
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
z  XV.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  konaného  dňa 
26.apríla 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  z  XV. zasadnutia MieZ,  ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Ospravedlnení poslanci MieZ:    Ing. Mária Gamcová, PhD., Mgr. Ladislav Lörinc 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
 
1. Otvorenie  
         Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:09:46 
 p. Halenár, starosta MČ: Otváram zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ešte predtým, než budem 
čokoľvek hovoriť v súvislosti s našimi formálnymi úlohami, prosím, aby ste si všimli, máme 3 
mikrofóny - jeden je v strede,  pred poslancami, jeden je pred pracovníkmi úradu a jeden mikrofón je 
na stole návrhovej komisie. Tie 3 mikrofóny sme dali z toho dôvodu, aby sme - a teda prosím 
každého... počkáme toľko, pokiaľ sa presunie ten mikrofón k nemu, aby sme zvýšili kvalitu audio 
záznamu, vzhľadom na jeho ďalšie spracovanie. Takže vás len o toľko chcem poprosiť, že čokoľvek 
budete hovoriť, nejaké návrhy, aj teraz formálne, aby ste hovorili do mikrofónu. Z dnešného rokovania 
je ospravedlnený pán poslanec Lörinc a pani zástupkyňa starostu Gamcová. Prosím vás ostatných, aby 
ste sa prezentovali. Prosím, prezentujete sa. Konštatujem, že sa prezentovalo 11 poslancov. 11 
poslancov je aj fyzicky prítomných. Vzhľadom na lepšie fungovanie alebo prehľadnosť, ako zápisnice, 
tak výsledkov hlasovania, budem do mikrofónu ohlasovať každé opustenie rokovacej miestnosti 
poslancom a každý príchod poslanca, aby sme mali neustále prehľad o tom, koľko je prítomných 
poslancov, pretože počet prítomných poslancov je rozhodujúci pri posudzovaní platnosti resp. 
neplatnosti prijatého uznesenia. Program nášho dnešného rokovania ste obdržali v pozvánke. Prosím 
teraz vaše doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Ja dávam hneď na začiatku jeden a to, že sťahujem 
bod 13/ Koncepcia udržateľnej čistoty na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko 
KVP. Dôvodom pre stiahnutie tohto bodu je, že od doby, pokiaľ bol tento bod zaradený, sa vyskytli 
otázniky, ktoré - musíme k nim získať postoj spoločenstiev vlastníkov bytov. A bez toho to vlastne 
nevieme urobiť. Takže toto je dôvod. Čiže sťahujem bod 13. A teraz prosím o vaše doplňujúce alebo 
pozmeňujúce návrhy. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. V súvislosti so schvaľovaním programu je vhodné, pretože inde 
nemôžeme aj upraviť spôsob diskusie, v rámci programu tohto miestneho zastupiteľstva, takže prečítam 
návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, v súlade  
s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj  
v súlade s § 9 bod 13 platného rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 
-Sídlisko KVP, schvaľuje dĺžku vystúpenia každého vystupujúceho bez časového obmedzenia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Netuším, ako je to z formálneho hľadiska. Požiadam pani doktorku 
Balážovú... Sme teraz vo fáze, že schvaľujeme program rokovania, pán poslanec. Mimochodom, mám 



