastne kontrolou bolo preukázané na základe troch faktúr  
z roku 2014, že pri výbere iného uchádzača mohla byť  vyfakturovaná  cena v roku 2014 o 1.400 EUR 
nižšia. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, v diskusii ďalej pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta za slovo. Mám dve veci. V 1. rade by som sa chcel 
poďakovať pani kontrolórke za odvedenú prácu a v 2. rade chcel by som poukázať na to, že nie je 
veľmi hygienické, aby si asi 10 ľudia podávali jeden mikrofón, môže sa zvýšiť riziko kvapôčkovej 
infekcie. Keď máme rozprávať do jedného mikrofónu, bolo by vhodné ho stále po nejakom čase 
hygienicky očistiť. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
 p. Mihaľov: K mikrofónu – bolo by asi najrozumnejšie, keby na troch stoloch boli aspoň tri 
mikrofóny - to sa dá technicky zvládnuť. To by som odporúčal do budúcna.  



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie, uzatváram  diskusiu  
k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Správu  
o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP za obdobie od 26. 4. 2016  
do zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 28. 6. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ : Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2016  
    do 31. decembra 2016 

Čas rokovania o bode 9.   01:34:32 – 01:36:05 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky 
mestskej časti na obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016. Materiál ste obdržali v písomnej 
podobe. Pani kontrolórka chce uviesť? Otváram k nemu diskusiu. Nech sa páči. Pokiaľ sa nik nehlási 
do diskusie, uzatváram diskusiu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje návrh plánu 
kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
10. Parkovanie na území MČ - poslanecký návrh 

Čas rokovania o bode 10.   01:36:10 – 01:52:25 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 10/ Parkovanie na území MČ Košice-Sídlisko KVP. 
Bol to návrh pána poslanca Lörinca, ktorý bol vsunutý do nášho programu. Pán poslanec Lörinc, chcete 
uviesť tento bod? Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Takáč opustil rokovaciu 
miestnosť. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Nefunguje mi hlasovacie zariadenie, čiže som sa nevedel riadne 
prihlásiť. Ak dovolíte, mám pripravených viacero uznesení, ktoré by som chcel predniesť.  Prvý návrh  
na uznesenie, ktorý súvisí s tým, čo sa deje v Meste Košice. Ako vieme, ešte v roku 2012, bola podpísaná 
nájomná zmluva s firmou EEI. V roku 2015 bolo schválené uznesenie a teraz boli rozšírené parkovacie 
plochy. Tí, ktorí sa o problematiku zaujímate trošku viac viete, že zmluva, ktorá je podpísaná s Mestom 
Košice, umožňuje firme EEI, aby expandovala do ďalších mestských častí. Dnes som obdržal  
od miestneho úradu, v podstate odpoveď EEI na komunikáciu medzi mestskou časťou  
a Mestom Košice ohľadom toho, že či si môžeme riešiť koncepciu sami alebo nie. Dovolím si citovať 
z tejto odpovede, z ktorej je zjavné, že koncepcia EEI sa netýka len centra mesta a rozšírených 
spoplatnených zón, ale týka sa aj sídlisk. Citujem podľa vyjadrenia EEI, s.r.o. „úlohou koncepcie 
organizácie statickej dopravy Mesta Košice bolo ponúknuť riešenie pre územie celého mesta...“, 
podotýkam ešte raz celého mesta, „...ako jeden komplex, vrátane sídliskového parkovania tak, aby 
poskytol uspokojujúcu kapacitnú bilanciu a situáciu statickej dopravy v Meste Košice“. Čiže toto 
myslím, odpovedá na argument, že EEI a koncepcia sa nás netýka. Ako vieme, mali sme tu už 
predstaviteľov EEI. Ako vieme, postoj pána starostu je myslím, že jasný. Deklarovaný je aj 
v hlasovaniach. Postoj obyvateľov  bol  vyjadrený  na  stretnutiach,  ktoré  boli  zvolané.  Všetci  máte 
k dispozícii  zápisnice a postoj obyvateľov bol v podstate taký, že odmietajú koncepciu EEI, odmietajú 
platiť súkromnej firme a dovolím si tvrdiť aj to, čo vyplynulo z diskusie, že ak majú platiť  



za parkovanie, tak chcú platiť miestnemu úradu, alebo Mestu Košice. Preto prvý návrh  na  uznesenie  je 
v podstate deklaratívny - Miestne  zastupiteľstvo  MČ  Košice-Sídlisko  KVP po 1)  odmieta koncepciu 
riešenia statického parkovania na území Mesta Košice schválenú mestským zastupiteľstvom  
a realizovanou firmou EEI, s.r.o. Po 2) žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby bol na území MČ 
Košice-Sídlisko KVP až do doby prijatia vlastnej koncepcie dodržaný a zachovaný doterajší stav,   
bez akejkoľvek účasti firmy EEI, s.r.o, tzn. pokiaľ nebudeme mať jasnú analýzu, ako ideme riešiť túto 
otázku, ostáva doterajší stav, tzn. parkovacie plochy, okrem parkovacích plôch v súkromnom vlastníctve 
a rezerve, ostávajú bezplatné.  Aby bolo zrejmé, prečo tento návrh na uznesenie. Ako mnohí viete, 
dotknuté mestské časti Juh a Staré Mesto mali taktiež uznesenia. Schválili uznesenia, že schvaľujú 
koncepciu, avšak s výhradami. Podľa vyjadrení mestských častí  Juh aj Staré Mesto  
a po rozhovore s viacerými poslancami vyplynulo, že EEI, ani mesto viac-menej ich pripomienky 
neakceptovalo. Preto z môjho hľadiska, po porade s vami (poslaneckým zborom) je nutné jasne  
a zreteľne sa vyjadriť. Druhé uznesenie vyplýva z toho, že MČ Košice-Sídlisko KVP má trošku iné 
postavenie, ako ostatné mestské časti. Ostatné mestské časti fungujú v tom móde, že ak postavia 
parkovacie plochy z vlastných financií, tak následne prevedú tieto parkovacie plochy za euro na mesto. 
Podľa našich zistení mestská časť KVP toto nerobí, preto potrebujeme overiť súčasný stav po  právnej  
stránke.  Návrh  na  uznesenie  znie  takto:  Miestne  zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada 
JUDr. Sotolářa o vypracovanie stanoviska potencionálneho výberu poplatkov za parkovanie  
od občanov firmou EEI, s.r.o. na parkoviskách mestskej časti, ktorých vlastníkom je mestská časť  
a ktoré v predošlom období mestská časť vybudovala pre občanov z vlastných finančných prostriedkov. 
Tento návrh je nutné následne predložiť na augustové rokovanie miestnej rady. Pokračujem ďalej. 
Keďže pre riešenie tejto problematiky je v prvom rade nutné poznať skutkový stav, ďalšie uznesenie sa 
týka pasportizácie a v podstate vedomostí o tom, čo doma máme, myslím KVP. Čítam uznesenie:  
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP  po 1) žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP,  aby  
v termíne do najbližšieho zastupiteľstva zabezpečil vykonanie pasportizácie parkovacích miest  
na území mestskej časti podľa priloženého návrhu, viď príloha číslo 1. Po  2) žiada starostu MČ 
Košice-Sídlisko KVP, aby v termíne najbližšieho zastupiteľstva predložil poslaneckému zboru všetky 
podnety od občanov KVP týkajúce sa parkovania na sídlisku KVP za posledné 3 roky, tzn. od júna 2013. 
Tento návrh je nutné predložiť na augustové rokovanie miestnej rady. Jedná sa o to, aby sme vedeli, aké 
typy miest máme, pri akých blokoch, aké sú počty obyvateľov podľa veľkosti bytov  
a takisto, aké typy prenájmu máme (ZŤP, reserve,  ZŤPS), resp. kto je vlastníkom pozemku. Takisto 
poslancom nie sú zverejňované všetky dotazy občanov adresované na miestny úrad, keďže toto by malo 
byť robené v súlade s názormi obyvateľov, žiadame o zverejnenie/informáciu o podnetoch, ktoré boli 
adresované miestnemu úradu. Ďalší bod sa týka harmonogramu obnovy vodorovného dopravného 
značenia. Keďže vieme, že súčasťou  správnej koncepcie má  byť  aj  to,  že  sa  bude  parkovať  iba   
na  vyhradených  parkovacích  miestach.  Návrh na uznesenie znie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice 
-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil 
zverejnenie harmonogramu obnovy vodorovného dopravného značenia na vymedzených parkovacích 
plochách v intraviláne mestskej časti pre roky 2016-2017. Hľadal som túto informáciu  
na stránkach mestskej časti, je tam len jednotlivo oznam, že sa čiary budú maľovať na Hemerkovej. 
Chýba však nejaká koncepcia, kde o rok, o 2, o 3 budeme riešiť premaľovávanie čiar. Ďalší návrh  
na uznesenie (č. 5): Miestne  zastupiteľstvo  MČ Košice-Sídlisko  KVP  žiada  starostu  MČ Košice 
-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil spracovanie návrhu VZN o prevádzke 
a otváracích hodinách  na umyvárkach automobilov umiestnených na  území  mestskej  časti  tak,   že  
v nočných hodinách a skorých ranných hodinách nesmie byť umyvárka v prevádzke. Tento návrh je 
nutné následne predložiť na najbližšie rokovanie miestnej rady (na augustové rokovanie miestnej rady). 
Jedná sa o to, že máme v intraviláne mestskej časti autoumyvárku, ktorá fungovala aj do neskorých 
nočných hodín, chodili tam taxikári. Bol s tým problém. Viem, že v súčasnosti nám vyhoveli a mala by 
byť otvorená len do 10, avšak je nutné spracovať VZN, aby rovnaké podmienky platili pre všetkých. 
Posledný bod, ktorý mám do rokovania. Mám pripravené uznesenie, avšak vyhoviem požiadavke 



kolegov poslancov. Nebudem predkladať toto uznesenie, ale je dôležité ho prečítať, lebo bude 
odzrkadľovať to, čo plánujeme do budúcnosti. Našim cieľom, po porade so všetkými poslaneckými 
klubmi, je zriadiť dočasnú odbornú komisiu pri miestnom zastupiteľstve za jediným účelom, bude mať  
na starosti spracovanie VZN o parkovaní a taktiež vlastnej koncepcie pre KVP. Táto komisia by mala 
byť zložená jednak zo poslancov, ale predovšetkým z odbornej verejnosti, zástupcov a odborníkov, ktorí 
sa venujú doprave, právu, ekológii a taktiež cyklistiky, aby koncepcia nebola o tom, že spoplatníme 
nejaké plochy, ale aby odzrkadľovala celkový rozvoj mestskej časti vo všetkých druhoch dopravy, nielen 
stat ickú,  ale  aj  dynamickú dopravu.  A taktiež  budeme žiadať  zverejnenie oznamu  
o zriadení tejto komisie, vo všetkých médiách, ktoré mestská časť využíva tak, aby sa občania, ktorí žijú 
na sídlisku, mohli podieľať na tejto koncepcii a mohli na nej pracovať a dávať podnety. Návrhy  
na uznesenia som predložil poslancom v obmedzenom počte, pán starosta ich má tiež a návrhovej 
komisii ich predkladám teraz. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ:  Ďakujem. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu  
k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Čítame v poradí, v akom nám ich dal pán Lörinc. Prvý návrh na uznesenie znie: 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP 1) odmieta koncepciu riešenia statického parkovania 
na území mesta Košice schválenú mestským zastupiteľstvom a realizovanú firmou EEI, s.r.o.  
a po 2) žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby bol na území MČ Košice-Sídlisko KVP až  
do doby prijatia vlastnej koncepcie dodržaný a zachovaný doterajší stav, bez akejkoľvek účasti firmy 
EEI, s.r.o.  Zodpovedný: pán starosta. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Prosím ďalší návrh. 
 
 Návrhová komisia: Druhý návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP 
žiada JUDr. Sotolářa o vypracovanie stanoviska k potencionálnemu vyberu poplatkov za parkovanie  
od občanov firmou EEI, s. r. o. na parkoviskách mestskej časti, ktorých vlastníkom je mestská časť, 
a ktoré v predošlom období mestská časť vybudovala pre občanov z vlastných finančných prostriedkov. 
Tento návrh je nutné následne predložiť na augustové rokovanie miestnej rady.  
Zodpovedný: pán starosta.  Termín: augustové rokovanie mestskej rady. 
 p. Halenár, starosta MČ: Počuli ste návrh na uznesenie, prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Ďalší návrh, prosím. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP 1) žiada starostu  MČ  Košice 
-Sídlisko KVP, aby v termíne do najbližšieho riadneho zastupiteľstva zabezpečil vykonanie 
pasportizácie parkovacích miest na území mestskej časti podľa priloženého návrhu, viď príloha číslo 1.  
a po 2) žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby v termíne do najbližšieho riadneho zastupiteľstva 
predložil poslaneckému zboru všetky podnety od občanov sídliska KVP, týkajúce sa parkovania  
na sídlisku KVP za posledné 3 roky, t.j. od júna 2013. Tento návrh je nutné následne predložiť  
na augustové rokovanie miestnej rady.  
Zodpovedný: pán starosta.  Termín: augustové rokovanie miestnej rady. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 



Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Ďalší návrh, prosím. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice 
-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil zverejnenie harmonogramu obnovy 
vodorovného dopravného značenia na vymedzených parkovacích plochách v intraviláne mestskej časti 
pre roky 2016 a 2017.  Zodpovedný: pán starosta.  Termín: 8. 7. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Ďalší návrh na uznesenie, prosím. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice 
-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil spracovanie návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia o prevádzke a otváracích hodinách na umyvárkach automobilov umiestnených  
na území mestskej časti tak, že v nočných hodinách a v skorých ranných hodinách umyvárka nesmie 
byť v prevádzke. Tento návrh je nutné následne predložiť na augustové rokovanie miestnej rady. 
Zodpovedný: pán starosta.  Termín: augustové rokovanie mestskej rady. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, aj tento návrh na uznesenie bol prijatý. 
Všetko z návrhovej komisie? Ďakujem, takže máme za sebou bod 10.  
 
11. Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2015 

Čas rokovania o bode 11.   01:52:30 – 01:55:10 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 11/ Stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ 
Košice-Sídlisko KVP za rok 2015. Materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nemu diskusiu. 
 p. Hóková, kontrolórka MČ: Ďakujem pekne. V tomto materiáli, ktorý som vám predložila a ktorý sa 
týka návrhu záverečného účtu, je konštatované, že návrh je vypracovaný v súlade so zákonom  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti v zmysle tohto zákona. 
Chcem však upozorniť na dve veci, ktoré sú uvedené v stanovisku. Týka sa to kapitálových výdavkov, 
ktoré boli plnené len na 50,2 %, čiže úlohy mestskej časti práve v tejto oblasti neboli splnené - úlohy, 
ktoré boli dané schváleným rozpočtom. Ďalšia vec, ktorú tu pripomienkujem sa týka  programového 
rozpočtu. K tomu chcem uviesť, že programový rozpočet je otvorená vec. Môžete programový 
rozpočet meniť, dopĺňať, upravovať, tzn. pri návrhu programového rozpočtu na rok 2017 je možné 
meniť niektoré záležitosti, meniť programy, upravovať úlohy, ukazovatele. Preto som tam dala aj 
takúto poznámku, že je nutné niektoré veci prehodnotiť a opraviť ich potom v návrhu programového 
rozpočtu na rok 2017. Ďakujem 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, takže v diskusii pani kontrolórka Hóková. Pokiaľ sa nik nehlási 
do diskusie, uzatváram diskusiu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.  
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie stanovisko  
k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2015. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 



 
12. Záverečný účet MČ Košice–Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2015 

Čas rokovania o bode 12.   01:55:15 – 02:02:47 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 12/ Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko KVP  
a celoročné hospodárenie za rok 2015. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu 
diskusiu. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Podrobne som si preštudoval tieto materiály a zistil 
som jednu vec. Dúfam, že to je len omyl technického charakteru, lebo inak by ma to veľmi prekvapilo.  
V údaji o plnení rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP k 31.12.2015, vo funkčnej klasifikácii 08.1.0  
pri mobilnej ľadovej ploche svieti energia, voda a komunikácie 14.143,03 EUR, čo je percentuálne  
plnenie rozpočtu skoro 90%. Prekvapilo ma to, lebo pokiaľ viem, pri mobilnej ľadovej ploche došlo  
k zmene vlastníckych práv, alebo zmene správcovských práv niekedy v polroku, nechápem prečo je tam 
takáto vysoká suma. Budem sa  na to neskôr  pýtať pri interpelácii, upriamujem vás na to teraz  
- možno sám viete porozmýšľať, alebo niekto z úradu mi vie na to odpovedať, že prečo je tam taká 
vysoká suma, alebo je to len obyčajný technický omyl. To je jedna  vec. Ďalej k hodnoteniu plnenia 
programu MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2015, bod programu 1.1.1  výkon funkcie starostu, počet 
porád starostu mestskej časti s vedúcimi oddelení a zamestnancami mestskej časti za mesiac  
- plánovaná 50, skutočná 100. Pýtam sa pán starosta, skutočne ste riešili 100 porád mesačne  
so zamestnancami miestneho úradu? Lebo ďalej sú tu ešte porady pani kontrolórky a určite aj vedúci 
oddelenia majú svoje porady s podriadenými. Vyzerá to tak, že úrad  ani  tak  veľa  nepracuje, len  sa  
radí.  Takže na to, keby ste mohli odpovedať. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre, k prvej otázke vám odpovie pani Nogová, nech sa páči. Mikrofón 
prosím, pani Nogová. 
 p. Nogová, MÚ MČ: K plneniu rozpočtu, alebo použitia výdavkov na energie, vody a komunikáciu 
v mobilnej ľadovej ploche - nie je tam chyba. Uvedomme si, že my sme vlastne odovzdali nájomcovi aj 
túto časť výdavkov. A od kedy bola podpísaná zmluva, pokiaľ prišli faktúry, tak tie sa potom spätne 
refundovali, fakturovali. Tiež je dôležité,  že spotreba elektrickej energie je najmä január, február 
a marec. A vtedy je vlastne najväčšia záťaž na mobilnú ľadovú plochu, preto už k I. polroku máme 
vždy vyššie čerpanie. Záleží, kedy príde faktúra. Ale tie prvé mesiace, kedy vlastne sa MĽP spustí, 
väčšinou je do konca novembra teplejšie, čiže sa spustí niekedy v decembri a tým pádom sa tá energia 
neťahá. Nie je to omyl, bola skutočná spotreba a ešte pokiaľ si dobre pamätám tak za rok, ale toto je 
informácia za rok 2015, no vyúčtovanie za rok 2014 chodí v roku 2015. A my ho musíme nasledujúci 
rok, začiatkom januára zaplatiť. A pokiaľ dôjde k nedoplatku, musíme to zúčtovať do daného roka. 
Takže aj týmto je to ovplyvnené, ale táto suma je v poriadku. 
 p. Halenár, starosta MČ:  Ďakujem. Čo sa týka toho počtu porád, tam sa zrejme jedná o ročný údaj. 
 p. Nogová, MÚ MČ: Je to vlastne poskytnutá informácia od kolegyne. Oni si robia poznámky, keď 
sme sa informovali je tam vlastne zapísané každé stretnutie, ktoré ideme aj my, ako zamestnanci, 
s pánom starostom riešiť. Čiže, môže sa vyšplhať na takéto číslo. 
 p. Halenár, starosta MČ: Rozumiem. 
 p. Nogová, MÚ MČ: Pokiaľ budeme riešiť programový rozpočet, programový rozpočet a cieľ  
a merateľné ukazovatele, tak tam bude jedna priorita, a to upraviť ukazovatele aj podľa toho, ako pani 
kontrolórka spomínala, výkon funkcie prednostu a zmeniť cieľ, merateľný ukazovateľ, alebo cieľ môže 
zostať a merateľný ukazovateľ nám vypadne, aj toto môžeme. 
 p. Halenár, starosta MČ:  Preveríme, dostanete presnú odpoveď pán poslanec. Za mesiac 100 porád, 
ja som schopný človek, ale 100 porád, to by teda už naozaj chcelo... S faktickou pán poslanec Tkáč, 
nech sa páči. 
 p. Tkáč: Nerozumel som ... tá cena za  energie sa týka minulého obdobia, kým bol starý nájomca? 
 p. Nogová, MÚ MČ: Áno. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pokiaľ nie je nik ďalší prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 



 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje záverečný účet MČ 
Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 1.  
Medzitým, medzičasom pán poslanec Mihaľov nehlasoval, pretože odišiel z rokovacej miestnosti. 
 