pocit, že toto - neobmedzená dĺžka rečníckeho vystúpenia je zakotvená súčasne v platnom rokovacom 
poriadku. Myslím, že sme o tom hovorili na minulom zasadnutí. Ale prosím najprv pani doktorku 
Balážovú, aby sa vyjadrila k tomu, že či akýmkoľvek spôsobom môžeme reagovať teraz na to, čo tu 
povedal pán poslanec Boritáš. Máte tam, prosím, pani Balážová mikrofón a prosím každého 
pracovníka, aby zobral mikrofón a hovoril do mikrofónu. 
 JUDr. Balážová, MÚ MČ: K prednesenému návrhu - zatiaľ ešte nebol schválený program 
rokovania. Nezačali sme rokovať. A tento návrh, bod v paragrafe § 9 bod 14 bod 13, tam sa týka 
vlastne vystúpenia iných, ako - vystúpenia iných ako poslancov. Čiže sú to zúčastnené osoby na 
rokovaní, okrem poslancov. Čiže podľa nášho rokovacieho poriadku nemáme obmedzenú dĺžku 
vystúpenia poslanca. Predmetné ustanovenie sa naozaj týka zúčastnených osôb, a v prípade obyvateľov 
mestskej časti, kde vy mu vlastne určujete dĺžku vystúpenia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Takže keď som vás dobre pochopil, pani doktorka, hovoríte, že 
teraz, v tejto fáze rokovania jednoducho sa nebudeme zaoberať návrhom pána poslanca Boritáša, ktorý 
tu predniesol. Ako doplnok uvádzate informáciu, že v súčasnom rokovacom poriadku je neobmedzený 
rečnícky čas pre poslancov zastupiteľstva. Dobre som vás pochopil? / Do mikrofónu, prosím./ 
 JUDr. Balážová, MÚ MČ: Áno. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Takže prosím vaše pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy 
k rokovaniu, k programu rokovania. Pán poslanec... dobre, pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Prečítam ešte raz. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, prosím, aby sme nevnášali tu niečo, čo ešte... Pokojne sa 
prihláste, keď bude nejaký bod programu. Len prosím, teraz schvaľujeme ešte len bod programu. 
Nevieme vám dať slovo, aby sa o niečom hlasovalo. Chcem vás poprosiť o túto láskavosť. 
 p. Boritáš: V rámci schvaľovania programu je nutné schváliť aj spôsob programu a rokovania. A ja 
prečítam len ešte raz... Ja som nerozprával o tom, či dĺžka diskusného príspevku má byť pre poslancov 
alebo nie pre poslancov, ale pre všetkých. Čiže toto uznesenie môže... môžeme o ňom hlasovať. 
 p. Halenár, starosta MČ: No, pani doktorka Balážová povedala, že sme vo fáze schvaľovania 
programu. Tak prosím ešte raz vaše jasné vyjadrenie, pani doktorka, že či v tejto fáze rokovania mám 
dať hlasovať o tomto návrhu, ktorý tu predniesol pán poslanec Boritáš? 
 p. Balážová, MÚ MČ: Poslanci môžu predložiť návrh na uznesenie. V tejto chvíli nemáme ešte ani 
návrhovú komisiu, ktorá by ten návrh predniesla. Takže by som odporučila po schválení programu 
rokovania, potom predniesť normálne návrh na uznesenie, ktorý by bol schválený pred začatím 
jednotlivých bodov programu, pretože sa to týka diskusie v neobmedzenej dĺžke.. diskusie poslancov. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Takže prosím, vaše doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k programu 
rokovania, ktorý ste obdržali. Pán poslanec Tóth s faktickou. Odhlásili ste sa? Čiže, dobre tomu 
rozumiem, nemá nik žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k rokovaniu? V tom prípade 
prosím, aby ste hlasovali o programe so stiahnutým bodom 13. Prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.1: Za hlasovalo 9 poslancov, 1 bol proti, nik sa nezdržal a nehlasoval.  
11 ... z fyzického počtu jedenástich poslancov. Je zrejmé, že 1 poslanec nehlasoval... nebudeme ho 
momentálne identifikovať. Skrátka 9 za, proti 1, 1 poslanec nehlasoval.  
Návrh na program dnešného rokovania sme schválili. 
 
1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 1.b)   00:09:47 – 00:13:02 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím teraz prejdeme k voľbe návrhovej komisie. Prosím preto o vaše 
návrhy na členov návrhovej komisie. Pán poslanec Matoušek. 
 p. Matoušek: Takže ja navrhujeme pána Boritáša. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 



 p. Horenský: Ja navrhujem seba. 
 p. Halenár, starosta MČ: Takže sú tu návrhy na dvoch členov návrhovej komisie: pán poslanec 
Boritáš, pán poslanec Horenský. Prosím hlasujte o týchto členoch návrhovej komisie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.2: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Boritáš a pán poslanec Horenský boli zvolení za členov 
návrhovej komisie. Prosím, aby zaujali miesta určené pre návrhovú komisiu. Za overovateľov dnešnej 
zápisnice, z dnešného nášho rokovania, určujem pána poslanca Matouška a pána poslanca Tótha. Ešte by 
som vás chcel upriamiť vašu pozornosť na 1 veľmi dôležitý fakt, čo sa týka hlasovania. Všimnite si, že 
pokiaľ sa začína hlasovať, vaše meno je v tom obdĺžničku, vlastne na bielom pozadí. Hneď ako zatlačíte 
akékoľvek tlačítko, tak vaše meno sa - teda pozadie vášho mena sa zmení z bieleho na žlté, tzn. že systém 
prijal vašu požiadavku na hlasovanie. Je to veľmi dôležité, pretože sme hovorili aj  o rôznych aspektoch,  
ktoré tu boli na minulom zasadnutí, že poslanci sa hlásili po vyhlásení výsledkov, alebo potom, čo sa 
objavili výsledky hlasovania, že oni hlasovali tak alebo onak. Tzn. že každý  poslanec, v prípade, že 
neuvidí žlté pole, teda po začiatku hlasovania, so svojím menom, okamžite dvíha ruku, že má niečo  
s hlasovacím zariadením. Dodatočné hlasovanie nebude možné. Prosím, aby ste toto naozaj zobrali  
do úvahy a sledovali prosím tú tabuľu. Nevylučujeme, že môže nastať nejaký technický problém, ale 
tak sa vyhneme jednoducho tomu, že bude niekto spochybňovať akékoľvek hlasovanie. Dobre? 
Ďakujem vám. 
 
 
 2. Kontrola plnenia uznesení 

Čas rokovania o bode 2.   00:13:03 – 00:22:59 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 2 - Kontrola plnenia uznesení. Kontrolu plnenia 
uznesení predkladá neprítomná pani zástupkyňa starostu Gamcová. Obdržali ste materiál v písomnej 
forme. Otváram k nemu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Takáč. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Chcem sa k tomu dotknúť jednej veci, pokiaľ viem, 
na  poslednom miestnom zastupiteľstve .... boli uznesenia... ... tuná sú tie uznesenia pod jedným číslom. 
A jedno z uznesení – 157, bod 2 je – „žiada starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
o vypracovanie aktuálneho zoznamu výnimiek povolenia vjazdu motorových vozidiel Súkromnej 
základnej umeleckej školy Vlada Urbana na Starozagorskej číslo 10 a jeho distribúciu štátnej  
a mestskej polícii, z dôvodu zabezpečenia kontroly povolenia vjazdu vozidiel s výnimkou od mestskej 
časti. Pod tým je poznámka – navrhujem zaradiť medzi úlohy v plnení.  Myslím si, že bol dostatok času 
na to, aby - mesiac aj dva týždne, aby sa ten zoznam vypracoval. A preto nie celkom tomu rozumiem, 
prečo je pod tým poznámka - navrhujem zaradiť medzi úlohy v plnení. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Ďalší k diskusii pán poslanec Matoušek. Nech sa páči. 
 p. Matoušek: Ja by som chcel upriamiť pozornosť na koordináciu a súlad zvolávania jednotlivých 
pracovných komisií,  ktoré pracujú v tomto úrade. Od ...zhruba 2 roky dozadu, odkedy pôsobíme, 
respektíve nejaké obdobia, ktoré tu pôsobíme na KVP, je stále problém s tými komisiami sa prelínajú. 
Touto úlohou bola - stále poverená – zástupkyňa. Bohužiaľ tu nie je. Zákonne, žiadam úrad o súlad, aby 
bol vypísaný nejaký harmonogram komisií. Aby sa určil nejaký harmonogram jednotlivých komisií. Aby 
nedochádzalo ku kolíziám v jednotlivých komisií. Naozaj, v tomto momente, keď minulý týždeň 
prebiehali rady škôl, nebolo možné, aby sa poslancovi vedeli zúčastniť aj na komisiách aj  
na radách škôl. Tzn. že treba aj prihliadať na to, keď budú zvolené pracovné komisie, aby boli 
zohľadnené aj nejaké inakšie aktivity, ktorých sa zúčastňujú títo daní poslanci v rámci rád škôl. 
Ďakujem veľmi pekne. 



 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Prosím, aby toto, čo teraz povedal pán poslanec Matoušek, bolo 
naozaj riadne ošetrené. Aby každý poslanec mal dostatočný časový priestor k tomu, aby naozaj mohol 
ten svoj poslanecký mandát vykonávať s plnou zodpovednosťou. A je treba využívať, ako technické 
prostriedky, tak náš um k tomu, aby sme to zvládli. Myslím, že to nie je ťažká úloha. Jestvujú, nejaké 
ťažšie obdobia, ale dúfam, že ich budeme vedieť prekonať. K tomu, čo tu povedal pán poslanec Takáč, 
máme nejaké vysvetlenie, pani doktorka Balážová? To je v béčku - 157 medzi úlohami v plnení je 
návrh na uznesenie. 
 JUDr. Balážová, MÚ MČ: Uznesenie číslo 157 navrhuje pani zástupkyňa zaradiť medzi úlohy 
v plnení, z dôvodu, že vlastne ešte nedostal odpoveď pán poslanec. Čiže nebolo splnené. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Ďakujem. Nasleduje... aha, teraz ešte s faktickou pán poslanec 
Takáč. Áno... počkáme. 
 p. Takáč: Ja by som sa chcel len spýtať, že či je taký problém potom každé jedno uznesenie, aby 
malo svoje vlastné číslo. Možno je to troška viac pracnejšie a na byrokraciu väčšia záťaž, ale možno to 
bude takto lepšie. Potom aj my pochopíme, alebo respektíve ja pochopím, ktoré uznesenie je v plnení, 
ktoré uznesenie je . atď. Podobne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, môžem vám povedať, že ja osobne do konca týždňa 
zariadim, aby ste dostali komplexnú odpoveď, kde kedy čo bolo vykonané, preto aby sme dostali tomu 
uzneseniu. Prosím, aby ste mi to poznačili a hneď zajtra by sme sa tomu začali venovať. Ďakujem. 
Nasleduje pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Tak teda sa vrátim, po vzájomnom súlade s právnym 
oddelením, k navrhovanému uzneseniu. Na úvod ešte pripomeniem, že toto moje uznesenie 
nešpecifikuje,  kto bude diskutovať, kedy bude diskutovať atď. Je to všeobecné uznesenie. Čiže preto 
ho dávam, aby to platilo pre všetky typy diskusných príspevkov, v rámci nášho rokovania. Tak 
prečítam ešte raz návrh. Berte to už ako návrh návrhovej komisie, aby som nemusel dva razy čítať. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj v súlade s § 9 bod 13 platného 
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, schvaľuje dĺžku 
vystúpenia každého diskutujúceho bez časového obmedzenia. 
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Tóth. Nech sa páči. 
 p. Tóth: Dobrý deň. Pán starosta, ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať pána Boritáša, či 
to platí aj pre hostí alebo pre každého komplet? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ako bod 14 máme Zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. 
Zrejme, keď dobre chápem, pán poslanec Boritáš chce, aby to už platilo v podstate teraz, odkedy to 
uznesenie vlastne bude posúdené poslancami. Či pozitívne či negatívne. Aj pre toto zastupiteľstvo  
- a zrejme to uznesenie, bez obmedzenia dĺžky rečníckeho času. Ja mu rozumiem, ako že sa dá celkom 
akceptovať. Len je treba naozaj zobrať do úvahy, koľko tu trávime času. Minule sme končili, myslím,  
o štvrť na 9. Že či toto bude naozaj pre nás v tejto situácii momentálne to najlepšie riešenie? Ale je to, 
samozrejme, na vás. Takže pokiaľ nie je nik ďalší prihlásený do diskusie k bodu 2, tak uzatváram 
diskusiu k bodu 2 a prosím teda návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na uznesenia. 
 p. Boritáš, návrhová komisia: Po porade návrhovej komisie prečítam doplňujúci návrh:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, aj v súlade s § 9 bod 13 platného 
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, schvaľuje dĺžku 
vystúpenia každého diskutujúceho bez časového obmedzenia. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Počuli ste návrh na uznesenie. Hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.3: Za hlasovalo 8 poslancov, proti 1, zdržali sa 2. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 