 
13. Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2016 

Čas rokovania o bode 13.   02:02:50 – 02:08:29 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 13/ Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2016 
materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.  
 p. Lörinc: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Vidím tam 5.600 eur na odvodnenie tržnice, ktorá 
tržnica sa myslí, nemám vedomosť o tom že mestská časť, má nejakú tržnicu.. 
 p. Halenár, starosta MČ: Vôbec som nerozumel, prepáčte môžete to zopakovať, prosím pán 
poslanec?  
 p. Lörinc: V bode 13/ tvorba a použitie rezervného fondu je suma  viac  ako  5.600  eur  
na odvodnenie tržnice, ktorá tržnica sa myslí, lebo akosi mi ušlo, že mestská časť má tržnicu... 
 p. Timková, MÚ MČ: Ide o tržnicu na Cottbuskej 36, tak sa volá v našich dokladoch... Je to vlastne 
pôvodne krytá tržnica, postavená na tento účel. Je to na Cottbuskej ulici vedľa pošty. 
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Tkáč, nech sa páči... 
 p. Tkáč: Čo sa týka komisie výstavby mali sme  informáciu,  že  toto  územie  sa  bude  rozkopávať  
v rámci ťahania sieti chcem sa spýtať že či má takéto vyčlenenie prostriedkov význam, keďže nám to tu 
znova rozbijú (vodáreň alebo tepláreň) a budú musieť rekonštruovať.  
 p. Timková, MÚ MČ: Síce tu nie je pani kolegyňa, neviem či vám to nehovorila na komisii 
výstavby, tam sme my po dohode s TEHO (sľúbili nám), že tadiaľto nebudú prekopávať a nájdu si inú 
cestu, tak preto vlastne sa tržnica robiť môže. Oni si nájdu inú cestu a túto stranu - odkiaľ bude to naše 
prekopanie a odvodnenie - nebude TEHO robiť.  
 p. Halenár, starosta MČ: Len doplním pán poslanec, že pracujeme synchrónne s firmou TEHO. Už 
prebehlo stretnutie a nebudeme nič robiť tam, kde oni plánujú prekopávky. Pán poslanec Lörinc 
k diskusii nech sa páči. 
 p. Lörinc : Ďakujem veľmi pekne. Bol vypracovaný projekt chodníka... 
 p. Halenár, starosta MČ: Pani poslankyňa Adamčíková opúšťa rokovaciu miestnosť, nech sa páči 
pokračujte pán poslanec. 
 p. Lörinc: Boli poskytnuté prostriedky na projektovú dokumentáciu chodníka a chcem sa opýtať, bol 
som vtedy člen komisie výstavby a požiadavka z komisie výstavby bola, aby sa popri chodníku riešilo 
aj to, že sa budú popri parkovisku, ktoré patrí mestskej časti, maľovať čiary a druhá požiadavka bola, 
že tie polkruhy, ktoré teraz lemujú v podstate obchádzku tých parkovísk by mohli byť zmenšené a tým 
pádom by sa vytvoril priestor na ďalšie parkovanie. Požiadavka a diskusia na komisii výstavby vtedy 
bola - vyriešiť tento projekt komplexne tak, aby to celé parkovisko bolo prepracované a zvyšok sa 
počíta k parkovacím miestam, je toto splnené? Viem dostať nejakú informáciu?  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Mihaľov prišiel do rokovacej miestnosti, pani poslankyňa 
Adamčíková prišla do rokovacej miestnosti. Pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie uzatváram 
diskusiu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 Návrhová komisia: Ešte pán poslanec Lörinc nedostal odpoveď. 
 p. Halenár, starosta MČ: Máme nejaký návrh na uznesenie prosím?  
 



 Návrhová komisia: Komisia nedostala žiaden nový návrh, prečítame pôvodný návrh. Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných  poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 10, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2. Návrh na uznesenie sme prijali. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Predtým, než prejdeme k bodu 14/ Výročná správa mestskej časti, pán 
poslanec Lörinc, každá jedna otázka bude zodpovedaná. Pokiaľ nevieme odpovedať na rokovaní (nie je 
prítomná pani Ziaková), nechceme naťahovať čas nejakými vecami, na ktoré jednoducho nemáme 
oporu. Ešte sa nestalo, aby poslancova otázka nebola zodpovedaná, spoľahnite sa.. 
 
 
14. Výročná správa Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za rok 2015 

Čas rokovania o bode 14.   02:08:35 – 02:11:12 
 p. Halenár, starosta MČ: Ideme k bodu 14/ Výročná správa MČ Košice-Sídlisko KVP  
za rok 2015. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec 
Horenský, nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja by som mal jednu prosbu. Už som  medzičasom adresoval na úrad, 
aby vnútro-organizačné normy, ako aj zoznam platných VZN boli uložené na jednom mieste na webe, 
aby to bolo nejakým spôsobom prehľadné. Hlavne by som poprosil, aby to bolo nejakým spôsobom 
zabezpečené, či už občania alebo my by sme mali  jednoduchší prístup k týmto materiálom.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem s faktickou pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne pán starosta, poprosím pre záznam - už druhýkrát som bol 
prihlásený vo faktickej poznámke, ale slovo mi nebolo udelené, bolo udelené poslancovi, ktorý bol 
prihlásený riadne. To bolo pre záznam. Ak by ste mi odpovedali na otázku hneď priamo..., ale nie, vy 
pán starosta dáte slovo návrhovej komisii, tým pádom mi znemožnite reagovať a neodpoviete mi. Nie 
som hašterivý človek, ale nechápem tieto obštrukcie z vašej strany. A zastupiteľstvo je tu na to, aby 
som sa pýtal a aby som dostal odpovede, preto tu sedia aj zamestnanci úradu. A ak si tá otázka 
nevyžaduje kvalifikovanú odpoveď, nevidím dôvod, prečo by mi nemohlo byť odpovedané. A teraz to 
nehovorím v zlom. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pokiaľ nie je v diskusii nikto ďalší prihlásený uzatváram diskusiu. Prosím 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Výročnú 
správu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2015. 
 p. Halenár, starosta MČ: Hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných  poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržal sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 
15. Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 

Čas rokovania o bode 15.   02:11:15 – 02:24:13 
 p. Halenár, starosta MČ: Po bode 14/ máme bod 15/ Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice 
-Sídlisko KVP na rok 2016. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu diskusiu. Pán 
poslanec Horenský, nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel dotknúť projektovej dokumentácie, ktorá sa týka 
rekonštrukcie strechy. Chcem sa opýtať, či boli projektantovi položené nejaké podmienky týkajúce sa  



projektovej dokumentácie. Nakoľko viem, projektová dokumentácia počíta s určitým materiálom podľa 
určitých noriem ja mám aj ďalšie informácie, že rekonštrukcia strechy podľa noriem sa dá urobiť aj 
lacnejším variantom a to pri použití iných materiálov, ktoré taktiež spĺňajú technickú normu. Tak sa 
chcem opýtať, ak bude schválený nejaký finančný obnos či je ešte možnosť k tomu urobiť dáke 
korektúry v rámci projektovej dokumentácie, ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Hneď vám odpoviem, pán poslanec. Osobne som kládol pracovníkom 
oddelenia výstavby podmienku uviesť v tomto návrhu to čo vidíte. Podmienky, za ktorých bola 
stanovená pôvodná verejná obchodná súťaž na dodávku strechy s dvomi cieľmi – 1. cieľ zabrániť 
prenikaniu vody do budovy a 2. cieľ tepelná izolácia tejto strechy. Presne tieto podmienky boli zadané 
opätovne, pretože vieme, že táto položka nebola v rozpočte schválená, lebo pán poslanec Lörinc 
namietal, že 46.000 (pôvodne rozpočtované) je príliš vysoká suma, pretože strecha sa dá urobiť 
omnoho lacnejšie, myslím, že ste hovorili za 16.000 alebo podobné sumy. Chcem povedať, že za týchto 
podmienok, ktoré som tu teraz povedal bolo myslím oslovených 15 dodávateľských firiem, medziiným 
aj firma, ktorú spomínal na zastupiteľstve pán poslanec Lörinc,  ktorá to dokáže urobiť za 16.000 - tá 
nám neposlala svoju ponuku na projektovú dokumentáciu. Medzičasom, od roku 2010 do novej 
požiadavky, ktorú sme robili v roku 2016 bola v tomto sprísnená norma. Došlo k tomu, že v súčasnosti 
sa nám podarilo z tejto projektovej dokumentácie získať ako najlepšiu cenu 40.000. Dúfam, že vám to 
ako odpoveď stačí. V prípade, že nie tak sa pýtajte pán poslanec. Ešte pani prednostka..  
 p. Timková, prednostka MÚ: Nie je tu síce pani Ziarková, ale odpoviem. Pýtali ste sa či 
projektantovi boli dané podmienky? Áno, projektantovi takisto boli dané všetky podklady. 
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Lörinc, za ním pán poslanec Horenský. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Áno, keď sme rokovali o návrhu strechy jednoduchým 
vygooglením som našiel sumu 16.000, potom jedna firma zaslala sumu 35.000, ak sa nemýlim, ktoré 
boli nižšie ako tie, ktoré sme projektovali, medzitým je faktom, že sa zmenila norma. Ale pokiaľ viem, 
nemalo by byť problémom, aby rôzne materiály spĺňali technické normy. Čiže nie je pravda, že som 
protežoval nejakú firmu, alebo že by som hovoril, že to vieme urobiť skoro zadarmo, proste mal som 
pochybnosti a tie som zverejnil. Ďakujem.  
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou nasleduje pán poslanec Horenský nech sa páči... 
 p. Horenský Ja by som ešte chcel odpoveď na moju druhú otázku. Či bude možné robiť ešte nejaké 
zásahy do projektovej dokumentácie, čo sa týka potom pred realizáciou a pred vyhlásením súťaže? 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja si myslím, že ten projekt máme. Máme projekt aj s rozpisom, neviem si 
predstaviť, čo by sme tam mali ešte meniť. Neviem koľko firiem vlastne poslalo späť odpoveď a to ani 
netuším koľko, ale veľa... Z ponúk firiem sme vybrali tú najlepšiu, samozrejme je to len položka 
v rozpočte, následne musí nasledovať klasické verejné obstarávanie, ktoré poznáme všetci podľa 
zákona...tzn. že sa tam stanovia podmienky a je možné, že vysúťažíme ešte lepšiu cenu.. toto je cena 
podľa najlepšieho projektu, ktorý sme obdržali, takže ak chcete ešte odpoveď, či je možné robiť zmeny 
do projektu, no my sme zadávatelia.  tzn.  my by sme mali zadávať tie podmienky, za ktorých chceme 
aby projektová dokumentácia bola vyhotovená, ale ešte raz vám hovorím pán poslanec, že tie dve 
podmienky, ktoré boli pôvodne stanovené - teda pre tú sumu 46.000, ktorá nebola vami schválená, boli 
opätovne len predložené v roku 2016. 1. podmienka, aby strecha bola zabezpečená voči zatekaniu, 
2. podmienka tepelná izolácia strechy. V diskusii pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ako čerstvý predseda Finančnej komisie rozvoja 
mestskej časti a podnikania som si osvojil návrh emeritného predsedu, ktorý prečítam vo forme 
uznesenia. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP po a) schvaľuje pre zmenu bežného 
rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu, po b)  schvaľuje III. zmenu 
kapitálového rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu  s doplnením: 
zvýšiť kapitálový rozpočet v programe 7 v programe 77 - Verejné priestranstvá funkčná  klasifikácia 
06.20 položka 718 o 6.000 EUR na rozšírenie exteriérového kamerového systému,  
po c) schvaľuje III. zmenu rozpočtu príjmových finančných operácií MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 
2016 podľa predloženého návrhu s doplnením: zvýšiť príjmové finančné operácie o 6.000 EUR,  



po d) žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP požiadať mesto Košice o účelový transfer vo výške 
30.000 EUR na opravu strechy budovy MČ Košice-Sídlisko KVP. Podám fotokópiu návrhu pre pána 
starostu, aj návrhovej komisii. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Ku kamerovému systému chcem priložiť svoju skúsenosť. Svojho času 
keď sa hľadali spôsoby ako zmenšiť neporiadok a rôzne ilegálne neprístojnosti vedľa objektu Iskra 
bolo jedno rokovanie, bol tam aj majiteľ tejto budovy z Bratislavy, a chcem z toho vypichnúť jednu 
zaujímavú vec, oni boli vtedy ochotní participovať na zakúpení kamery pre tento objekt. Zároveň tam 
bolo dohodnuté, že majiteľ osloví aj Fresh a iné prevádzky. Nebudem dávať ani uznesenie ani nič, len  
treba pamätať na to, proste vyvolať jednanie, že tí ktorí tam majú prevádzky, či sa nechcú 
spolupodieľať na zakúpení kamery - my ušetríme a pomôže to aj im. Tak aby sme to nevypustili, aby 
sme nešli do rozpočtu rovno na zakúpenie, ale pokúsiť sa aj touto formou rokovať s prevádzkarmi, 
resp. s majiteľmi týchto budov.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, v diskusii nasleduje pán poslanec Lörinc.  
 p. Lörinc:  Ďakujem veľmi pekne. Chcem požiadať vás  pán starosta aj pani prednostku – v prípade, ak  
sa bude robiť verejné obstarávanie na dodávateľa strechy, aby ste túto informáciu zverejnili poslancom 
v predstihu. Určite viacerí majú záujem byť účastní ako pozorovatelia, teda ja určite, ak sa to dá, 
prosím o túto informáciu. Ďakujem veľmi pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, nie všetci boli prítomní na jednotlivých zasadnutiach, nie 
všetci sú členovia komisie verejného poriadku, úplne súhlasím s návrhom pána poslanca Boritáša. Mnohí 
ľudia v našej mestskej časti majú z toho rozpačité pocity, majú pocit, že tu tie kamery nechceme. My tu 
kamery chceme, len si myslím, že je to prvý krok, spôsobom ako ukázať, že my tu tie kamery chceme... 
akým spôsobom budeme postupovať, aby sme aj budúci rok  využili  výzvu  o nenávratný finančný 
príspevok, či už z fondov príslušných alebo priamo z Ministerstva vnútra. Ako svojho času pán poslanec 
L o r i n c  u ž  o  t o m  h o v o r i l ,  j e d n a l i  s m e  n a  k o m i s i i  v e r e j n é h o  p o r i a d k u  
so štátnymi policajtmi, aj s mestskými a dokonca aj s riaditeľom poriadkovej polície, ktorí nám vlastne 
potvrdili myšlienky a dokonca nám vytypovali miesta, kde je potrebné dané kamery umiestniť  
z dôvodu zníženia kriminality, alebo z dôvodu prevencie kriminality. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pokiaľ v diskusii nie je nikto prihlásený, uzatváram diskusiu. Prosím 
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Návrh predložil pán poslanec Takáč. 
 
 Návrhová komisia: Ďakujem, návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh od poslanca Takáča - 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP za a) schvaľuje III. zmenu bežného rozpočtu MČ 
Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu. Za b)  schvaľuje zmenu kapitálového 
rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu s doplnením: zvýšiť 
kapitálový rozpočet v programe 7 v podprograme 7.7 verejné priestranstvá, funkčná klasifikácia 06.20 
položka 718 o 6.000 EUR na rozšírenie exteriérového kamerového systému. Za c) schvaľuje III. zmenu 
rozpočtu príjmových finančných operácií MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého 
návrhu s doplnením: zvýšiť príjmové finančné operácie o 6.000 EUR. Za d) žiada starostu MČ Košice 
-Sídlisko KVP, aby požiadal o účelový transfer vo výške 30.000 EUR na opravu strechy budovy 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Teda návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
 p. Halenár, starosta MČ: Myslím, že pôvodný návrh nemá vôbec žiaden zmysel čítať. Je tak, 
návrhová komisia? Áno? Dobre. 
 



16. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za marec – apríl 2016 
Čas rokovania o bode 16.   02:24:15 – 02:26:31 

 p. Halenár, starosta MČ: Z bodu číslo 15/ prechádzame k bodu 16/ Informatívna správa  
o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za marec až apríl 2016. Materiál ste obdržali v písomnej 
podobe. Otváram k nemu diskusiu. Pokiaľ sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím 
návrhovú komisiu o predloženie a o prečítanie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie 
informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za marec až apríl 2016.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0,  nehlasoval nik.  
 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Pach, vy ste na hlasovacej tabuli nezmenili farbu ... Dobre, 
takže ste hlasovali ručne, ako prosím? ...a ešte raz prosím, ktokoľvek bude mať problém, že uvidí seba, 
že sa mu nezmení biele pole na žlté, okamžite to musí hlásiť. Nie potom, že ja som hlasoval. Žiadam 
všetkých, aby ste hneď... tzn. vy sa kontrolujete vzhľadom na elektronickej tabuli, či systém prijal vaše 
hlasovanie. V prípade, že zostáva biele pole, tak ako je teraz u pána poslanca Pacha, je nejaký problém, 
hneď dvihnem ruku ešte predtým ako skončí časový interval na hlasovanie.  
 
 
17. Upozornenie prokurátora k Protestu prokurátora sp.zn. Pd 85/15/8803-10 zo dňa 15. 12. 2015 

Čas rokovania o bode 17.   02:26:35 – 02:48:32 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 17/ Upozornenie prokurátora k Protestu prokurátora 
ktorého sp. zn. Pd 85/15/8803-10 zo dňa 15. 12. 2015, materiál ste obdržali v písomnej podobe. 
Otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. V ponuke pána starostu máme na výber dva návrhy  
na uznesenie,  ja som si, po porade s váženými právnikmi, vybral tretí návrh, ktorý prečítam: Miestne 
zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi po a) berie na vedomie upozornenie prokurátora  
na porušenie § 26 ods. 2, 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo dňa 13. 6. 2016, ku ktorému došlo 
v postupe orgánov verejnej správy jeho nečinnosťou. Po b) prerokovalo protest prokurátora sp. zn.  Pd 
85/15/88 03 - 10 zo dňa 15. 12. 2015 k podanému proti opatreniu uzneseniu Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice-Sídlisko KVP číslo 82/a zo dňa 4. 8. 2015,  ktorému  nevyhovuje z dôvodov uvedených 
v dôvodovej správe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Tento návrh predložím. Nech sa 
páč i .  Eš te  malý  komentár  -  dôvodová  správa ,  už  to  tu  opakujem,  a j  minule  som  
o tom rozprával je výborne napísaná a zdôvodnenie je tam dobré. Ako uvádzam v uznesení je 
zakomponované a je neoddeliteľnou súčasťou toho uznesenia, nakoľko mám dojem  z minulého 
zastupiteľstva, že nie všetky informácie prokuratúra, ako taká dostala. Predpokladám, že toto uznesenie 
keď bude schválené a dostane to prokurátor, ktorý to bude riešiť a dostane zároveň aj zdôvodnenie, 
ktoré je odcitované atď. Predpokladám, že bude mať viac informácií a môže sa rozhodnúť lepšie ako 
keď má len informáciu, že vyhovujeme alebo nevyhovujeme, tak preto je súčasťou tohto uznesenia aj 
kompletné zdôvodnenie.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Tóth. 
  p. Tóth: Dobrý deň, ja by som len chcel dať návrh na 10 minútovú prestávku. 
 p. Halenár, starosta MČ: Návrh na 10 minútovú prestávku. Prosím hlasujte o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 11, proti 2, zdržalo sa 0.  



Návrh na 10 minútovú prestávku bol prijatý. Je 17:59 o 18:09 sa opäť stretneme. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Návrhová komisia, prosím vás o prednesenie návrhu na uznesenie, ktorý 
predložil pán poslanec Boritáš. 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi  a  ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  po  a)  berie na vedomie 
upozornenie prokurátora na porušenie § 26 ods. 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo dňa 13. 6. 
2016, ku ktorému došlo v postupe orgánov verejnej správy jeho nečinnosťou a po b) prerokovalo 
protest prokurátora sp. zn. Pd 85/15/8803-10 zo dňa 15. 12. 2015 podanému proti opatreniu - uzneseniu 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP číslo 82/a zo dňa 04. 08. 2015, ktorému 
nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej správe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
uznesenia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 6, proti 5, zdržal sa 1.  
Pri počte 13 prítomných, nie je súčet správny. Takže ešte raz, pri počte 13 poslancov: za 6, proti 5, 
zdržal sa 1 a zrejme 1 poslanec nehlasoval. Tzn. návrh na uznesenie nebol prijatý. Prosím prečítajte 
pôvodný návrh na uznesenie. Najprv bod za a) a potom za b), prosím. 
 
 Návrhová komisia:  Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP za a) nevyhovuje protestu 
prokurátora sp. zn. Pd 85/15/8803 - 10 zo dňa 15. 12. 2015 podanému proti opatreniu uzneseniu 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP číslo 82/a zo dňa 4. 8. 2015.  
  p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 7, proti 4, zdržal sa 1.  
Pri jednom nehlasujúcom, tzn. za 7 – pri 13-tich  -  návrh na uznesenie sme prijali v alternatíve a).  
Čiže alternatívu b) už nemá zmysel čítať, lebo jedna alternatíva vylučuje druhú.  
 
 
18. Kamerový systém na území MČ - poslanecký návrh  

Čas rokovania o bode 18.   02:48:35 – 03:07:33 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 18/ Kamerový systém na území MČ Košice-Sídlisko 
KVP - poslanecký návrh. Bol to poslanecký návrh pána poslanca Lörinca. Chcete, pán poslanec, uviesť 
tento bod? Dobre, keď ho nechcete uviesť, otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Lörinc sa hlási  
do diskusie. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Z časti sme sa dotkli tejto problematiky už v predchádzajúcom bode 
(pri rozpočte), tak isto pri pracovných stretnutiach vyvstáva potreba alebo požiadavka skupiny 
poslancov, že chceme na sídlisku KVP kamerový systém. Preto mám pripravené uznesenie, ktoré 
prečítam. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, 
aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja kamerového 
systému MČ Košice-Sídlisko KVP na roky 2017 až 2022. Koncepcia má obsahovať nasledujúce body: 
po a) ideový základ koncepcie, po b) analýza súčasného stavu, po c) predikcia požadovaného stavu,  
po d) analýza vlastníckych vzťahov a vyjadrenia mesta Košice, mestskej polície a štátnej polície,   
po e) návrhy spôsobu financovania z alternatívnych zdrojov a zdrojov mestskej časti, po f) návrhy, 
spôsoby pokrytia prevádzkových nákladov kamerového systému, po g) jednotlivé etapy realizácie,  
a po h) mapu rozvoja zo zakreslením umiestnenia kamerového systému. Tento návrh je nutné následne 
predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva v riadnom termíne. Ak dovolíte, prečítam ešte 
dôvodovú správu, ktorá objasňuje prečo. S vývojom spoločnosti a rozvojom  informačno 



-komunikačných technológii aj ich používaním veľakrát sú páchatelia vo veľkej výhode voči zložkám, 
ktorých úlohou je starať sa o verejný poriadok a chrániť životy, zdravie a majetok občanov. Kamerový 
systém je jedným z technických systémov, ktorý by mohol znížiť tento náskok. Dôvodom zámeru 
realizácie kamerového systému je funkčný monitorovací systém. Má nespochybniteľne preventívny 
účinok, hlavne z hľadiska psychologického aspektu. Hoci má kamerový systém preventívny charakter 
a mal by na potencionálnych páchateľov pôsobiť odstrašujúco, nezanedbateľnou sférou je aj oblasť   
represie.   Zabezpečenie   dôkazových   materiálov vo forme záznamov pomôže k zvýšeniu 
objasňovania protiprávnych konaní. Hoci sídlisko KVP má v súčasnosti pár kamier, nemá momentálne 
vybudovaný kamerový systém na technickej úrovni zodpovedajúcej veľkosti sídliska 
a protispoločenskému správaniu páchanému na jeho území. Ďalej už nebudem čítať. Takáto koncepcia 
- nevymyslel som si to včera večer - jednotlivé mestá a obce na Slovensku majú takéto koncepcie. Čiže 
je možnosť sa inšpirovať. Takisto umiestnenie kamier na verejnom priestranstve bolo veľakrát 
napádané na súde, aj na Ústavnom súde, existujú rozsudky, ktoré v podstate dali za pravdu tomu, že 
kamerové systémy môžu byť na verejných priestranstvách umiestňované, samozrejme po dodržaní 
zákonných podmienok. Ďakujem veľmi pekne  a predkladám materiál návrhovej komisii.  
 p. Halenár, starosta MČ: Chcel by som uviesť do záznamu, že tento a aj predchádzajúci návrh pána 
poslanca Lörinca, nebol so mnou konzultovaný, napriek tomu som tu uvádzaný ako zodpovedný. Tento 
návrh vidím prvýkrát. Neviem, ako dokážem do najbližšieho riadneho termínu rokovania MieZ  
(v septembri - neviem ktorý deň) toto všetko splniť. Netuším, čo všetko to môže obnášať. Tak len 
toľko, do záznamu. Pán poslanec Lörinc s faktickou. Nech sa páči. 
  p. Lörinc : Ďakujem veľmi pekne. Dovolili sme si vám trošku našepkať a určili sme jednotlivé body 
toho, čo by mala koncepcia obsahovať. Tak isto, ako viete, zákon nám neumožňuje úkolovať 
zamestnancov mestskej časti, preto uznesenia sú smerované vám. To neznamená, že vy túto koncepciu 
budete robiť sám. Máte k dispozícii úrad, ktorý disponuje viac ako tridsiatimi pracovníkmi a vy ich 
viete úkolovať a poveriť vypracovaním tejto koncepcie. Takto to v samospráve bežne funguje. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Lörinc, na pracovnom stretnutí, ktoré bolo pred týmto 
zastupiteľstvom som upozornil (vy ste boli prítomný), že pôsobnosť mestskej časti a právomoci v tejto 
oblasti nie sú totožné s právomocami obce. Máme tam problém s mestskou políciou. Skrátka, ak má mať 
táto mestská časť vybudovaný kamerový systém, je potrebné povedať aj b) - Kto ho bude vyhodnocovať? 
Kto ho bude platiť? Akým spôsobom budeme pristupovať k ochrane dát? Koľko technických  
a finančných prostriedkov na to poskytneme? A vôbec v súčasnej situácii, keď máme veľmi vážne 
podanie občana z Bauerovej ulice  na  kameru,  ktorá  je  na  Klimkovičovej  2 z narušovania osobného  
súkromia. Občan býva na 5. alebo 6. poschodí a kamera zo strechy, mu vraj vidí priamo do bytu a on 
naozaj plánuje dať tieto podania na všetky možné inštitúcie. Obávam sa, že pokiaľ nebudeme mať jasný 
výsledok z tohto podania, môže byť  celá naša koncepcia, prípadne vaša požiadavka  
na vypracovanie koncepcie veľmi ľahko rozdrvená na prach. Pán poslanec Takáč, nech páči 
s faktickou. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja chcem povedať jednu vec - na všetkých  
ostatných častiach mesta Košice to funguje. Kamerový systém rozširujú Ťahanovce, kamerový systém 
rozširuje Terasa, Jazero atď. Len my s tým máme problém. Nevieme, v čom sú naše kompetencie 
okrem zelene a takýchto iných vecí v tejto oblasti iné ako kompetencie mestských častí, nie celkom 
tomu rozumiem. Ďakujem pekne.  
 p. Halenár, starosta MČ: Je možné pán poslanec, že tomu nerozumiete, ale skrátka momentálne sú 
všetky kamerové systémy napojené na mestskú políciu. Mestská polícia je obecná polícia, to nie je 
mestská polícia patriaca mestskej časti. Ja viem, že možno si predstavujete, že je to jednoduché, že dáme 
peniaze za kamery a potom to dáme mestu. Ale pokiaľ my nevieme názor mesta, že či to od nás zoberie, 
v celej koncepcii vidím značné množstvo problémov. A to sme sa práve snažili zdôrazniť  
na pracovnom stretnutí. S faktickou pán poslanec Lörinc, za ním pán poslanec Takáč. 
 p. Lörinc: Rešpektujem váš názor a to, že nechcete kamerové systémy. Prosím rešpektujte názor 
väčšiny zastupiteľstva, ktoré rozhodne hlasovaním, či príjme túto koncepciu alebo nie. Všetky tie otázky, 



ktoré ste položili – áno - treba sa nimi zaoberať a reflektujeme ich. A práve preto má vzniknúť koncepcia, 
ktorá by mala odpovedať na všetky tieto otázky. Ešte raz opakujem, čo má koncepcia obsahovať  
-  ideový základ koncepcie, analýza súčasného stavu, predikcia požadovaného stavu, analýza 
vlastníckych vzťahov a vyjadrenia mesta Košice, mestskej polície a štátnej polície, návrhy spôsobov 
financovania z alternatívnych zdrojov a zdrojov mestskej časti, návrhy spôsobov pokrytia  
prevádzkových nákladov, jednotlivé etapy realizácie a mapu rozvoja so zakreslením kamerového 
systému. To znamená táto koncepcia má poňať tému široko a multispektrálne a má odpovedať na všetky 
tieto otázky, či už budú negatívne alebo pozitívne, aj tie otázky, ktoré boli prezentované z vašej strany. 
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii nasleduje pán poslanec Tóth.  
 p. Tóth: Ďakujem pán starosta. Ako predseda komisie verejného poriadku - rozprávali sme sa o tom 
na komisii viackrát, a myslím, že každý jeden člen komisie je za kamery. Ešte aj ten pán, čo sa sťažuje, 
(je členom komisie verejného poriadku) a nemá problém s kamerami. Má problém len s umiestnením 
kamery. Lebo kamera tam byť nemala. To, že sme ju tam dali, to je už iná vec. Ďalšia vec je - keď 
kúpime kamery, ktoré sú zlé a sa nedajú napojiť na centrálny príjem v meste, to nie je chyba policajtov, 
to je naša chyba. Problém je, že sme kúpili kamery, ktoré sa nedajú napojiť na centrálny príjem. A ja si  
myslím, že treba kúpiť také kamery, ktoré sa dajú pripojiť a nebude problém. Mestská časť Západ, 
mestská časť Juh nakupuje, sama pani prednostka povedala že teraz rozširuje kamerové systémy Mestská 
časť Západ. Každý buduje, každý robí prevenciu, len my  na sídlisku KVP čakáme ako rozhodne mesto,  
ktoré nikdy nerozhodne. Osobne si myslím - načo čakáme na mesto? Mesto má iné veci, dôležitejšie 
veci. My sme tu pre sídlisko KVP a nie pre mesto. To ľudia potrebujú - aby sa išlo k prevencii.  
A podľa mňa kamery spĺňajú tento účel. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Tkáč. Nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa pripojiť k podpore toho, že potrebujeme kamerový 
systém. Je to riešenie také, že aj na základe skúseností z rady školy, ktoré máme, vieme, že dochádza 
v niektorých miestach k trvalému združovaniu - môžeme to tak povedať - neprispôsobivých osôb alebo 
ľudí, ktorí páchajú nejaké zlo v našej mestskej časti, ničia verejný majetok. Aj kamerový systém je 
deklaráciou toho, že nás zaujíma to, aby sa verejný majetok a majetok, ktorý je v Mestskej časti Košice 
KVP neničil. Možno to nie je riešenie (kamerový systém), ktoré spacifikuje páchateľa, alebo vykoná 
voči nemu nejaké právne kroky. Ale na základe monitoringu vieme vytipovať hodiny, ktoré sú 
nebezpečné a  zvyšovať  tam  frekvenciu  policajných  hliadok. Z tohto hľadiska plne podporujem 
kamerový systém na miestach, o ktorých vieme, že sú problematické. Čiže pripájam sa k návrhu. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Lörinc. 
 p. Lörinc: Ďakujeme veľmi pekne. www.specialistinabezpecnost.sk - Daniel Štubňák, MBA  
a JUDr.Marcela Macová, dovolím si citovať. „S rastúcim počtom kamier na rohoch budov a domov, 
obchodov a podobne sa oprávnene vynára otázka, kde všade môžu byť natáčané. Na Slovensku túto 
problematiku upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Medzi osobné údaje patria aj 
tie údaje, ktoré nasníma bezpečnostná kamera, uvedený zákon rozdeľuje priestory a  teritória   
do  dvoch  oblastí. Po 1. - priestor prístupný verejnosti, ulica, park, námestia, obchody, obchodné 
centrá, wellness centrá a pod. Po 2. - priestor verejnosti neprístupný súkromné byty, súkromné domy 
a pod. Dôležité je uvedomiť si, že priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať video alebo 
audio záznamom len na účely verejného poriadku a bezpečnosti odhaľovania kriminality a odhaľovania 
narúšania bezpečnosti štátu ešte raz opakujem pre záznam: priestor prístupný verejnosti je možné 
monitorovať len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, tento verejný priestor však musí byť 
označený ako monitorovaný okrem výnimiek napríklad banky, a prevádzkovateľ kamerového systému 
musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt alebo smernicu, ktorá mu určuje zákonný rámec použitia. 
Záznamy z kamier môžu byť použité iba na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak to znamená, že vlastník záznamu môže poskytnúť záznam  iba  
orgánom  činným v trestnom konaní podľa osobitného zákona“ atď., atď. Nebudem citovať. Čiže 
opakujem ešte raz, priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať len na účely verejného poriadku 
a tento priestor musí byť označený ako monitorovaný. 



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pani zástupkyňa starostu Gamcová. 
 p. Gamcová, zástupkyňa starostu MČ: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám len jednu pripomienku, a to 
k termínu. Myslím si, že je dosť nereálny... ten termín na splnenie. Vzhľadom na fakt v bode d), kde je 
určite nevyhnutné jednanie nielen s mestom ale aj s jednotlivými zložkami polície. A keďže nasledujú 
dovolenkové obdobia, tak si myslím, že do septembra je dosť nereálny termín. Takže zvážte, 
navrhovateľ... ja by som to posunula aspoň na ďalšie rokovanie zastupiteľstva, aby sme sa vyhli 
nesplneniu.  
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Boritáš nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Opäť sa tu opakuje termín, či je vhodný - nevhodný. Chcem upozorniť 
na to, samozrejme, ak predkladateľ bude súhlasiť, tak proste viete sa dohodnúť. Ale to neznamená, že 
ak by sme toto napríklad schválili, a na tom najbližšom riadnom zastupiteľstve by bol predložený 
materiál s tým, že rokovanie s mestom nebolo uskutočnené lebo toto a toto. To je normálna vec, 
akýkoľvek termín dáme, my môžeme povedať - do konca roka, keď mesto bude pasívne, no tak je 
zrejmé, že nemôžeme splniť všetko, čo je tu uvedené.  Predpokladám, že aj poslanci to tak zoberú. Ale 
zase posúvať termín len kvôli tomu, že očakávame, že mesto nebude konať, lebo sú dovolenky... 
nemyslím, že to je... ale predkladateľ je pán poslanec Lörinc, ja som chcel len túto pripomienku, že nič 
nám nebráni v tom, že nebudú tieto všetky body splnené, keď ich nesplnenie bude odôvodnené 
dôveryhodnými podkladmi. 
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Súhlasím s pánom poslancom Boritášom, že keď sa 
niečo stane, stále to môže byť -uznesenie v plnení-. Ja len chcem podotknúť jednu vec, že my sme už  
v tejto oblasti jednali, aj keď nezávisle, nie ako štatutár mestskej časti, s príslušnými zložkami  
a každý jeden z nich, s ktorým sme jednali, povedal že to podporí. Ja nevidím, že by bol problém  
zo strany mesta. K incidentu ohľadom ochrany súkromia si myslím, že keď kamera bude napojená  
na centrálny príjem, alebo centrálny velín mestskej polície, tak tam argument, že niekto má porušenú 
ochranu súkromia  asi neobstojí, lebo potom by tam nebola ani jedna kamera. Myslím si, že keď 
chceme zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť/znížiť kriminalitu,  iným smerom ako prevenciou asi ísť 
nemôžeme. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Vidím, že do diskusie nie je nikto prihlásený.  Pán poslanec 
Lörinc ešte nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Reflektujem na návrh pani zástupkyne a dovolím si ho osvojiť. 
Opravujem termín na 30. september 2016. Tým pádom je júl–august-september na predloženie 
návrhov. Samozrejme, neočakávam, že bude predložený kompletný, skvelý materiál. Je to živý 
materiál, bude sa na ňom pracovať v spolupráci so zastupiteľstvom.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Ďakujem za upozornenie, nevšimol som si pani poslankyňa 
Fiľakovská opustila rokovaciu miestnosť. Ďakujem. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, 
uzatváram diskusiu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Návrhová komisia si dovolí použiť formulku - podľa predloženého návrhu -, aby 
sme nemuseli čítať celý návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada 
starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby v spolupráci s miestnym úradom zabezpečil vypracovanie 
návrhu koncepcie rozvoja kamerového systému MČ Košice-Sídlisko KVP na roky 2012 až 2022 podľa 
predloženého návrhu. Tento návrh je nutné následne predložiť do 30. septembra 2016.  
Zodpovedný pán starosta  Termín do 30. 9. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Pani poslankyňa Fiľakovská prišla do rokovacej miestnosti.  
 



 
19. Koncepcia udržateľnej čistoty na verejných priestranstvách v MČ Košice - Sídlisko KVP 

Čas rokovania o bode 19.   03:07:35 – 03:25:17 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 19/ Koncepcia udržateľnej čistoty na verejných 
priestranstvách MČ Košice-Sídlisko KVP. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu 
diskusiu. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Chcem skonštatovať, že tento materiál už bol prerokovaný v miestnej 
rade minimálne trikrát, ak si dobre pamätám. Miestna rada ani raz neodporučila miestnemu 
zastupiteľstvu, aby tento materiál bol - nie, že schválený – ale vôbec prerokovaný. Tento materiál, 
ktorý je dnes predložený považujem za vzorový príklad, ako koncepcia nemá vyzerať. Preto budem 
hlasovať proti. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Ďakujem pán starosta. Ja osobne nemám problém s týmto materiálom, ale súhlasím s pánom 
Boritášom, že je potrebné ho dopracovať. Ďalšia vec, čo sa mi nepáči - je to diskriminačné, lebo 
napríklad, náš vežiak, Dénešova 4, keby sme aj chceli niečo robiť v predzáhradke, tak to nemôžeme, lebo 
patríme pod stavebné bytové družstvo. Myslím si, že sa jedná len o 10 % populácie KVP, ktoré nepatria 
pod SBD a tí to môžu predkladať. Ja by som mal taký návrh, nie je to ani uznesenie ani nič, ale  
- prepracovať to tak, aby záujem nešiel cez bytové družstvo, ale priamo na miestny úrad prišiel človek, 
ktorý je zodpovedný za predzáhradky, a mestská časť mu dá finančné prostriedky, alebo niečo, aby to 
urobil. Lebo cez stavebné bytové družstvo sa to nedá. Oni to nebudú určite akceptovať. A my, čo sme 
sa rozprávali (na domovej schôdzi), s tým pánom čo sa stará o bránu a okolie,  mal by záujem, ale 
keďže sme v SBD, tak to nemôžeme žiadať. Myslím  si, že v tomto je to diskriminačné, že sa preferujú, 
len určití ľudia, ktorí nepatria pod stavebné bytové družstvo. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, nepreferujú sa žiadni ľudia. Je tam dôraz na komunikáciu 
medzi mestskou časťou a spoločenstvom vlastníkov bytov. Nepreferujú sa žiadni ľudia. V diskusii 
nasleduje pán poslanec Tkáč. Nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel povedať svoje pocity. Veľmi ma potešilo, to 
že je ideový záver - mať nejakú koncepciu niečo udržiavať, trvalo sa starať o zeleň a zapojiť do toho 
občanov, všetky tieto body sa mi páčia. Myslím si, že pre našu mestskú časť sú veľmi prínosné. Keď 
dokážeme do takejto koncepcie zapojiť našich obyvateľov, je to výborné. Avšak musím tlmočiť, alebo 
hovoriť aj o svojich negatívnych pocitoch, ktoré s touto koncepciou mám. Bol nám predložený prvý 
návrh niečoho, k čomu sme mali, aj s vami, pán starosta, stretnutie. Hovorili sme tam požiadavky, čo 
by sme chceli, aby daná koncepcia obsahovala. Hovorili sme o tom, čo by sme tam chceli riešiť a ako 
by mal fungovať proces. Chceli sme tam nejakú vizualizáciu toho o aký stav by sa jednalo. Čiže, ak 
mám hovoriť o týchto bodoch a stránkach koncepcie cítim sa  veľmi  sklamaný z toho ako to dopadlo. 
A bol som veľmi prekvapený, keď som si otvoril materiály, doručené na dnešné zastupiteľstvo a videl 
tam - to čo prišlo. Pozeral som si na internete definíciu – čo je koncepcia. Píše sa, že to je poňatie, 
chápanie, spôsob ponímania niečoho. Ten spôsob – možno v tých dvoch dokumentoch, ktoré došli, 
alebo jedného, tam je nejako zachytený, ale v takých hrubých rysoch, že bohužiaľ si myslím, že ja si 
pod tým neviem čo mám predstaviť, že akým spôsobom a som z toho značne dezorientovaný 
a sklamaný, že prišli takéto materiály. Čiže ja sa určite zdržím, čo sa týka tohto materiálu. Myslím si, 
že naša mestská časť má mať takúto koncepciu, avšak v takejto forme, ako je teraz, ju neviem ani 
odsúhlasiť. Lebo je to podľa mňa veľmi zle pripravený materiál.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Chcel by som poukázať na jednu vec. My v tejto 
oblasti nie sme vaša opozícia. Skutočne, myslím si, že nám, tak ako aj vám ide o jednu a tú istú 
myšlienku. Tá vízia nie je zlá. Ale ja aj študentovi niekedy poviem - dobre to myslel - len to zle napísal. 
A v tomto prípade, myslím si, že to platí dvojnásobne. K tomuto materiálu sme mali rozpravu, či je to 
slohová práca alebo koncepcia?, zhodli sme sa, že je to nejaká pseudokoncepcia, ... ktorý je skutočne 
nedoriešený. Nepočúvali ste naše návrhy, tak ako tu bolo povedané, niekoľkokrát sme sa  



o tom rozprávali. Nečakajme, že príde 2000 ľudí a bude to chcieť riešiť. Zo začiatku to bude možno 
zopár brán. Na to by úplne postačil jeden zamestnanec na úrade. Prišiel by občan a povedal chcem mať 
predzáhradku vo forme modelu číslo 2.  - mestská časť schváli napr. 3 - 4 modely predzáhradok - podľa 
modelu číslo 2, mám nárok - ja neviem, na 15 EUR a kúpim za to 2 tuje, 1 muškát. A až vtedy, ak by to 
bolo nejakým spôsobom neudržateľné, že by tu chodilo každý týždeň, 50–60-70 ľudí, toľko brán tu ani 
na sídlisku nemáme, tak vtedy to môžeme riešiť nejakým spôsobom, že to bude cez faktúru atď. Ale 
skúsme skôr ísť jednoduchšou cestou. So zdravým sedliackym rozumom a nie komplikovať to tak, že 
to musí ísť cez družstvo, dokonca teraz vypadlo už aj družstvo. Ísť cez faktúry, cez neviem čo všetko. 
Dajme ľuďom možnosť to realizovať a finančne im nejakým spôsobom pomôžme. Ale pomôžme 
priamo my, ako úrad. Príde občan a dokladuje niečo. To by myslím bolo oveľa jednoduchšie, ako 
všetky tie rozličné nápady, myšlienky a pseudovízie, no tá vízia je dobrá, tak pseudo nejaké názory, 
ktoré sú tam dané. Ďakujem pekne za slovo. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Takáč. Bez toho, aby som chcel vyvolať nejakú 
ďalšiu diskusiu, pokúšali sme sa každú jednu otázku a každý jeden podnet, či z rady či z pracovných 
stretnutí zapracovať. Opakovane som sa pýtal na rade, či boli zodpovedané všetky otázky. K tomuto 
materiálu som si zobral zápisnicu z rady. Nebolo mi odpovedané. Chcem tým povedať, že naozaj sme 
sa tomu venovali až do takej hĺbky, že sme skúmali či náhodou nedôjde k porušeniu zákona o verejnom 
obstarávaní, vzhľadom na  rozsah  obstarávania,  ktorý  tu  zatiaľ  v tejto oblasti robí jediný dodávateľ. 
Áno, je možné to robiť inak, celkom iste. A som prekvapený, že tvrdíte, že som nepočúval návrhy 
poslancov. Celkom iste som počúval a viacerí zrejme tiež. Takže poprípade, keď to chcete potom 
niekedy napísať, žiaden problém. Každý jeden návrh bude ošetrený. Pán poslanec Tóth s faktickou.
 p. Tóth: Chcem sa opýtať len jednu otázku. Môže v tomto koncepte, alebo ako to nazveme - môže 
požiadať/zapojiť sa do toho člen bytového družstva? 
 p. Halenár, starosta MČ: Nie  
 p. Tóth: Takže je to diskriminačné. O tom je diskriminácia, že nedáte priestor všetkým naraz. Takže 
ak sa toto opraví, ja osobne som za. Ďakujem. 
 p. Tkáč: Ešte možno technická vec. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ešte prosím, pán poslanec Tkáč, pred udelením slova. Pán poslanec, veľa 
sme zvažovali komunikáciu medzi mestskou časťou a nejakým subjektom. Neprišli sme na nič iné, iba 
na faktúru. Všetko ostatné je neobyčajne komplikované. Ja viem, že pán poslanec nemá rád to slovo, 
ale je to tak neobyčajne komplikované, že faktúra je absolútne najjednoduchšia. A domnievame sa, že 
každý jeden subjekt... Pán poslanec Takáč opúšťa rokovaciu miestnosť. ...že každý jeden subjekt, ktorý 
by mal záujem môže vytvoriť spoločenstvo vlastníkov bytov. Viete, inštitucionalizovať vzťahy medzi 
vlastníkmi, znamená - či je časť bytov vo vlastníctve SBD a časť v privátnom vlastníctve - nie je žiaden 
problém. Podľa môjho názoru, aj toto sa dá urobiť. Vnáša to už istý systém. Ľudia by museli prijať 
nejaké stanovy a správať sa podľa toho. Možno sa to nie každému na prvý krát pozdáva. Pán poslanec 
Mihaľov s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ďakujem, že ma spomínate - iba tak, pre nič za nič. Tiež vás môžem potom spomínať 
tak - pre nič za nič. Ešte sekundu, ešte by som chcel slovo... keď môžem. Môžem? Poslanci vedia prečo 
to slovo „komplikované“ nemám rád. To „komplikované“ od vás nerád počujem preto, lebo nechcete 
odpovedať na normálne ľudské otázky a uzavriete tému s tým, že je to komplikované. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Tkáč, nech sa páči.  
 p. Tkáč: Chcel by som povedať najmä to, že...  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Takáč prichádza do rokovacej miestnosti. 
 p. Tkáč: ...ten materiál, ktorý sme dostali ako koncepciu niečoho, s názvom, ktorý môžem prečítať 
„Koncepcia udrž. plus ... nejaký znak a ... takýto rozbitý dokument je tam, keď si ho otvorím, má to tri 
strany. Rozpracovaný je len bod A. Čo sa týka napríklad otázky pána poslanca Tótha, ktorý hovoril, že 
bytové družstvá sa nemôžu zúčastňovať tejto koncepcie a vašej odpovede - to som v danom  materiály  
a v dokumente ani nenašiel. Čiže toto je potrebné prepracovať, dopracovať, rozpracovať a zvolať  



k tomu nejakú pracovnú skupinu a hľadať riešenie. To hovorím vážne, pri plnom vedomí a s tým, že 
chceme nejakú formu, ako sa starať o zeleň. Ako som už vravel sú pozitívne časti tejto koncepcie, tých 
sa držím a podporujem ich, ale má aj negatíva. A k tým neskôr budem predkladať interpeláciu. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Horenský.  
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel trošku prispieť do diskusie. Ja kvitujem, že bolo 
aj stretnutie k tomuto materiálu, ktorého som sa zúčastnil. Ja som si podrobne prešiel tento  dokument  
a chcem poukázať na niektoré body, ktoré neboli akceptované alebo neboli spomenuté. Na stretnutí bola 
okrem iného spomenutá funkcia nejakého kontrolóra, ktorý bude mať na starosti pridomovú zeleň.  
V návrhu koncepcie o tom nie je žiadna zmienka. Ďalšia požiadavka, ktorá bola z radov poslancov  
sa týkala finančnej analýzy tzn. koľko finančných prostriedkov bude vyčlenených  jednotlivým 
záujemcom, ktorí sa budú starať o prídomovú zeleň. Myslím si, že finančná analýza je dôležitá. Mohol 
by som aj ďalej pokračovať, ktoré veci tam chýbajú. Taktiež kvitujem filozofiu tohto projektu, ale 
chýbajú tam veci zo strany poslancov, ktoré, si myslím, neboli zlé. Ak si dobre ešte pamätáte, napr. pán 
starosta navrhoval tri formy pridomovej zelene, ktoré sa týkali ich vzhľadu. Zo strany poslancov bola 
navrhnutá štvrtá forma, ktorá mohla byť akceptovaná. Okrem iného, ani tie tri formy nie sú v koncepcii 
spomenuté. Myslím si, že, ak by bola dopracovaná, tak aj názor poslancov by sa asi trošku zmenil.
 p. Halenár, starosta MČ: Ja si veľmi rád potom prejdem túto diskusiu. Pri tvorbe koncepcie sme 
vlastne museli dbať na dva rôzne názory. Prvý názor hovoril - koncepcia má byť všeobecná, má 
vystihovať hlavnú kostru, hlavné body, myšlienky, nemá zachádzať do detailov. Druhá časť ľudí 
hovorila - chýbajú nám tam veci, ako kontrola a chýba nám tam finančná analýza a pod. Finančná 
analýza tam je, pán poslanec. Jednou vetou je tam spomenutá. Nezakladá žiadne finančné nároky. Viete 
teraz počujete názor, že je potrebné tam uviesť detaily, napr. akým spôsobom to bude kontrolované  
a kým. Ide teda aj o detaily ohľadom eventuálnych úhrad. Mali sme za to, že tieto veci by sa skôr 
presunuli už do konkrétnych zmlúv medzi mestskou časťou a spoločenstvom vlastníkov bytov. Ale ak 
bude všeobecná mienka,  že to tam máme zapracovať, žiaden problém. Pán poslanec Tkáč, nech sa 
páči. 
 p. Tkáč: Už by som chcel túto diskusiu uzavrieť, aspoň za seba, potom to môžete vy zhodnotiť - ale čo 
sa týka koncepcie, ja ju bohužiaľ nemôžem teraz podporiť. Zdržím sa. To, čo však žiadam je  
- do budúceho zastupiteľstva, ak tento materiál nebude posunutý ďalej a prijaté uznesenie, tak, aby bola 
rozpracovaná a dôsledne spracovaná. Ponúkam seba, svoje schopnosti na to, že sa zapojíme do toho 
materiálu aj s komisiou výstavby. Môžeme ho rozpracovať, diskutovať. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo.  Budem sa snažiť k ne-koncepcii vyjadriť koncepčne. Bolo tu 
povedané, že sa uvažuje nad nejakým kontrolórom, čo by mal na starosti kontrolu všetkých tých 
záležitosti. Ja som si to tak jednoducho prepočítal - ak by mal dostať napr. 500 EUR/mesačne, do roka  
je to 6000 EURA. Obyčajný gazdovský rozum mi hovorí - viete čo - jednoducho tie peniažky mať tu, 
ako hovoril kolega, nájsť systém, že prídu, prihlásia sa tí, ktorí majú predzáhradky a povedia - tu by 
sme potrebovali tri letničky a neviem čo všetko a my nájdime akým systémom – či donesie bloček, atď. 
A nevymýšľajme niečo, čo vlastne zaťaží celý úrad a neviem koho ešte ďalšieho. A ešte to nie je 
doriešené po právnej stránke.  
p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje koncepciu 
udržateľnej čistoty na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - sekciu A - 
verejná zeleň priľahlá k obytným priestorom  podľa predloženého návrhu. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 0, proti 7, zdržalo sa 6. Návrh na uznesenie nebol prijatý. 