 p. Halenár, starosta MČ: Prosím ďalší návrh na uznesenie. 
 p. Boritáš, návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie informáciu o plnení 
uznesenia z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23. 2. 
2016, zo XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 8. 3. 
2016 a prehľad o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí miestneho zastupiteľstva  
so stavom k 26. 4. 2016, podľa predloženého návrhu so schváleným doplňujúcim návrhom. 
 p. Halenár, starosta MČ: Počuli ste návrh na uznesenie. Hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.4: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
3. Informácia o vybavených interpeláciách 

Čas rokovania o bode 3.   00:23:00 – 00:28:13 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 3 - Informácia o vybavených interpeláciách. Materiál 
ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu rozpravu. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Nechcem aby to vyznelo zle, ale nemôžem 
súhlasiť s niektorými odpoveďami, čo sa týkajú interpelácií. Pretože úrad - striktne sa dodržiava len 
otázky, ktorá bola položená. A keď dostane niekto otázku, - či sa uvažuje o obnovení tejto kancelárie,  
a ak áno, tak kedy? - Jedná sa o kanceláriu prvého kontaktu - tak odpoveď bola, že kancelária nebola 
zrušená. Myslím si, že sa dalo aj odpovedať, kedy bude prijatý človek na dané pôvodné miesto, alebo 
či nebude prijatý, a tak ďalej. Ak takýmto spôsobom máme spolu komunikovať, tak potom skutočne 
budem nútený svoje interpelácie dávať vo forme algoritmu if-then - ak áno, tak potom toto, ak nie, tak 
potom toto. Rád by som bol, aby skutočne úrad sa nedržal striktne samotného výkladu, ale môže 
niekedy aj navyše, keď vidí tam nejakú skrytú otázku alebo podotázku na to odpovedať. Ďakujem 
pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Horenský, nech sa páči mikrofón. Pán poslanec, 
buďte taký dobrý. 
 p. Horenský: Ja by som sa na základe tých odpovedí chcel opýtať len jednu otázku. V podstate už 
niekoľkokrát tu bola predostrená, ale nikdy sme nemali ešte odpoveď, či už je vytypované miesto 
výstavby toho detského ihriska, ktorým bol zaviazaný majiteľ toho Šuhaja Bronet... firma Bronet. 
Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som predložil otázku -  interpeláciu ohľadom tých 
podchodov na Hemerkovej, Húskovej - 14/2016 a odpovedali ste mi, že do 15. 4. budú... mesto Košice 
zabezpečí osvetlenie tých podchodov a do 30. júna sa postará o zvyšok, aby to nejako vyzeralo. Chcem 
sa opýtať, kde to viazne? Či neviete povedať, že prečo to mesto ešte neurobilo? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Áno, hneď. 
 Ing. Timková, MÚ MČ: Dobrý deň všetkým. Môžem k tomu povedať stanovisko pána Martuna, 
ktoré sme dostali zo spoločnosti Eltodo. Oni tam, na tých podchodoch boli, zistili tam nejaký technický 
problém. Máme to potvrdené aj mailom. Jednoducho pri zahájení realizácie osvetlenia, zistili, že 
výzbroj stožiarov je v nevyhovujúcom stave. Museli objednať ešte nejaký materiál, vlastne tie 
výzbroje. A čakajú na dávku. Takže máme od nich mailom stanovisko, že cca 28. apríla. Uvidíme, 
budeme ich určite súriť, aby čo najskôr to urobili. Ale určite tam boli. Čiže teraz to stojí na technike. 
 p. Halenár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Ja by som chcel reagovať na to detské ihrisko. Tam bola podmienka, že to musí byť  
v blízkosti Dénešovej číslo 4.  
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu  
k bodu 3. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 