Prechádzame k bodu 20. 
 
 
20. Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP – poslanecký 

návrh 
Čas rokovania o bode 20.   03:25:20 – 03:27:15 

 p. Halenár, starosta MČ: Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko 
KVP - poslanecký návrh pána poslanca Horeckého. Chcete uviesť tento bod, pán poslanec?  Nie. 
Otváram k nemu diskusiu. Obdržali ste ho v písomnej podobe. Stanoviská komisií, ešte teda v diskusii, 
prosím pani zástupkyňu starostu Gamcovú. 
 p. Gamcová, zástupkyňa starostu MČ: Ďakujem. Záznam zo zasadnutia Komisie kultúry, školstva, 
športu - prerokovala daný materiál a odporúča schváliť rokovací poriadok podľa predloženého návrhu. 
Ďalšia komisia je sociálna, ktorá takisto odporúča schváliť podľa predloženého návrhu a Komisia 
výstavby, dopravy, životného prostredia taktiež odporúča rokovací poriadok schváliť podľa 
predloženého návrhu.   
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu, 
prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.  
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje Rokovací poriadok 
komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 
 p. Halenár, starosta MČ:  Ďakujem hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  13 
Hlasovanie : Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 
21. Interpelácie a otázky poslancov 

Čas rokovania o bode 21.   03:27:20 – 04:31:53 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 21/ Interpelácie a otázky poslancov. Prosím, aby  
do prvej časti tohto bodu boli smerované interpelácie a do druhej časti otázky. Z rokovacieho poriadku 
miestneho zastupiteľstva prečítam bod § 14 - Interpelácie: Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná 
otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne 
záväzných nariadení mestskej časti a uznesení miestneho zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Pán poslanec Tkáč nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ďakujem. Chcel by som predložiť interpeláciu. Interpelovaný starosta, prednosta. Znenie 
interpelácie: - Žiadam o vysvetlenie, z akého dôvodu nebola rozpracovaná adekvátne spracovaná 
Koncepcia udržateľnej čistoty na verejných priestranstvách MČ KVP. Na pracovnom stretnutí 
poslancov so starostom k danej koncepcii prebehlo stretnutie, na ktorom boli poslancami navrhované 
postupy a požiadavky, ako koncepciu spracovať. A pánom starostom bol daný prísľub, že tieto 
požiadavky budú zapracované. Čiže, koniec interpelácie, verím v dobrú vôľu, toto predkladám, aby 
sme sa pozreli na proces, čo nám chýba a kde nám to uniklo, že sa nám nepodarilo, alebo že sa 
niekomu nepodarilo spracovať kvalitnú koncepciu. Ďakujem.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Matoušek, nech sa páči... Pán poslanec Matoušek 
z pracovných dôvodov opúšťa rokovanie tohto zastupiteľstva. Pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Ďakujem pán starosta. Ja mám interpeláciu - Dňa 27. 6. 2016 sme dostali fotografiu  
od pána Gjašíka, v akom stave je mobilná ľadová plocha. Týmto interpelujem pána starostu, v akom 
stave sa nachádza daný objekt. A či je možné vykonať tam kontrolu? Jedna vec. Ďakujem. A druhá 
interpelácia - V máji 2016 došlo v Drocárovom parku, v oblasti mobilnej ľadovej plochy k vážnej 
nehode, ktorá si vyžiadala úmrtie jedného človeka, obyvateľa KVP. Týmto interpelujem pána starostu 
k objasneniu danej situácie a vyvodenie zodpovednosti. Ďakujem. 



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Bol som oslovený jedným občanom KVP, ktorý žiadal  
o  vyhradené parkovacie miesto, s tým, že bude platiť. Bola mu poskytnutá zamietavá odpoveď s tým, 
že Čordákova ulica je riziková ulica. Doteraz som ako poslanec nemal vedomosť o tom, že máme 
vytipované rizikové ulice - a na základe akej smernice? S tým, že sa dvakrát, údajne, stretol s vami,  
pán starosta a bolo mu odpovedané, že parkovacie miesto mu nebude  vyhradené,  lebo  parkovacie  
miesta na Čordákovej nedáte, pokiaľ nebude na sídlisku KVP prijatá koncepcia od EEI. To citujem 
slová občana. Nehovorím, že je to pravda. Takto mi to bolo povedané. V tom istom období, keď  jemu  
a jeho rodine nebolo udelené voľné miesto pribudli na Čordákovej ulici, alebo tesne predtým, iné 
vyhradené parkovacie miesta. Čiže, na základe čoho je takto posudzované, že jeden občan dostane 
a druhý nie? Na základe akej smernice máme vytipované rizikové oblasti a kto ich vytipoval?  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, pre záznam - v množstve dokumentov, ktoré podpisujem, mi 
boli dané dokumenty, kde medzi vyhradenými parkovacími miestami pre ZŤP boli aj platené 
parkovacie miesta. Dve dokonca také, kde som v predchádzajúcom rozhovore (nie tomu občanovi) 
povedal nie (na Hemerkovej ulici). Pred istým časom som dal pokyn pani prednostke,  jedná sa o štyri?,  
neviem koľko miest, kde boli - ešte raz hovorím - v dokumente, ktorý posielame mestu na vyhradené 
parkovacie miesta pre ZŤP - vsunuté aj riadky na platené miesta. Vydal som pokyn pani prednostke, 
aby  sme okamžite zahájili spätný chod. To znamená, aby sme na všetky tieto mnou podpísané  
rozhodnutia - návrhy pre mesto na vyhradenie platených parkovacích miest vzali späť, nie tých ZŤP. 
Pani poslankyňa Fiľakovská, nech sa páči. Pani poslankyňa odchádzate z rokovania pre ďalšie 
povinnosti. Dobre som to pochopil? Dobre. Pán poslanec Lörinc s faktickou. 
 p. Lörinc: Čiže, aby som to pochopil. Ja viem, že existuje také nariadenie, že maximum 10 % 
vyhradených miest na ulici môže byť prenajatých na rezervačné plochy. Čiže ak je viacej, žiadosť bude 
zamietnutá. Ak je menej a ak spĺňa všetky zákonné nároky musí byť schválená. Čiže teraz postupujete 
zákonne, alebo postupujte na základe svojvôle, že komu vy, ako starosta mestskej časti sa rozhodnete, 
komu dáte a komu nie? To je otázka. Na základe čoho potom jednáme?  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Lörinc, hneď vám odpoviem, aby ste vedeli posunúť správnu 
informáciu občanom. Už keď som sem prišiel na úrad, boli nie rizikové, ale kritické miesta. To trošku 
spochybňuje interpretáciu, ktorú ste predniesli od občana. Kritické miesta v parkovaní sú ulice napr. 
Hemerkova ulica, ďalšie ulice - hlavne na KVP III., samozrejme Húskova ulica. Všetky žiadosti, ktoré 
prichádzajú na vyhradené parkovacie miesta (platené) sú okamžite, vzhľadom na stav, ktorý je  
v situácii v parkovaní, zamietané, pretože najprv je potrebné zaviesť do parkovania systém a následne, 
v prípade, že občanom systém nevyhovuje, si žiadali o vyhradenie parkovacieho miesta. Nebolo mi 
nikdy spomenuté, že je na to nejaký zákon, to nie je žiadna výhovorka, je to len konštatovanie, nie som 
si vedomý nejakého zákona, ktorý hovorí o počte. Keďže sme správcovia a táto mestská časť je 
správcom parciel, alebo pozemkov mesta,  my sa vyjadrujeme. To znamená, že to vyjadrenie je 
autonómne. Neviem o tom, že by mal nejaký zákon, tak ako vy uvádzate, pôsobiť na  vyjadrenie 
štatutára, čo sa týka vyhradenia plateného parkovacieho miesta. S faktickou pán poslanec Takáč. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Chcem sa opýtať – prečítal som si koncepciu EEI, 
ktorá vlastne prišla na naše sídlisko a oni deklarujú, že vlastne celé sídlisko je kritické. Vy sám, pokiaľ 
si dobre pamätám, ste si dali vypracovať nejakú štúdiu, kde ste zistili, že teraz parkuje nelegálne každý 
deň 900 áut. Čiže z toho mi vychádza, že celé sídlisko je kritické, nielen ulica Hemerkova, Čordákova, 
atď. Takže, chcem sa opýtať, máme nejakú serióznu koncepciu? Čo je kritické, čo nie je kritické? 
Alebo je to len zase o pojmológii? Tak tam som videl veľa áut, tak tam asi bude... tam cez deň je menej 
áut a pod., aby sme zbytočne nerobili pavedu. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Hneď vám odpoviem, pán poslanec. Vyhradenie parkovacieho miesta 
jednotlivcovi  je ako - okrem ZŤP -  keby ste o jedno miesto mali menej. Je nejaká analýza, alebo 
niekde sa mi dostalo, že keď je vyhradené parkovacie miesto, je obsadené iba 30 % času. Miesto, ktoré 
nie je vyhradené, je v podstate obsadené takmer 90 alebo v kritických miestach naozaj môžeme 
povedať, že možno 70 %. Skrátka je vyššie percento, keď miesto nie je vyhradené. A práve preto je 



môj postojom pri vyhradzovaní parkovacích miest za úhradu negatívny. Nejestvuje k tomu nič iné, len 
to, čo vám hovorím. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči s faktickou. 
 p. Lörinc: Ďakujem pekne. Len, že či to chápem správne - čiže momentálne je takýto stav, že vy ako 
štatutár, sa rozhodnete komu dáte miesto a komu nie? Áno alebo nie? 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja neviem, pán poslanec, ako vám to mám povedať. Ešte raz, prosím  
- pre záznam - V roku 2015 chodili za mnou ľudia. Povedal som – nie. Presne tak, ako som to teraz 
povedal pánu poslancovi Takáčovi. Následne som dostal na podpis, v podpisovej knihe ... vyjadrenie 
pre mesto, čo sa týka vyhradených parkovacích miest pre ZŤP, kde boli zaradené aj - ešte raz hovorím, 
nevedel som o tom -  miesta platené. Hneď, ako sme na to prišli, dal som pokyn pani prednostke, aby 
sme robili všetky kroky pre to, aby sme vrátili ten proces podpisu  vyhradeného  parkovacieho  miesta  
za úhradu. Tak prosím, druhýkrát to opakujem a bol by som rád, ak by ste to všade, ak sa s tým 
stretnete tak aj interpretovali,. Pán Boritáš s faktickou. 
 p. Lörinc: Pán starosta, ste mi zobrali slovo. Som nedopovedal...  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Boritáš s faktickou, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem. K vám, pán starosta. Nechcem odpoveď teraz, ale chcem vedieť, podľa akých 
kritérií sú poskytované platené vyhradené parkovacie miesta na KVP? Kto má posledné rozhodujúce 
slovo, komu áno a komu nie? Ak si dobre spomínam, teraz nie že budem odbitý najbližšie, ak o tom 
neviete, ale zrejme existuje nejaký pokyn, o ktorom rozprával kolega  Lörinc, že maximálne 10% 
platených parkovacích miest a potom dosť, aby proste bolo na parkovanie. Treba to poriadne na úrade 
pohľadať atď. A ak to tam nie je, tak potom vaša iniciatíva by mala smerovať k tomu, aby sme nejaké 
pravidlá prijali, aby o tom nerozhodovala jedna osoba. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, dostanete odpoveď na vašu otázku. Máme presný počet. 
Viem, že nejaké percento vypočítavajú na oddelení výstavby z počtu parkovacích miest v tej danej 
lokalite a koľko percent môžeme vyhradiť. Ale to vyhradzujeme pre držiteľov preukazu ZŤP. Snažíme 
sa dostať sa k tomu číslu. V prípade, že to číslo - je to naozaj iné číslo všade - by bolo tým 
pracovníkom predložené, že tam už sme v kapacite maximálne, tak jednoducho ani ten pracovník, ani 
tá žiadosť o vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP nemôže byť v tej lokalite ošetrená. Ale, 
samozrejme, dostanete odpoveď. Pán poslanec Lörinc s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Lörinc: Mám otázku na právne oddelenie. Existuje uznesenie miestneho zastupiteľstva 
z minulosti, o ktorom neviem, ktoré hovorí o kritických zónach? Ďakujem veľmi pekne. Ak to neviete 
teraz tak z hlavy, stačí mi odpoveď poslať emailom neskôr. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Lörinc, bez toho, aby som chcel akýmkoľvek spôsobom 
podomieľať váhu vašej pripomienky, len skúste tak zrakom, keď prejdete povedzme na KVP I., ktoré 
je z historického hľadiska menej zastávané, s väčším počtom parkovacích miest, tam sa ani 
nenachádzajú žiadosti o vyhradené parkovacie miesto za úhradu. Jednoducho, nie je taká potreba. 
Alebo aspoň o nej neviem. Skrátka, práve v miestach, ktoré sú  mimoriadne zaťažené, ako napríklad 
KVP III., kde bola dokonca aj dostavba, stavebné zahusťovanie - pri tom istom počte parkovacích 
miest, tam je to naozaj v mimoriadnom počte, ... aj Čordákova ulica. A teda, ak hovoríte o kritických 
miestach, tie vždy boli. Skrátka keď som tu prišiel, sme už... Neviem, či je na to uznesenie, ale myslím 
si, že logika hovorí o tom, že ak by niekto chcel na Drábovej ulici, alebo niekde - ja neviem kde, tak 
určite sa budeme na to pozerať asi pozitívne a nie... Lebo je to príjem pre mesto. A áno - a to je druhá 
vec, nie je to príjem mestskej časti. Je to príjem pre  mesto.  Takže z vyhradeného parkovacieho miesta 
vlastne mestská časť vôbec nemá nič. Tak prosím, aby ste tu nepodsúvali nič také. Nedeje sa tu nič 
podstolové, nečestné. Deje sa len to čo je presne v  súlade s mojím presvedčením. Presvedčením, že 
vyhradiť platené parkovacie miesto v miestach, kde je teraz už obrovský problém s parkovaním, 
jednoducho v tom som negatívny. Pán poslanec Takáč s faktickou, nech sa páči. 
 p. Takáč: Musel som, prepáčte pán starosta, reagovať ešte aj na toto. Jedná sa - úplne mi stačila 
z vašej strany odpoveď - že je to váš subjektívny pocit, že je to miesto kritické. Alebo že máme nejakú 
koncepciu, ktorá hovorí - tak ako ste povedali - niekde sa dá zaparkovať, niekde  sa  nedá  zaparkovať.  



A vôbec nemusela byť táto diskusia. Stačilo povedať - máme koncepciu, pripravujeme, sú vytipované 
miesta alebo podľa môjho subjektívneho pocitu je to kritické, lebo chodím pomedzi ľudí a vidím to. 
Toto úplne stačilo. Nikto vám neberie právo rozhodnúť, komu dáte, komu nie. Ale aby to bolo lege 
artis, mali byť nejaké pravidlá. Čiže ja neviem, keď skutočne, na danej ulici parkuje 40 % áut na tráve 
na chodníku, ako to deklarujete, že  pol  sídliska  parkuje  na  chodníku,  tak na tej ulici určite nedáme 
ani jedno vyhradené miesto. To sú tie pravidlá. Ďakujem.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ešte som zabudol, pán poslanec, k tomu, že som si dal urobiť nejakú 
analýzu. Nie, nedal som urobiť žiadnu analýzu, čo sa týka zaparkovaných áut v noci. Iba som požiadal 
mestskú políciu, že ak to bude vedieť urobiť, nech spočíta počet áut, ktoré parkujú v rozpore s cestným 
zákonom na KVP. Dali nám nejaký sumár. Dobre, je to cudzie slovo - možno chápeme význam 
cudzích slov inak. Tak to bolo, pán poslanec. Čiže teraz v diskusii, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta. Minule som stretol jedného občana a stala sa taká nebývalá 
vec, pochválil som vás. Citujem občana: „Hej pozor, ale to neurobil Alfonz, to už bolo za Kijevskej“. 
Takže chcel by som vlastne týmto predložiť interpeláciu. Chcel by som vás veľmi úctivo poprosiť, pán 
starosta: Týmto žiadam informáciu, akú novú myšlienku pán starosta doniesol pre mestskú časť od jeho 
zvolenia, respektíve akú akciu či podujatie pripravil podľa svojho nápadu? Aký nový projekt zveľadenia 
mestskej časti realizoval a zároveň ho aj ukončil? Aby som vás zbytočne nechválil za niečo, čo je tu 
náhodou zdedené? To je jedna interpelácia. A druhá interpelácia je takáto - Týmto, žiadam informáciu,  
z akého dôvodu sa pán starosta nezúčastnil akcii mestskej časti ako sú Deň detí a Míľa  
pre mamu? Ja plne rešpektujem, že ste vyťažený človek, ale myslím si, že aj títo mladí občania našej 
mestskej časti - ja viem, že oni kým sa dostanú do toho obdobia, kedy budú môcť voliť, možno vy už 
nebudete chcieť byť volený - si zaslúžia úctu z vašej strany, aby ste mysleli na detičky na našej 
mestskej časti a prišli ich podporiť. Ďakujem pekne. Interpeláciu odovzdávam právnemu oddeleniu.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, na jednu polovičku vám odpoviem hneď. Presne v termíne 
Dňa detí bolo stretnutie poslancov mesta s firmou EEI, medzi iným, čo sa týka  bodu rokovania 13.júna 
2016. Jednoducho som to nestihol. A to druhému termínu, ani netuším, ale pozrieme do môjho 
programu. Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči. 
 p. Adamčíková: Ja mám tiež jednu interpeláciu. Teda dve. Chcela by som sa spýtať, pán starosta, 
ako dopadlo meranie hluku policajným zborom na priľahlej Ulici Jána Pavla II. čo ste mi hovoril, že 
bolo vraj vykonané? Ďalej - ako budú riešené sťažnosti občanov na  hlučnosť  tejto  prevádzky?  Ďalej  
- či sú dostupné materiály,  ktoré boli pri vybavovaní stavebného povolenia a na aký účel bola táto 
prevádzka, alebo aké boli úvahy tohto majitelia, že čo tam bude?  Lebo vraj boli iné ako teraz sú. 
Potom parkovanie počas koncertov. Keďže mesto udelilo povolenie parkovať na vedľajšej ceste, čo je 
pripojovacia na Panelovú, takže výnimočne majú v ten deň, keď sa koná koncert povolené. A teraz sme 
mali komisiu verejného poriadku a všetci mali možnosť vidieť, že autá parkovali aj na zeleni, krížom 
-krážom. Len som nestihla urobiť fotky. Zaujímalo by ma, že ako pri tom porušovaní aj parkovania,  
na základe tej výnimky, to je o tej Zlatej podkove. A ešte mám k nahliadnutiu aj súkromne objednané 
meranie hluku, ktoré bolo prekročené. Čiže ak bude záujem, tak to viem predložiť. Toľko jedna 
interpelácia. A druhá - zaujímalo by ma, ako funguje prevádzka v lese, to je vedľa Zlatej podkovy. 
Lebo myslím, že na komisii verejného poriadku,  asi to bol pán Papp a povedal, že nie je všetko 
v poriadku. A že bola vykonávaná nejaká kontrola, pri ktorej boli zistené nedostatky a že  nemá 
povolenie. Tak neviem, chcela by som vedieť ako to je, či boli nejaké kontroly, či úrad o tom vie?
 p. Halenár, starosta MČ:  Ďakujem. Pani zástupkyňa starostu Gamcová. 
 p. Gamcová, zástupkyňa starostu MČ: Ďakujem za slovo. Na základe dvoch podnetov mám dve 
interpelácie. Jedna sa týka  opravy hodín na Moskovskej triede. Tak by som požiadala pána starostu, 
aby sme tam nemali nalepenú nálepku, lebo to dosť zle vyzerá. A druhá - Včera mi volala zástupkyňa 
vlastníkov bytov z Klimkovičovej ulice. Títo obyvatelia sú veľmi znechutení z nočnej prevádzky 
autoumyvárky, na základe ktorej sme dnes vlastne schválili uznesenie, ale chcela by som povedať, že 
teraz sa potvrdilo to, čo som hovorila ešte v decembri na zastupiteľstve, keď som vás všetkých žiadala, 
aby ste nerušili všeobecne záväzné nariadenia o prevádzkových hodinách. Je to dôsledok a my teraz 



stojíme pred občanmi, ktorí vlastne na základe toho trpia. Naozaj je potrebné, čo najskôr dať tieto veci 
do poriadku. A aby sme aspoň niečo teraz urobili, tak by som vás chcela požiadať, pán starosta, aby ste 
upozornili prevádzkovateľa na tento fakt a na dodržiavanie aspoň nočného kľudu, keď už zatiaľ 
nevieme obmedziť hodiny iným spôsobom. Pokiaľ sa to nezlepší, občania pripravujú ďalšiu petíciu. 
Takže budeme potom riešiť sťažnosti obyvateľov. Ďakujem.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.  
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Viem, že sme autoumývarku riešili už aj v minulosti. Viem, že 
vtedy prevádzkovateľ vyhovel a boli vylepené  aj nálepky, že prevádzka je do 10-tej. Dokonca ja osobne 
som to bol v priebehu nasledujúcich troch mesiacov kontrolovať  a  prevádzka  fungovala  
do 10-tej večer. Čiže nerušila nočný kľud. Som trošku prekvapený z týchto  informácií.  A  k  hodinám  
na Moskovskej triede - tí ktorí boli poslanci aj minulé volebné obdobie vedia, že tie hodiny bola 
osobná iniciatíva bývalej pani starostky. Chcem len podotknúť, že vtedy nás tie hodiny stáli 7.000 EUR 
z rozpočtu. V približne rovnakom čase pani Jenčová, ako starostka Jazera, inštalovala pod  mostami,  
na začiatku jazera podobné hodiny, avšak boli digitálne a ukazovali aj teplotu a tie stáli 2.000 €. 
Nehovorím –  iný materiál, iný výrobca atď., len mi príde zvláštne, že digitálne s ukazovateľom teploty 
2.000 EUR a potom naše hodiny, trojcípe 7.000 EUR. Čiže otázka na úrad je, aká záruka bola na tých 
hodinách? A nemal by náklady na opravu znášať ten, kto to montoval?  
p. Halenár, starosta MČ: Dobre mám tomu rozumieť tak, že je koniec interpeláciám, začínajú otázky 
poslancov? V poriadku. Otázky poslancov. § 15 - Poslanci majú právo na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva klásť otázky starostovi, zástupcu s zástupcovi starostu, členom miestnej rady, 
prednostovi miestneho úradu, miestnemu kontrolórovi a vedúcim, prípadne  riaditeľom  rozpočtových  
a príspevkových organizácií a iných právnických osôb mestskej časti vo veciach výkonu ich 
pôsobnosti. Nech sa páči vaše otázky. Pán poslanec Takáč.  
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Pred rokom, asi keď sme riešili VZN o predajných 
miestach a presúvali sme trhovisko z pred Šuhaja smerom k podchodu pri Iskre, z mojej strany vyšla 
taká myšlienka, či by sme nemohli zriadiť nejaké takéto trhové miesta na každom jednom obvode 
mestskej časti. Keď si dobre pamätám, bolo mi povedané, že sa tým vieme zaoberať budúci rok. Tak to 
sa pýtam, či úrad išiel, týmto smerom a či uvažuje niečo také, že by skutočne bolo vyčlenené na každej 
mestskej časti nejaká malá plocha na trhovisko? Nehovorím, že im tam máme teraz dať trhové stojany 
a zabezpečiť tie právne veci, ja neviem možno voda, toalety, atď. Vieme, aký bol problém na Severe, 
oproti Technickej univerzite, to trhovisko pri Merkúri - keď nemali toalety, tak nemohli predávať, 
hovorím, len čisto ponúknuť občanom možnosť. Skutočne, keď človek má ísť niekde z Klimkovičovej, 
alebo niekde zhora zo Starozagorskej na trhovisko pod Iskru alebo k Šuhajovi, tak možno mu je 
jednoduchšie sadnúť do auta a už je  na Dominikánskom námestí. Čiže takouto formou, či vieme 
skutočne na tým uvažovať, že by sme v každej jednej oblasti zriadili nejaké predajné miesto? Kde by 
sme ho riadne označili a umožnili predajcom na svojich stolíkoch, karimatkách a neviem na čom 
všetkom predávať. Ďakujem pekne.  
 p. Halenár, starosta MČ: Myslím, že vám hneď odpovie pani prednostka. 
 p. Timková, prednostka MÚ: Ďakujem za otázku, pán poslanec. Áno, venujeme sa tomuto, 
povedzme, trhovému predaju aj ambulantnému predaju. Hľadáme miesta, ktoré by boli jednak vhodné  
- pretože je väčší záujem zo strany predajcov na ambulantný predaj. To znamená predaj z auta 
a podobne, alebo z vlastného stánku. A na takéto predaje my vlastne nemáme nejako vyhradené miesta, 
kde by sme to mohli povoliť. Takisto, rozprávame s predajcami, žiaľ, tých žien z Myslavy je menej, 
nepestujú už toľko zeleniny, nie je trhovisko obsadené tak ako v minulosti. Je tu aj silná konkurencia,  
teda na Terase. Zvažujeme aj iné možnosti, ako by sme sem vedeli prilákať predajcov v trhu, čo urobiť. 
Určite sa aj o tom budeme spolu rozprávať, teraz vám to neviem tak predložiť. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem pani prednostke. S faktickou pán poslanec Lörinc, za ním pán 
poslanec Takáč s faktickou. 
 p. Lörinc:  Ďakujem. Pri téme trhoviska si dovolím dať do pozornosti novovybudované trhovisko  



na Juhu, pri Astórii, vyzerá nádherne a mali tam aj celkom zaujímavé financovanie. Čiže - treba si 
zobrať príklad, ak sa dá. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Takáč, nech sa páči 
 p. Takáč: Ďakujem za slovo. Veľmi rád v tomto pomôžem, pretože ja som sa s niekoľkými 
predajcami o tomto rozprával. A viem o niekoľkých miestach, ktoré mi sami navrhli, kde by bol možný  
klasický predaj, ale aj ambulantný, napr. z áut, ako ste povedali. Ďakujem pekne.  
 p. Halenár, starosta MČ:  Ďakujem. S otázkou nasleduje pán poslanec Mihaľov, nech sa páči.  
 p. Mihaľov: Ďakujem pekne za slovo. Poviem rovno, že sa snažím nerozčúliť. Ja som taký emotívny 
človek a na mne to je niekedy aj vidieť. Takže radšej by som chcel vystupovať pokojne. Ja by som sa vás 
chcel opýtať,  pán starosta, preto to nejde ani cez interpelácie - Kedy chcete byť už na strane občanov? 
Lebo ja, ako poslanec, aj ako občan KVP som. Mali sme niekedy pred rokom pracovné stretnutie  
so zamestnancom EEI. Tu sedel, tu sedeli aj niektorí poslanci, vy ste tu sedeli. A bez toho, aby som mal 
nejaké ambície, aby som mal akékoľvek ciele, som mu rovno do očí povedal, že som ho pred chvíľkou 
počúval, ako sa pripravujú ... ako nás chcú oklamať – všetkých! A on to dosvedčil. On nepovedal, že to 
nie je pravda. On povedal, že to všetko hovoril nejakému žiakovi.  Aj to povedal po veľmi dlhom 
rozmýšľaní. A ja som veľmi rozčúlený a sklamaný z toho, že to nie je trestné!  Ale v mojich očiach je to 
trestuhodné, že mňa, ako občana KVP v takej veci ignorujete, dokonca keď som aj poslanec  
na KVP. Keď som do očí chlapovi povedal, že som ho počul a vy to takisto ignorujete. Potom sa 
dokážete postaviť, urobiť zhromaždenie verejnosti, zavoláte si ľudí, ľudia povedia, že nechcú EEI. 
Všetci vraveli, že chcú parkovanie, ale treba sa tak postarať, aby to urobila mestská časť. Veľa občanov 
bolo dokonca ochotných platiť. A vy dokážete ísť na hlasovanie v meste a povedať, že občania KVP to 
chcú? Ja som myslel, že my srdce puklo, keď máme takého starostu. Ja robím politiku ľudsky, ja nejdem 
cez žiadne špekulácie. Ja sa snažím naozaj o to, aby občania boli už konečne trošku o stupienok vyššie.  
A mrzí ma, že ľudia s povahou ako máte vy a s reputáciou  akú máte vy, sa dostávajú čím ďalej vyššie. 
Mrzí ma, že vidím ako z úradu odchádzajú zamestnanci. Mrzí ma, že vaši voliči ma zastavujú na ulici 
a všetkým je ľúto, že vás volili. Prosia ma, aby som čokoľvek urobil, aby ste už neboli šéfom tohto 
úradu. To je čistá pravda. Nemám žiadne politické ciele. Ozaj úprimne zvažujem odchod z politiky, 
lebo nemám na ňu nervy. Takže asi toľko. A ďalšia vec – po proteste a po tom vašom hlasovaní, čo ste 
sa zdržali (alibisticky) v meste, čo ste dostali strach, evidentne, že koľko ľudí už naozaj tam vystupuje 
proti vám, tak ma kontaktovali občania z celého Slovenska. A kontaktoval ma aj občan 
z Wuppertálskej alebo z Wurmovej, že má projekt na 70 parkovacích miest, veľmi lacný. A je geodet. 
A vy ste ho začali presviedčať o EEI. Ja sa pýtam, či je to pravda, že vy presviedčate svojich voličov 
o súkromných spoločnostiach? To mi bohato stačí, táto odpoveď. Keď poviete, že je to pravda, u mňa 
už nie ste starosta. Ja vás nebudem rešpektovať. Budem, v rámci rokovacieho poriadku, ale u mňa ako 
chlap, ako starosta ste zlyhali úplne na celej čiare.  
 p. Halenár, starosta MČ: Je to strašne veľa, pán poslanec. Asi vám odpoviem písomne. Jednoducho 
nestačil som si to všetko poznačiť. Len prvé som si stihol poznačiť - že kedy budem na strane občanov? 
A ešte to hlasovanie. Chcem vám povedať, že za touto vecou si stojím. Prijatie systému parkovania je 
spoločným záujmom všetkých občanov tohto mesta, aj KVP. Čo sa týka môjho hlasovania, prichádzal 
som na hlasovanie mestského zastupiteľstva rozhodnutý, že budem hlasovať za prenájom pozemkov. 
Dvakrát som položil otázku (opakovane) - akým spôsobom bude mesto vyhodnocovať príjem, ktorý 
vyberie z parkovacieho systému firma EEI? Skrátka to, že  50  % z toho príjmu následne dá do zón  
s plateným parkovaním. Nedostal som odpoveď (dvakrát). To je dôvod. Žiaden strach, pán poslanec. 
Nemusíte sa, prosím, pri tom usmievať ironicky. Teraz vám to hovorím. Skrátka, prichádzal som s tým, 
že budem hlasovať za prenájom. Rozhodlo iba to, že nebola opakovane zodpovedaná táto rozhodujúca 
otázka. Naďalej si myslím, že ten systém (hlasoval som zaň) je tak, ako bol prijatý logický, je výhodný 
pre občanov a je kontrolovateľný.  A na ďalšie vaše otázky vám odpoviem písomne, pretože som ich 
nedokázal vstrebať. Ale dostanete odpoveď celkom iste. S faktickou pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 



 p. Mihaľov: No, ja sa iba opýtam - Predtým ste také otázky nemali? Ako? Vtedy vám neodpovedali, 
tak ste zmenili názor? Predtým ste sa nepýtali nič? Viete, vy ste úplne odrezali občanov od vašej 
predstavy parkovania. V meste ste nič také nehovorili, že boli nejaké zhromaždenia na KVP a že, všetci  
- ja neviem, či vôbec bol niekto za - boli proti EEI. A vy ste to odrezali totálne. Kde sú občania? Viete, to 
nie ste vy a mesto. To sú občania, ktorí vás volia a vy. A všetci vieme, že s parkovaniami je problém. To 
vieme naozaj všetci. A ďalšia vec, prečo dokážete spomínať požiarne.... Asi by som mal teraz sa prihlásiť 
do normálnej otázky, lebo to bola faktická, môžem? Prečo dokážete spomínať simulovaný požiar  
a nedokážete povedať, že „poslanec - počul EEI povedať.. a povedal na pracovnom stretnutí  
to, čo povedal“. Keď aj do novín som to vedel povedať, aj všade, len vy, ako starosta, môj zástupca 
v podstate, lebo som z KVP, sa tvárite, že ste to nepočuli. Ja naozaj neviem, kde sú vaše záujmy. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, skúste sa pýtať formou otázok, prosím. Moje záujmy sú 
všeobecne jasné. Deklarujem ich dlhé roky. K tomu, že či som niekedy na mestskom zastupiteľstve  
– ...bol som jediným poslancom mesta, ktorý navrhol v diskusii riaditeľovi magistrátu, aby príjem 
mesta  zo zavedenia systému parkovania smeroval do riešenia problému parkovania, aby tie prostriedky 
boli vyhradené. To znamená, že vám odpovedám na vašu otázku, že kde som bol predtým, alebo čo 
som predtým robil. Na ďalšie vaše otázky (zo záznamu) dostanete odpoveď písomne. Pán poslanec 
Tóth s faktickou, nech sa páči. 
 p. Tóth:  Ja som aj prihlásený do diskusie, ale na kolegu. Chcem sa spýtať - jedna z mojich otázok 
bola - aká je váha miestnych zhromaždení? Či nám to viete povedať? Lebo mne osobne sa zdá, že 
niekedy, keď sú v poriadku s vašim názorom, to citujete, ale čo sa týka EEI - ja nechcem prilievať olej 
do ohňa, ale bolo tu dvakrát stretnutie s občanmi, bolo tu cez 100 ľudí, kde EEI jednoznačne odmietli. 
Poslanci to jednohlasne odmietli. A ešte dnes sme prijali koncepciu. Tak sa chcem spýtať, a nie je to 
žiadna provokačná otázka, že vlastne aká je výpovedná hodnota tých stretnutí, ktoré mávate s občanmi?  
 p. Halenár, starosta MČ: Veľmi dobrá otázka pán poslanec. Neobviňujte ma prosím z toho, že či 
niečo je, alebo nie je výhodné pre mňa. Inak by som neotváral stretnutia občanov s témou parkovanie. 
Mimochodom, pán poslanec Boritáš navrhol, aby to ďalšie stretnutie bolo so súhlasom zastupiteľstva. 
To znamená, budú v mimoriadnom termíne zvolávané zastupiteľstva, s jedným bodom - zhromaždenie 
obyvateľov. Bude tam návrh,  vy  prijmete/neprijmete. To len k technickej stránke. Myslel som, že je to 
strata času, že je to zbytočné. Ale ak to takto chcete, bude zastupiteľstvo, ktoré bude zvolávať stretnutie 
občanov. Teraz, akú majú váhu? Vezmime si situáciu s obytným súborom Povrazy. Ak by nebolo 
zvolané zhromaždenie, neviem, kde by sa zhromaždilo cez 200 ľudí, aby vyjadrilo svoj jednoznačný 
názor na to, akým spôsobom investor plánuje investovať v tej oblasti, na svojom vlastnom pozemku. 
Výsledok sme videli dnes. Investor výrazne zredukoval svoje pôvodné zámery. Na druhej strane 
môžeme sa naozaj pýtať, že kto sa ich zúčastňuje. Nám sa zdá, že väčšinou chodia ľudia negatívne 
naladení voči téme, ktorá je im predkladaná. Takže váha toho je nezanedbateľná už aj v tom, pán 
poslanec, že  v doterajšom vývoji tejto mestskej časti sa občania aktivizovali v tých fázach stavebného 
konania, kde už stavebné konanie bolo nezvratné. Jednoducho nedalo sa už nič robiť. Dnes aspoň tí 
občania dostanú informáciu o tom, že takéto stavebné či územné konanie nastáva. Ak svoju možnosť 
nevyužijú, tak jednoducho už je to ich postoj, ale túto informáciu dostanú dopredu. Čiže tá váha, nedá 
sa to dosť dobre exaktne vyjadriť, ale na týchto dvoch príkladoch aj napr. na tom mohutnom odmietaní 
systému, ktorý je pre celé mesto v parkovaní, respektíve na tom obytnom súbore Povrazy si môžete 
urobiť aj svoj vlastný obrázok. Pán poslanec Tóth, nech sa... Dobre, pán poslanec Tkáč, nech sa páči 
s otázkou. 
 p. Tkáč: Ďakujem vám za slovo, pán starosta. Rád by som predostrel tri otázky. Začnem asi  
od konca, čo sa týka zvolávania a stretnutí s občanmi, či by tam bolo možné – neviem, ako to máme 
v predpise o fungovaní... 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Takáč, opúšťa rokovaciu miestnosť. Pán poslanec Tkáč, 
pokračujte, prosím.  
 p. Tkáč: Ďakujem, takže pokračujem. Čo sa týka zvolávania stretnutí s občanmi, mohli by sme to 
riešiť jednoduchšou formou a navrhol by som stretnutie zvolať, hlasovať o stretnutí v rámci per rollam, 