 p. Horenský, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Informáciu  
o vybavených interpeláciách poslancov, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP dňa 8. 3. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.5: Za hlasovalo 9 poslancov, proti 2, zdržalo sa 0.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
4. Informatívna správa z X. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 14. 03. 2016 

Čas rokovania o bode 4.   00:28:14 – 00:30:16 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 4 - Informatívna správa z X. rokovania 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 14. 3. 2016. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. 
Otváram k nemu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Takáč. 
 p. Takáč: Ja len malú formálnu informáciu. Poslancom bol zaslaný materiál, kde tento bod v krycom 
liste má zlé číslovanie. Tak bolo by dobré, aby do budúcna sa takéto veci možno neopakovali, lebo 
potom je to možno troška... nie že zmätočné, ale môže sa samozrejme, ľudský omyl to je, ale pán 
starosta, vy to predkladáte, tak mohli by ste na to dozrieť, aby to bolo v poriadku. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Áno, ja si uvedomujem, pán poslanec, že ja som zodpovedný za všetko. 
Neviem prečo mi to ušlo. Môžem vám povedať, že dám si ešte dvojnásobný pozor pri ďalšom 
podpisovaní, že či tie body sedia naozaj na program. Teda body materiálov. Ďakujem za upozornenie. 
Pokiaľ nie je nik ďalší prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu k bodu 4 a prosím návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 p. Boritáš, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Informatívnu správu  
z X. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 14. marca 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.6: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
5. Projektová dokumentácia pre územné konanie stavby - „KOŠICE – PASEO GRUNTY - 

novostavba bytového domu” 
Čas rokovania o bode 5.   00:30:17 – 00:39:42 

 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 5 - Projektová dokumentácia pre územné konanie 
stavby Košice - Paseo Grunty - novostavba bytového domu. Predtým než otvorím diskusiu k tomuto 
bodu, prečítam, keďže tu nie je prítomná pani zástupkyňa starostu Gamcová, uznesenie komisie VDaŽP. 
Projektová dokumentácia - komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice–Sídlisko 
KVP ... schváliť projektovú dokumentáciu pre územné konanie stavby Košice – Paseo Grunty  
- novostavba bytového domu. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Máme ešte nejakú inú komisiu? Nie, čiže to je 
jediné stanovisko komisie k tomuto bodu. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 
Tkáč. Ešte predtým než začnete, pán poslanec, prišiel niekto k tomuto bodu? Teraz? Dobre, nech sa 
páči. 
 p. Tkáč: ...Chcel som poprosiť, že prišiel investor... ktorý vlastne plánuje výstavbu, že bolo by dobré 
mu dať na chvíľku slovo, aby trošku uviedol tento bod. Z hľadiska komisie výstavby sme sa zhodli  
na tom, že je komplexne riešená otázka parkovania, ktorá v rámci tohto objektu... je tam riešená 
podzemná garáž, viacposchodová, čiže naplno sú zabezpečené potreby ľudí, ktorí budú bývať v daných 
bytoch. 