čiže je to vybavenie niečoho s tým, že sa e-mailovo zašle informácia o ktorej poslanci hlasujú. A vieme 
zvolať bez toho, aby sme sa osobne stretávali. Je to ušetrenie času. A je to taká žiadosť, že je potrebné jej 
realizáciu skontrolovať z hľadiska smerníc - či to vieme/neviem zvládnuť a čo k tomu potrebujeme. 
Druhou mojou otázkou je - koše na zber šatstva. Všimol som si a máme s tým dlhoročný problém, že 
ľudia dávajú šatstvo vedľa kontajnerov, lebo je im ľúto niekedy vyhodiť šatstvo do klasických zberných 
nádob. A potom tam dochádza k vzniku neporiadku. Je to v ich dobrej vôli. Preto by som chcel požiadať, 
aby sme preverili možnosť umiestniť takéto koše na zber šatstva v našej mestskej časti. Všimol som si, že 
takéto koše sú v iných mestských častiach. Nemusia byť všade, pri každom kontajnerovisku, ale 
napríklad na nejakej centrálnej ulici alebo na centrálnom bode. Jeden kontajner by veľmi pomohol 
a uvítali by sme to. A moja tretia požiadavka je - oprava kanalizácie. Dochádzalo k tomu, že došlo  
k prepadu zeminy okolo kanála. Zistili sme to, že to nie je z dôvodu hlodavcov, ale voda, ktorá vchádza 
na trávnik, si tam vymieľa cesty a prepadáva sa nám tam trávnik a vnikajú nečistoty do kanalizačnej 
šachty. Viem, že zo strany úradu bola podaná žiadosť na  odstránenie  tohto  problému. Vtedy som sa 
pýtal, čo bude nasledovať, keď to daný správca kanalizácie nebude riešiť. Bolo mi povedané, že tam 
budú určité sankcie. Tak vás chcem poprosiť, či už pani prednostka, alebo vy pán starosta, aby ste sa 
pozreli na tento problém, v akom je štádiu riešenia? Určite sa naňho budem ďalej dopytovať. Týkalo sa 
to kanálovej vpuste na Čordákovej ulici.  
 p. Halenár, starosta MČ: Na tú prvú vec vám odpoviem hneď, pán poslanec. Obávam sa, že to 
jednoducho nebude možné. Že to zákon neumožňuje. Právomoc zastupiteľstva je uvedená priamo  
v zákone 369 o obecnom zriadení a obávam sa, že tam nie je nič také, čo ste navrhli (hlasovanie per 
rollam). Druhá vec - koše na šatstvo –  ja by som skôr navrhoval  zvážiť,  naozaj  dať ešte  väčší  dôraz   
na  kampaň, na pevné termíny zbierok šiat, hovoriť ľuďom - podržte u seba veci, dajte ich tým, ktorí ich 
potrebujú a nie vtedy, keď vás napadne alebo vtedy, keď potrebujete, tak ich hneď dávate  
ku kontajnerom s komunálnym odpadom. Ja by som navrhoval skôr túto cestu, než cestu nejakých 
košov. S košmi je obrovský problém - poveternostné podmienky  - kto to sa bude o  to  starať? - kedy, 
akým spôsobom to tam bude? Chceme už asi rok... (veľmi dobre sa mi bude odpovedať na interpeláciu 
pána poslanca Takáča, že aké myšlienky som tu doniesol)... napr. už asi rok sme v debate s mestom 
Košice a aj s neziskovými organizáciami ohľadom kontajnerov na šatstvo, obuv a ďalšie veci, ktoré by 
sme chceli umiestniť pri dvoch obchodných centrách, presne pre takých ľudí, ktorí, už aj to potrebujú 
niekde dať a nemajú kde, tak to hodia do kontajnera s komunálnym odpadom. Pre ťažkosti, nie pre 
komplikácie, aj s mestom, jednoducho ešte stále nemáme riešenie. Máme organizácie, ktoré chcú dať 
kontajnery a nemáme to legislatívne, teda právne doriešené s mestom. Čiže skôr by som toto navrhol 
ako cestu, než koše. Áno, nech sa páči pán poslanec. Počkajte, ale nie ste ešte prihlásený. Pán poslanec 
Lörinc s faktickou. Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Takáč sa vrátil na rokovanie.  
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Ja k tým zhromaždeniam, alebo  kde je v podstate problém. Zákon 
369 hovorí v paragrafe 11.b jasne - verejné zhromaždenia obyvateľov obce môže zvolávať obecné 
zastupiteľstvo. Ja vnímam problém takto, že vám pán starosta, nemôžu mu byť upierané práva, aby ste 
si zvolal stretnutie aké chce a zvolal občanov, ale nemôžete použiť ani jeden cent z peňazí mestskej 
časti. Ak sú na propagáciu použité peniaze mestskej časti, napríklad tlač plagátov, výlep plagátov atď. 
tak takéto zhromaždia, takéto výdavky má oprávnenie dedikovať iba miestne zastupiteľstvo uznesením. 
Tak to chápem. Ďakujem veľmi pekne.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, v súvislosti so zvolávaním zhromaždení občanov, nehľadajte 
tam žiadne nečestnosti, alebo nejaké skryté úmysly. Nejedná sa ani o skryté využívanie peňazí mestskej 
časti, možnože tam smeroval ten návrh pána poslanca Boritáša so zastupiteľstvami v mimoriadnom 
termíne, keď ...čo skôr, tak sú zvolávané okamžite. Pán poslanec Pach s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem. K tým zhromaždeniam chcem povedať jednu vetu. Tieto zhromaždenia  
a pripomienky ohľadne zvolávania boli už aj v minulosti. Myslím si, že ich vieme na riadnom 
zastupiteľstve prerokovať, možno aj dnes by sme vedeli, ak máte vy, pán starosta, nejako už naplánované 
ne jaké  vere jné  s t re tnut ia  s  občanmi ,  a le  v ie te  to  urč i te  pr ipraviť  dopredu,  a  n ie  



na mimoriadne. Aj keď nie je problém sa zísť na hociktoré zastupiteľstvo aj tri mesiace dopredu. 
Chceme na túto tému zvolať občanov a vieme to odsúhlasiť. Nemusíme sa schádzať v mimoriadnom 
termíne. Toľko faktická poznámka. Ešte som potom prihlásený v diskusii.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Tkáč s faktickou, nech sa páči. Pán poslanec Lörinc 
odchádza z rokovania... Z miestnosti, či z rokovania vôbec celkovo? Z rokovania, berieme  na vedomie.  
Nech sa páči pán poslanec.  
 p. Tkáč: Chcel by som sa opýtať v súvislosti s kontajnermi na zber šatstva, na koho sa môžem 
v rámci nášho úradu obrátiť konkrétne? Na ktorú osobu, kto to rieši?  
 p. Timková, prednostka MÚ: Môžete sa obrátiť na pani Schützovú. 
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii ďalej pán poslanec Pach. Nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem za slovo. K šatstvu sa ešte vrátim - projekt pevných termínov - ono aj  
za predchádzajúcej starostky, za predchádzajúceho volebného obdobia zbierky šatstva prebiehali dvakrát 
ročne. Určite všetci vítame projekt zvýšenej starostlivosti o separáciu odpadu, vrátane šatstva. Tento 
projekt štyroch pevných termínoch sa veľmi osvedčil, o čom svedčí aj posledná zbierka, kedy bolo toľko 
ľudí, že sa materiál nestihol prebrať v jeden deň a muselo sa dokončovať v pondelok. Takže som aj za tú 
osvetu. Ani nie tak dávať kontajnery na sídlisku, ľudia už vedia  o týchto veciach, majú kontakty, úrad 
má kontakty na ľudí, takže skôr by som išiel touto cestou. K tomu mám jednu poznámku, ktorá vyšla  
od dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú zbierok, doposiaľ sme mali termíny prvý piatok v mesiaci. Ale  
pri poslednej zbierke, keďže bola taká hromada šatstva a  iných vecí, tých dobrovoľníkov už sa 
nedostávalo. Bolo ich málo a ženičky hovorili, že druhý piatok v mesiaci by  vyhovoval lepšie, bolo by 
viac dobrovoľníkov na túto akciu. Takže chcem nasmerovať aj takú požiadavku, aby na budúci rok, lebo 
na tento rok už máme termíny, sú vonku propagované, od budúceho roku, aby sa ten termín zmenil  
na druhý piatok v mesiaci. To by nemal byť problém. A určite viem garantovať väčší počet 
dobrovoľníkov na tomto podujatí. A určite bude viac a viac materiálu, pretože chodia ľudia aj z iných 
mestských častí. A je potrebná každá ruka. V tej súvislosti sa chcem poďakovať, aj v KVaPke to 
uverejníme, referátu kultúry a sociálnemu referátu, kde obidve pracovníčky teda pani Schützová a pani 
Ščuroková síce vo svojom pracovnom čase,  ale pomáhali aj fyzicky triediť šatstvo a bola to skutočne 
ťažká práca. Verte tomu. Nikto sa nezastavil. A ešte jednu otázku na pána starostu - či je spokojný  
so stavom údržby zelene, konkrétne kosby na sídlisku, pretože ja nie som.  Priorita nás všetkých, aj pána 
starostu a vo volebnom programe sme to mali skoro všetci, je včasná kvalitná kosba a údržba zelene. Ja 
opakujem, absolútne nie som spokojný s časovaním kosieb. Máme v zmluve a v rozpočte vyčlenených 
päť kosieb trávnatého porastu, tri kosby lúčneho porastu, ale to načasovanie mi absolútne nesedí. Prvá 
kosba sa prevádza, keď už odkvitne púpava. Je to jednak alergén a jednak si potom umelo rozosievame 
púpavu po celom sídlisku. Je to síce pekný kvet (púpava) keďže to kvitne na žlto, pôsobí to esteticky, ale 
vytláča kultúrne trávy na verejných priestranstvách. A týmto spôsobom, ak nebudeme kosiť, si celé  
sídlisko  zapúpavujeme. V súčasnosti už mala prebiehať, podľa mňa, tretia kosba, pretože keď sa 
pozriete, pán starosta, vy chodíte po sídlisku každé ráno, už máme prerastlé ani nie tak trávy  
- viem, že v zmluve máme, keď je tráva 20 cm  vysoká - trávy vám teraz nevyrastú, síce teraz popršalo, 
ale predtým bolo veľké sucho, ale vyrástli iné druhy rastlín, ako čakanka, za chvíľu bude kvitnúť divý 
kôpor a tie už majú skoro meter. Toto už treba očistiť. Takže treba sa nad tým zamyslieť. A tak isto 
plochy, ako je Povrazová - a tá je kvalifikovaná, myslím ako lúčny porast. Ten by sa mal kosiť trikrát. 
Tiež je ho potrebné riešiť, či bude nejakým dodatkom k zmluve, alebo... – tri kosby aj takýchto lúčnych 
porastov je podľa mňa málo. Ak nám nebudú stačiť peniaze, určite ešte na jednu kosbu navyše  
v rozpočte poslanci v spolupráci s miestnym úradom vedia nájsť. Pretože miestna zeleň je jedna 
z priorít MČ, okrem parkovania. Takže, aby to sídlisko skutočne aj vyzeralo. Je to na nás,  viem, že aj 
váš aj náš spoločný záujem. Tak sa skúsme k tomu takto postaviť.   
 p. Halenár, starosta MČ: Neviem, či vám bude stačiť, pán poslanec, informácia, že dnes som práve 
povedal, že plán na tretiu kosbu chcem mať predložený do zajtra, so začiatkom vo štvrtok 30. Áno, 
súhlasím s vami, čisté, včas pokosené sídlisko je niečo, čo je ... rád by som sa k tomu dopracoval 
spoločne s vami. Aj tá koncepcia v bode A, kde nebol ani jeden hlas za, smerovala k tomu, aby sme to 



začali robiť. Pretože, keď sú v koncepcii uvedené omnoho tvrdšie podmienky, ktoré tých, ktorí by sa o to 
starali, než je nejakých 5 kosieb vo vnútri a 3 kosby smerom vonku, teda na vonkajších plochách, tak toto 
by mohlo byť presne tým ťahákom. Lebo tí ľudia sa už dnes o to starajú. Len, ešte trošku, aby pridali  
a aby ukázali, že takto môže vyzerať zelená plocha v starostlivosti ľudí. A príklady priťahujú. Práve preto  
si myslím, že po niekoľkých rokoch - ja neviem, netuším po koľkých rokoch by to v prídomovej zeleni  
mohlo vyzerať presne tak, ako to vyzerá na Wuppertálskej 43 - anglický trávnik v podstate celý rok. 
Ale súhlasím s vami, mimochodom asi neuveríte, ale spočítame to možno v kalendári, koľko hodín 
práce s pracovníkmi úradu venujeme práve problému zelene a letnej údržby. Je to neobyčajné obrovské 
množstvo hodín. Ale súhlasím s vami, pán poslanec, že to budem musieť pretaviť do nejakého lepšieho 
reálneho výsledku. Áno, myslím si že časovanie začiatku kosieb nerobíme dobre. Určite budem chcieť, 
aby sme sa zlepšili. Pán poslanec Takáč s faktickou, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Nie som si na 100% istý, či to bolo predchádzajúce 
zastupiteľstvo, ale dával som návrh, aby sa prvá kosba  začala ...  ja  neviem,   tá   prvá   zimná   kosba  
k nejakému fixnému dátumu. Aby sa nestávalo presne, to, čo tu bolo povedané pánom poslancom 
Pachom, že si tu zapúpavujeme celé sídlisko. To je jedna vec. Skutočne sa treba na to pozrieť, aby tá 
kosba bola dajme tomu k 15. marcu, lebo to je zimná tráva a nemusíme čakať na 40 cm trávu. A tak 
isto v tých dokumentoch, ktoré  - možno to bolo v tejto koncepcii nejaké iné, teda tej verejnej zeleni, 
ktorú sme dneska neschválili, alebo v nejakom inom dokumente, ale takisto nepovažujem za správne 
keď sídlisko sa kosí týždne, lebo je tam obmedzený počet pracovníkov, a oni keď asi prejdú celé 
sídlisko - aspoň tak to bolo písané niekde, že každú časť kosia nejakí. Ide mi vlastne o to, aby sa 
sídlisko začalo kosiť v jeden deň a naraz. To znamená -  stačí, že budú dvaja ľudia na každom odvode. 
Ale nebudeme čakať napr. na obvode číslo 4, kým sa dokosí obvod číslo 3,2,1 atď. Že aj to je jedno 
z riešení aj keď ... 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, budeme na jednej lodi, ja som toho istého názoru, že by mali 
byť viacerí dodávatelia služieb, ktorí by mali začať naraz pracovať  na  viacerých  miestach.  Budeme  
na tom pracovať. Som rád, že zrejme v tomto môžeme u vás čakať podporu.  Pán poslanec Mihaľov 
v diskusii, nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ďakujem pekne. Mám takúto otázku. Týka sa pracovného stretnutia, ktoré sme mali 
23. 6. Týkalo sa viacerých vecí, ale týkalo sa aj jedného úrazu, ktorý sa stal na KVP na Starozagorskej  
v roku 2009. Vy ste žiadali poslancov, aby o tom nerozprávali, aby sa - neviem, aby sme sa potom ešte 
radili? Ja sa chcem spýtať. Pamätám si to. Potom ste povedali, že vy môžete sám rozhodnúť, ale že sa 
s nami chcete poradiť. Nejako tak to bolo. No a práve preto, by som to možno tu ani nevyťahoval, keby 
ste toľko nežartovali o tom slove „komplikované“. Mal som k tomu viac otázok, ako je na jednej A4, 
ktorú ste nám poslali informatívne k tomu úrazu. Na moje otázky ste iba odpovedali a ukončili tému, že 
je to komplikované. Takže ak mám ďalšie otázky, mám si vyžiadať súdny spis. Tak som si ho vyžiadal. 
Čiže súdny spis je naozaj vyžiadaný. Moja otázka znie: Kto bude rozhodovať o tom čo ďalej s týmto 
prípadom? Kde je zatiaľ (momentálne) vyčíslená suma na nejakých 13.500, ale dá sa tam ešte 
dohadovať niečo mimosúdnou cestou. Ale zatiaľ, keby som akože zahlasoval za (teoreticky) som 
zvedavý čo vlastne chcete. Tak 13.000 EUR a ja som bol vo výsmechu, aj z vašej strany, že ma mrzí, 
že o 13.000 eurách nevedia  občania. A vy chcete, aby sme o nich boli ticho. Takže  sa  pýtam  priamo  
- akú úlohu v tom hráme my, ako poslanci? A prečo chcete od nás nejakú radu na  základe  jednej  A4,  
a keď dávam logické otázky odpoviete, že je to komplikované. A smejte sa mi drzo do očí a ešte 
dneska mi to celý deň pripomínate. Súdny spis som si vyžiadal a budem sa tomu prípadu venovať ako 
občan KVP, ako občan, ktorého 13.000 EUR mrzí. Aj keď by to bolo správne a všetko, aj keď pani, 
ktorá si polámala členok, má ujmu na zdraví a ja jej to všetko prajem, ale - akože - ale prajem si hlavne 
to, aby občania KVP boli informovaní. Aby ste sa nemuseli takto prekvapene na mňa pozerať, keď 
o tom teraz hovorím. Lebo mňa mrzelo to, keď ste vraveli, že chcete, aby sme o tom boli ticho.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, povedal som, že som to priniesol na pracovné stretnutie 
preto, aby sme o tom nemuseli hovoriť na zastupiteľstve. Povedal som, že je to veľmi delikátna, 