 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Chcem sa opýtať, je všeobecný súhlas, aby sme udelili slovo 
zástupcovi investora? Dobre. Takže ... pán Siska, prosím, máte slovo. Vezmite si prosím mikrofón.  
 Ing. Siska, zástupca investora: Dobrý deň. Tak ja by som chcel predstaviť aj spoločníka, pána 
Domica. My to máme trošku rozdelené. Ja sa starám o realizáciu. Prípravu robíme samostatne ... potom 
marketing je tak isto jeho záležitosťou. Čiže tak, ako včera sme už boli pred komisiou výstavby. Neviem, 
či  zopakovať v krátkosti - veci o ktorých sme hovorili včera? My sme na túto lokalitu nastúpili v čase, 
keď bola už majetkovo vysporiadaná. Keď na Útvare hlavného architekta boli urobené doplnky a zmeny  
k územnému plánu. Ľudia, ktorí vysporiadali pozemky sa na nás obrátili vďaka stavbe, ktorú sme robili 
na Severe pod názvom Vila kalvária. A po dohode s vlastníkom vykúpených pozemkov sme začali robiť 
už konkrétnu prípravu tejto stavby bytov. Tá by mala pozostávať z 55 bytov - gro by mali byť dvoj 
a trojizbové. Tak, ako to dovolí dispozícia, tak bude tam umiestnený nejaký jednoizbový, v prípade 
štvorizbové byty. Najviac včera komisiu zaujímalo parkovanie. Čiže  v súlade s požiadavkami  
Útvaru hlavného architekta máme umiestnených dostatok garážových miest  v dvoch podzemných  
podlažiach a plus vonku máme umiestnené 19 parkovacích miest, plus pre potreby škôlky, ktorú by sme 
tam chceli umiestniť, ako predškolské zariadenie. Opäť sme hovorili, že nechceme sa uspokojiť ani  
s týmto stavom, ale v krátku dobu chceme osloviť aj vlastníkov susediacich pozemkov, lebo by sme túto 
lokalitu, chceli pripraviť globálne v širšom meradle, nie  výstavbou, ale úpravou, zeleňou, poprípade 
ďalšími parkovacími miestami. Budeme jednať aj s mestom, pretože aj mesto tam vlastní pozemky. 
Komplikujú to ešte jedna plánovaná cesta, ktorá má byť pozdĺž tejto bytovky, prepojená smerom  
k cintorínu. Čiže ešte pred podaním na stavebné povolenie chceme vyriešiť aj tieto otázky. Nakoľko ja 
som bol dnes prepustený z nemocnice a kolega tak isto bol týždeň práceneschopný, tak  od budúceho 
týždňa sa púšťame do toho naplno. Čiže – nahrubo. Keď niečo, tak sme schopní odpovedať. Ešte sme  
doniesli ďalšie materiály, čiže môžeme vám potom nechať viacej brožúriek, môžu tu ostať. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujeme. S faktickou pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Dobrý deň. Ja by som sa chcel len spýtať, kedy plánujete ukončiť stavebné práce   
a  odovzdať byty? 

Ing. Siska, zástupca investora: Do konca budúceho roku. 
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii nasleduje pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Budem stručný. Už dávno som nevidel tak sympatický projekt, ako je 
toto. Bodaj by sa vám to podarilo zrealizovať, aj s týmito všetkými predpokladmi, ktoré vlastne sú 
uvedené v tom návrhu. Držím vám prsty a som plne za. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Takáč. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať investorom, že tu prišli. 
Lebo nie je to zvykom, že chodia investori na zastupiteľstvo. Mám 2 otázky na investora. Keď si dobre 
pamätám, raz bolo také pracovné stretnutie na úrade s majiteľmi okolitých pozemkov. Bol tam nejaký 
konflikt. Či sa to vyriešilo alebo neriešilo? - A aký je dopad na dopravu? Tým pádom, že tam budú opäť... 
parkovanie je jasné, že bude podzemné, alebo vlastne bude tam nejaký bytový komplex a či náhodou  
nebude tá ulica akosi svojím spôsobom prehustená? Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem pekne. 
 Ing. Siska, zástupca investora: Pokiaľ boli nejaké problémy s pozemkami, bolo to predtým ako ÚHA 
riešilo umiestnenie stavby a pred vydaním regulatívu. Čiže sú urobené dohody priamo  
s bezprostrednými vlastníkmi, ktorí už sú v tej obvodovej čiare aj zakreslení. Čiže tam ideme 
pripravovať zmluvy a rešpektovať predchádzajúce dohody. Keď som hovoril o ostatných, sú mimo 
ohraničenia stavby. Tak ako včera som povedal, bola by škoda ostať v zakreslenom pásme a neurobiť 
parkové, sadové úpravy pre celú plochu, ktorá je tam k dispozícii. A 2. otázka ste hovorili o nejakom 
tom dopravnom - čiže všetky požiadavky, ktoré ÚHA a odbor dopravy na nás požadovali, tak všetko je 
akceptované. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu  
k bodu 5. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 



 p. Horenský, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje projektovú dokumentáciu  
pre územné konanie stavby Košice - Paseo Grunty - novostavba bytového domu. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.7: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
6.  Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti 

Čas rokovania o bode 6.   00:39:44 – 00:53:29 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 6 - Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky 
mestskej časti. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Pani kontrolórka, chcete uviesť?  
 Ing.. Hóková, miestna kontrolórka: Ďakujem pekne. Vážení prítomní,  dnes  vám  predkladám  správu 
o kontrolnej činnosti, ktorá sa týka kontrol vykonaných od posledného rokovania miestneho 
zastupiteľstva. V správe sú podrobne rozvedené 3 kontroly, ktoré boli vykonané, z toho 2 kontroly boli 
uskutočnené na základe uznesení miestneho zastupiteľstva. Tým pádom tieto uznesenia boli zaradené 
medzi uznesenia splnené. Ďalšia kontrola, pod číslom 3, v Správe o kontrolnej činnosti, je kontrola, ktorá 
bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2016. Čo sa týka Správy  
o kontrolnej činnosti, sú tam podrobne uvedené informácie. Pokiaľ by mal niekto nejaké otázky, tak 
môžem ešte zodpovedať. Chcela by som upriamiť pozornosť na poslednú stranu správy, kde spomínam, 
že v predošlých kontrolách plnenia uznesení bol prijatá úloha - momentálne je stále vedená, ako úloha 
v plnení - kedy bolo nutné skontrolovať uznesenia predošlého volebného obdobia,  z toho dôvodu, že  
v minulom volebnom období bolo zistené, že nie všetky uznesenia, ktoré sú  v platnosti sú vedené  
v evidencii. Myslím, že práve pán poslanec Boritáš tam objavil v minulom volebnom období jedno 
uznesenie, ktoré bolo potrebné zrušiť, aby sa mohlo prijať nové uznesenie. Takže preto je tam aj  na tej 
poslednej strane správy uvedená táto informácia, že je nutné zabezpečiť, aby sme skutočne urobili takú 
inventúru týchto uznesení, prijatých v minulosti, aby sa nestalo, že na nejaký pozemok prijmeme 
uznesenie v nejakej aktivite, a pritom už v minulom volebnom období tam niečo bolo schválené. Takže 
toto je kvôli tomu na tej poslednej strane uvedené. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem otváram k tomuto bodu rokovania diskusiu. Pán poslanec 
Matoušek, nech sa páči. 
 p. Matoušek: Ja by som sa chcel spýtať pani kontrolórky, v akom štádiu je podpísanie dodatku  
k zmluve pre prenájom ľadovej plochy? 
 p. Halenár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Takáč. Nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne. Ja by som chcel len v 1. rade poďakovať pani kontrolórke, že 
vypracovala takú rozsiahlu prácu. A v 2. rade chcel by som konštatovať, že kým som to rátal, tak som 
našiel 6x porušenie zákona 553 z roku 2003, 2x porušenie zákona 502 z roku 2003, 1x porušenie 
zákona 369 z roku 1990 a 2× porušený pracovný poriadok. Ďalej už som to neráta. A myslím si, že je 
najvyšší čas sa zamyslieť nad tým a vyvarovať sa takýmto prešľapom v budúcnosti. Ďakujem pekne. 
 Ing.. Hóková, miestna kontrolórka: Myslím, že tá otázka pána poslanca bola nasmerovaná skôr  
na prednostku úradu. Pretože nesledujem, ako sa plní tento dodatok. Pri kontrole plnenia tam bolo 
zistené, že teda ešte ten dodatok podpísaný nie je a vyjadrenie vedúcej oddelenia správy majetku bolo 
také, že sa čaká vlastne na súhlasné stanovisko vlastníka. Takže pokiaľ by boli nejaké novšie 
informácie, tak poprosím potom buď pána starostu alebo pani prednostku. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Matoušek. Nech sa páči.  
 p. Matoušek: Stále som nedostal svoju odpoveď a de facto ja neviem, či tá zmluva je platná. Tu 
budeme čakať 4 roky na to, pokiaľ bude ten dodatok urobený? Alebo ako to mám vnímať teraz túto 
vec? To znamená, že nebola naplnená? 
 p. Halenár, starosta MČ: Pokiaľ ja si pamätám posledný vývoj, tam bola požiadavka od mesta  