komplikovaná záležitosť. Akokoľvek sa vám to bude pozdávať alebo nepozdávať, ťahá sa to od roku 
2009. Áno, mohol som rozhodnúť sám - či pôjdeme do súdneho sporu o výšku škody,   lebo   sa  jedná   
o výšku škody, nie o zodpovednosť mestskej časti, mestská časť je zodpovedná za tento prípad z roku 
2009. Odkedy som nastúpil na post starostu, mimoriadnu pozornosť venujeme zimnej údržbe. Mestská 
časť je poistená na sumu 500.000 EUR. Pán poslanec, pokojne to môžete hovoriť v celom svojom 
volebnom obvode, že v prípade, ak zimná údržba nebude v takej kvalite v akej je, a náhodou sa niečo 
stane občanovi KVP sme poistení. Keby sa stala nejaká škoda sme okamžite pripravení, nie ísť na súd, 
ale plniť to poistným plnením. Takže, ak vy chcete, aby sme takéto veci hovorili verejne, ja s tým 
osobne, keď ste s tým začali, nemám vôbec žiaden problém. Nestalo sa to počas môjho volebného 
obdobia. Stalo sa to počas volebného obdobia - a teraz neviem či poviem dobre – pána starostu 
Rusnáka? Áno? A namiesto toho, aby sme prikročili k rýchlemu riešeniu, tak ťaháme vec 7 rokov. A ja 
som predstúpil pred vás s tým, že chcem len váš názor, či máme pokračovať v súdnom procese o výšku 
škody, alebo sa máme dohodnúť. Môj pocit bol taký, že problém je na strane mestskej časti. A že by 
sme mali skôr hľadať cestu dohody s poškodeným občanom. Takže, ak si myslíte, že je to správne, 
alebo že ste teraz urobili niečo mimoriadne pre informovanosť občanov, v poriadku. Chcem len 
povedať, že táto mestská časť je pripravená najprv vynikajúcou zimnou údržbou zabezpečiť 
bezproblémové presúvanie občanov z bodu a) do bodu b) a ak by sa náhodou,  že  by  sa  naozaj  niečo  
za mimoriadnych okolností stalo - všetci vieme, aký spôsobom teraz bežia či letá, alebo zimy - zimy 
bežia tak, že jednoducho začne ráno snežiť a skončí o druhej v noci - a môžem vám povedať, že to stojí 
naozaj veľa síl  a veľa úsilia udržať miestne komunikácie, ktoré máme v správe v presne v takom stave, 
aby aj občania aj automobily zvládli pohyb na miestnych komunikáciách. Čiže robíme to ako prvú vec. 
A druhú vec, ako som už povedal, sme pripravení aj právne. Pán poslanec Mihaľov s faktickou. 
 p. Mihaľov:  Chcel by som sa opýtať, keď hovoríte, že vy ste ani vtedy neboli na úrade, či je pravda, 
že v tom čase mal niekto zabezpečovať údržbu toho chodníka, kde sa pani potkla, alebo teda tej štvrte? 
A po tom úraze sa rozviazala zmluva s tým pánom  a uzatvorila sa nová zmluva na živnosť s jeho 
synom? 
 p. Halenár, starosta MČ: To neviem, pán poslanec. Musíme to zistiť. To netuším, že či to je.. 
 p. Mihaľov: ...ako, dobre. Ako starosta by ste to mali vedieť, že keď vám záleží na údržbe.. 
  p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, neviem čo bolo v roku 2009. Či bola zmluva, či bola nová 
zmluva. 
 p. Mihaľov: A s kým teraz máme zmluvu? 
 p. Halenár, starosta MČ: Pozrieme sa na to. Dostanete odpoveď na vašu otázku. 
 p. Mihaľov: Dobre. Tak potom moja otázka je taká, že kto vlastne teraz zabezpečuje zimnú údržbu, 
hlavne na Starozagorskej?  To som konkrétne zvedavý. Dobre, čiže my sme v tomto iba poradný 
orgán? My vám ako poslanci iba poradíme, ako sa rozhodnúť. 
 p. Halenár, starosta MČ: Neviem, čo chcete odo mňa počuť, pán poslanec. Všetko bolo povedané. 
Pán poslanec Tkáč, nech sa páči, v diskusii.  
 p. Tkáč: Prednedávnom bolo realizované spevnenie vozovky na ulici Čordákova (pri spojenej škole) 
turbo metódou. Chcel by som veľmi oceniť túto akciu, prinieslo to silné skvalitnenie vozovky  
na  Čordákovej ulici. Ďakujem za túto aktivitu, na ktorú sme čakali.  
 p. Halenár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec, lebo my by sme to určite zabudli dať  
do odpovede pánu poslancovi Takáčovi, že čo tu vlastne priniesol starosta Halenár, tak napríklad  takéto 
veci. Dobre, takže v bode 21/ nevidím nikoho prihláseného, to znamená uzatváram diskusiu.  
A prosím návrhovú komisiu, máme nejaké návrhy v tomto bode? V tomto bode nemáme žiadne 
návrhy, to znamená zatvárame bod 21/ Interpelácie a otázky poslancov. 
 
22. Rôzne 

Čas rokovania o bode 22.   04:32:00 – 04:47:36 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 22/ Rôzne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán 
poslanec Tóth. 



 p. Tóth: Ďakujem za slovo viem, že už je veľa hodín, tak budem stručný. Mám návrh na jedno 
uznesenie, vlastne ho prečítam a potom poviem. Návrh na uznesenie: Žiadam pána starostu MČ 
Košice-Sídlisko KVP o vyvolanie stretnutia s majiteľom firmy BRONET s.r.o. ohľadom vytvorenia 
detského ihriska pri Denešovej číslo 4. , ktorým bol BRONET zaviazaný uznesením číslo 192 z XV. 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 19. februára 2013. Ide o to, že  detské 
ihrisko tam malo stáť už dva roky. To bola jediná podmienka na to, aby mohol majiteľ BRONET-u 
postaviť letnú/zimnú terasu, s tým, že mám informácie, že je tam teraz už druhý prenajímateľ, ktorý to 
má v prenájme. Ale aj tak si myslím, že keď niekto je majiteľom, mal by dodržať to,  čo  sľúbil.  Lebo  
v minulom volebnom období to bola podmienka na schválenie. A už sa to naťahuje tri roky. Také malé 
detské ihrisko s jednou hojdačkou a jednou šmýkalkou stojí okolo 500-1000 EUR. Nechceme tam 
nejaké veľké ihrisko. Bolo dané slovo a treba to už riešiť. Už sme tu mali viacero uznesení a stále nič. 
Takže toto je môj návrh na uznesenie.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Tkáč. Nech sa páči. 
 p. Tkáč: Čo sa týka tohto ihriska myslím, že tam bola spracovaná aj nejaká vizualizácia, ako by 
malo takéto ihrisko vyzerať. Čiže naozaj by sme poprosili o urgenciu tohto riešenia. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Takáč, nech sa páči. Pán poslanec Tkáč opúšťa 
rokovaciu miestnosť. Pán poslanec Takáč má slovo. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja mám návrh na dve uznesenia. Svojho času sme si 
dopisovali a nedostal som odpoveď, ktorú som čakal, tak preto to teraz dávam vo forme návrhu  
na uznesenie, aby sa definitívne za tým dala bodka. Takže: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko 
KVP žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP aby písomne dementoval alebo písomne potvrdil 
informácie uvedené v médiách, týkajúce sa údajného zákazu starostu na zúčastňovaní sa poslancov  
na akciách realizovaných mestskou časťou.  A  druhé  uznesenie,  ktoré  možno z toho prvého vyplýva 
- aby sa úradníčky nášho úradu nemuseli obávať nám dávať informácie, tak mám návrh na uznesenie:  
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiadna starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby 
vypracoval spôsob, respektíve proces odovzdávania  informácií  poslancom  miestneho  zastupiteľstva  
o realizovaných akciách mestskej časti. A to tak: - informácia musí byť  poslancom odovzdaná 
najmenej 5 pracovných dní pred začatím akcie, - informácia musí obsahovať  názov  podujatia,  dátum  
a čas podujatia, miesto podujatia a samotný program podujatia. A spôsob doručenia informácii je  
v elektronickej podobe, aby sme nezaťažovali naše lesy. Ďakujem pekne. Samozrejme návrhy uznesení 
a kópiu pre vás aj príslušnej komisii. 
 p. Halenár, starosta MČ: Samozrejme, bude vám písomne odpovedané. Pán poslanec, len chcem 
povedať, že som sa naozaj pozastavil nad tým, že vy ste nedostali e-mail od pána poslanca Tótha? Vám 
som to posielal, pán poslanec... ako všetkým som to poslal. Ja vám to pošlem písomne. Pán poslanec 
Takáč, je tam vyslovene napísané, že – „v programe“ - to znamená, aby sa nemohlo stať, že nejaký 
poslanec bude vystupovať v programe - neschválenom. Nejedná sa tam o  účasť  poslancov.  Jedná  sa  
o účasť poslancov „v programe“ akcie mestskej časti, ale dostanete písomnú odpoveď. No len chvíľu 
prosím. Ja tam vidím s faktickou pána poslanca Tkáča. 
 p. Takáč: Pán poslanec Tkáč chcel len ohlásiť, že je tu, aby ste ho ohlásili v miestnosti, lebo  sa  
vrátil do miestnosti pán poslanec Tkáč.  
 p. Halenár, starosta MČ: Toto budem musieť nejako vylepšiť. Keď sa venujem odpovediam, 
jednoducho nedokážem ...Dobre, rozumiem tomu, ale toto budem musieť dostávať nejako nápovedou, 
alebo od niekoho kto tu sleduje. Takže ďakujem za upozornenie. Pán poslanec Tkáč prišiel späť  
do rokovacej miestnosti. Nech sa páči, pán poslanec. 
 p. Takáč: Ja plne rešpektujem to, čo ste povedali. Máte jedinečné  právo  zorganizovať  si  program  
na akcii mestskej časti. Lenže vy ste tam tvrdili, že zakazujete účasť poslancov. Preto som dal tento 
návrh. A chcem povedať ešte jednu vec, je to návrh na uznesenie, nie je to interpelácia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ešte raz, pán poslanec, to je výhoda elektronickej pošty, že sa dá preposlať. 
Takže tam je ten text nespochybniteľný. V Rôznom ešte pani prednostka. Nech sa páči.  



 p. Timková, prednostka MÚ: Chcela by som touto cestou len informovať poslanecký zbor o situácii 
na úrade a o novoobsadenom mieste na oddelení výstavby. Pracuje tam Ing. Šalátová Monika. Je to 
z toho titulu, ako viete Ing. Guľa má dlhšiu pracovnú neschopnosť. Odišla nám aj Ing. Cesnaková. 
Naozaj tam vznikol veľmi vážny stav a keď vezmeme do úvahy, že je tam Ing. Zollákova, ktorá je tiež 
nová, tak Ing. Ziarková ide - ja neviem, poviem to tak - na plný plyn. Takže sme snažili nejakým 
spôsobom tomuto oddeleniu pomôcť. Ing. Šalátová je tam dočasne, teda je tam na zastupovanie,  
na určitú dobu počas PN Ing. Guľu, ale nezastáva funkciu vedúceho, tzn. je to riadna referentka. Tak 
len informácia pre vás. Ak ste sa s tým menom stretli v pošte, alebo kdekoľvek, môžete sa na ňu 
obracať tak isto, čo sa týka agendy oddelenia výstavby. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Tkáč s faktickou. 
 p. Tkáč: Chcem sa opýtať, či by nebolo efektívnejšie menovať ako zastupujúcu pani Ziarkovú, 
keďže má viac skúsenosti a táto nová kolegyňa, ktorá pribudla je veľmi mladá a neviem či na toľko 
skúsená. Síce sympatická, ale neviem, či to je... 
 p. Timková, prednostka MÚ: Ja vám odpoviem hneď. Ona vyslovene nezastupuje vedúceho, tzn. 
delia si práce a vypomáha - je na  výpomoc. Ing. Ziarková má riadne v pracovnej náplni zastupovanie.
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať vám, ale aj pani Ing.Ziarkovej, 
k torá  veľmi promptne reagovala  na potrebu osadenia  nových dopravných znač iek  
v obvode číslo IV., oblasť Starozagorskej ulice. A skutočne patrí moja veľká vďaka pani Ziarkovej  
a samozrejme aj vám, že aj napriek tomu, že ste videli, že som za tým, tak ste to schválili. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre, ďakujem. Tak, pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie v bode 
Rôzne, uzatváram diskusiu v tomto bode. Dopracovali sme sa k bodu 23/. Takže  uzatváram  diskusiu,  
a neprechádzame k ďalšiemu bodu, ale žiadam návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie.  
 
 Návrhová komisia: Máme tri návrhy uznesenia v bode Rôzne. Prečítal by som 1. od pána poslanca 
Tótha: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP o vyvolanie stretnutia  
s majiteľom firmy Bronet s.r.o. ohľadom vytvorenia detského ihriska pri Denešovej číslo 4, ktorým bol 
Bronet s.r.o. zaviazaný uznesením číslo 192 z XV. Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 19. februára 2013.  
Termín: do 15. 7. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Počuli ste návrh na uznesenie. Prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  10 
Hlasovanie : Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Prosím ďalší návrh na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Návrh na uznesenie od pána poslanca Takáča - Miestne zastupiteľstvo MČ 
Košice-Sídlisko KVP žiada starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby písomne dementoval, 
alebo písomne potvrdil informácie uvedené v médiách, týkajúce sa údajného zákazu starostu  
na zúčastňovaní sa poslancov na akciách realizovaných mestských časťou. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  10 
Hlasovanie : Za hlasovalo 11... 
Toto hlasovanie je zmätočné, pretože je 10 poslancov prítomných a hlasovalo 11 za. Vy ste, môžete 
nám to povedať prosím, pán poslanec, do mikrofónu. 
 p. Mihaľov: Lebo som si náhodou sadol vedľa a toto som myslel, to zariadenie že nefunguje,. Proste 
moja chyba, ospravedlňujem sa. Ja viem. Mrzí ma to. Ja som za – raz - Mihaľov. 



 p. Halenár, starosta MČ: Dobre, prosím pani doktorku Balážovú, aby nám to povedala, že čo vlastne 
v takomto prípade, keď jeden poslanec hlasoval na dvoch zariadeniach. Mikrofón pani Balážová. 
Prosím, čo s takýmto hlasovaním. 
 p. Balážová, MÚ: Pán poslanec priznal svoju chybu. Takže už je na vás, pán starosta, že ako 
rozhodnete. Rokovací poriadok o tomto nehovorí. 
 p. Halenár, starosta MČ: No, ide teraz o to, že či máme zopakovať to hlasovanie, alebo prijmeme to 
hlasovanie s tým, že je tu 10 poslancov a 10  hlasovali za. Potrebujem zodpovedať túto otázku. 
 p. Balážová, MÚ: Preto hovorím, že je to na vás, pán starosta, ako na predsedajúcom. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja navrhujem, aby sme sa priklonili k tomu, že pán poslanec stlačil  
na dvoch zariadeniach to isté tlačítko, z obavy, že jeho zariadenie nefunguje. Dobre som vás pochopil? 
Dobre. Tak prosím navrhujem, aby sme hlasovali o tomto návrhu na uznesenie ešte raz. Pripravte 
prosím ešte raz, návrhová komisia, prosím ešte raz návrh na uznesenie, ktorý ste teraz prečítali. 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice 
-Sídlisko KVP, aby písomne dementovalo alebo písomne potvrdil informáciu uvedené v médiách, 
týkajúce sa údajného zákazu starostu na zúčastňovanie sa poslancom na akciách realizovaných 
mestskou časťou. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  10 
Hlasovanie : Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Prosím, ďalší návrh na uznesenie. 
 
 Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP žiada starostu MČ Košice 
-Sídlisko KVP, aby vypracoval spôsob, respektíve proces odovzdávania informácií poslancom 
miestneho zastupiteľstva o realizovaných akciách mestskej časti a to tak:  
- informácia musí byť poslancom odovzdaná najmenej 5 pracovných dní pred začatím akcie,  
- informácia musí obsahovať názov podujatia, dátum a čas podujatia, miesto podujatia a samotný 
program podujatia. Spôsob doručenia informácie je v elektronickej podobe. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  10 
Hlasovanie : Za hlasovalo 9, proti 1, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Máme ešte nejaký návrh na uznesenie? Nemáme u návrhovej komisie žiaden návrh na uznesenie.  
Po bode Rôzne prichádzame k poslednému. 
 
 
23. Záver 

Čas rokovania o bode 23.   04:47:40 – 04:49:16 
 p. Halenár, starosta MČ: Je 20:16, ďakujem všetkým, ktorí ste prišli a zúčastnili sa na tomto 
rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti, za váš aktívny príspevok k tomu, že toto rokovanie 
prebehlo v duchu, v ktorom môžeme pokračovať aj v ďalších. Dúfam, že si z neho načerpáme potrebné 
informácie, aby sme sa vedeli v ďalších rokovaniach rozhodovať ešte lepšie a efektívnejšie. Ďakujem 
pracovníkom úradu, prajem všetkým občanom, ktorí to tu vydržali na rokovaní, veľmi ďakujeme za to 
že, našli v sebe toľko trpezlivosti a sily, naozaj iba málo občanov dokáže po 20. hodine vydržať 
s poslancami  na rokovaní. A chcem povedať, že prajem nám všetkým, aby sme si vedeli v lete 
oddýchnuť a aby sme v jesennom období roku 2016 priniesli opäť drajv ktorý je tu vlastný viacerým 
poslancom a prispeli tak ešte rýchlejšie k lepšiemu rozvoju a vývoju v tejto mestskej časti. Ďakujem 
vám a dovidenia. Stretneme sa v septembri. 
Rokovanie je ukončené o 20:20 hodine. 
Zápisnica je vyhotovená  formou čiastočne upraveného doslovného prepisu 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 XVI. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP konaného  

dňa 28. 06. 2016  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice v celkovom počte 
42 strán, z toho 3 strany sú výsledkom  prezentácie. 
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  Ing. Jana Timková, v. r.                                                 Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
              prednostka              starosta 
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Zápisnica vyhotovená dňa 26. 07. 2016 
Zapísal: A. S. Partner a Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 
 