na špecifikáciu, vlastne čoho sa tie investície presne týkajú. Neviem momentálne, ale určite vám 
odpovieme na túto otázku, pán poslanec. Jednoducho nechceme, aby to zostalo otvorené. Teda naozaj 
nepamätám si teraz, že či tá špecifikácia bola zaslaná naspäť, teda na mesto a mesto ju teraz posudzuje, 
alebo v akom je to štádiu. Naozaj. Ale toto viem, že mesto teda to vrátilo naspäť, že až po detailnej 
špecifikácii, kde a koľko teda plánuje nájomca investovať, zaujme stanovisko. Neviem, dúfam, že sa 
nemýlim v tomto mám taký pocit, že je to takto. Ale detaily, samozrejme, dostanete, pán poslanec. Pán 
poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja som zhodou okolností na túto tému už podal 
minimálne 2 interpelácie. Posledná odpoveď na interpeláciu bola nasledovná: Dodatok k nájomnej 
zmluve môže byť z právneho hľadiska vypracovaný a podpísaný až po udelení súhlasu vlastníka časti 
predmetu nájmu, teda mesta Košice, ktorého sa investície týkajú. Do dnešného dňa tento súhlas nebol 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vydaný. A myslím si, že mestská časť by sa mohla troška viac 
snažiť, aby mesto daným nejakým spôsobom sa posunulo ďalej v tejto oblasti. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Môžem vám povedať, pán poslanec, že nás mrzí, že mesto si necháva ďaleko 
viac než nejakých 30 dní na odpovede pre mestskú časť. Chystáme sa ešte v 1. polroku na stretnutie  
s pánom riaditeľom Magistrátu mesta Košice. Máme viacero tém. Jedna z tých tém bude, ako vlastne 
chce mesto komunikovať s mestskými časťami, keď často odpoveď presiahne 30 dní. A ďaleko 
presiahne. S faktickou pán poslanec Matoušek. Nech sa páči. 
 p. Matoušek: A čo ak mesto nedá súhlas? – rečnícka otázka - v tomto prípade. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prepáčte, ja som vás nerozumel. 
 p. Matoušek: Čo ak mesto nevydá súhlas? My sme vyhlásili verejnú obchodnú súťaž, kde jednou  
z podmienok bola investícia investora 100.000 EUR, kde ju on deklaroval v tej verejnej obchodnej 
súťaži. A zatiaľ tieto podmienky neboli stále naplnené v tejto obchodnej verejnej súťaži. Tu budeme 
čakať 2 roky, 3 roky? Ja myslím si, že tu dochádza jednoznačne k porušeniu zákona, nenaplnenia 
podmienok verejnej obchodnej súťaže. Dokedy? 2, 3, 4, 5 rokov? 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja vám momentálne nedokážem odpovedať, že čo v prípade, keď mesto nedá 
súhlas. Zrejme bude musieť nájomca modifikovať alebo meniť svoje podnikateľské zámery,  
v súlade s tým, čo je ochotné mesto schváliť. Lebo bez schválenia mesta jednoducho tá investícia, ten 
dodatok, nemôže byť schválený. S faktickou pán poslanec Matoušek. Nech sa páči. 
 p. Matoušek: Musím na to reagovať. De facto vo verejnej obchodnej súťaži nebolo určené, že on musí 
robiť nejakú pevnú investíciu. Aj podmienky verejnej obchodnej súťaže boli vyhlásené na investíciu. 
Tzn. že on investovať môže aj ináč, ako do nejakého pevného ... nejaké odnímateľné veci, pokiaľ ja sa 
nemýlim. Tzn. že treba to začať riešiť. A zatiaľ má najväčší problém, ktorý ja vidím, v rámci celej tej 
obchodnej verejnej súťaže, že ani nie je zaviazaný, že musí podpísať tento dodatok, ten daný investor, ten 
daný nájomca. Je nejaký dokument ohľadom toho, že je zaviazaný, že podpíše ten dodatok? Čo ak on 
nepodpíše ten dodatok? Čo potom? On má platnú tú nájomnú zmluvu? To sú len moje otázky,  
na ktoré stále som nedostal odpoveď. A ťahá sa to, verejno-obchodná súťaž prebehla minulý rok, v lete, 
keď sa nemýlim. Dneska máme apríl. Čiže je to rok. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pokračujte ďalej, pán poslanec. Napriek tomu, že máte 30 sekúnd 
na faktickú, bol som vyzvaný uznesením poslancov, aby som dodržiaval rokovací poriadok. 
Konštatujem, že rokovaciu miestnosť opustil pán poslanec Tkáč. Tzn. v súčasnej situácii je počet 
prítomných poslancov 10. Pán poslanec, je aj v našom záujme mať túto záležitosť za sebou. Ak by som 
bol ...  ak  mám akúkoľvek možnosť urýchliť tieto veci, urobíme tak. Jednoducho, neviem vám v tejto 
chvíli povedať nič ďalej, nič viac. S faktickou pán poslanec Tóth. Nech sa páči. 
 p. Tóth: Ďakujem pán starosta. My sme sa už bavili o tomto, vlastne - teraz on už tam nemá ... už 
mu skončila sezóna. Tak vlastne on teraz nerobí nič. Moja otázka znie, je nejaký predpoklad, nejaký 
časový plán, čo sa tam teraz bude robiť, v tom parku? Lebo keď mu skončila sezóna, tak najbližšie, 
teda čo viem, keby som ja mal to v prevádzke, tak to riešim až niekedy v septembri, v októbri. 
Ďakujem. 



 p. Halenár, starosta MČ: Neviem vám odpovedať, pán poslanec. Je treba pozrieť do nájomnej 
zmluvy, čo tam je všetko. A dostanete odpoveď určite. Zaujímame sa o túto vec. Nenechávame to 
bokom. Konštatujem, že pán poslanec Tkáč vošiel do miestnosti. Tzn. je opäť prítomných 11 
poslancov. S faktickou pán poslanec Pach. Nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem za slovo. Tiež na margo tej mobilnej ľadovej plochy, aj p. Tóthovi chcem 
povedať, nájomca platí nájom. Platí. Je skutočne len na ňom, ako si vytvorí na predmete nájmu zisk. 
Preto tam zobral ten areál, aby vytváral zisk. Je to jeho problém. Je podstatné, že mestská časť nemala  
s tým absolútne žiadne momentálne náklady. To bol asi aj cieľ, verím že nás všetkých. A po ďalšie, 
pokiaľ mám informácie, pri spúšťaní mobilnej ľadovej plochy už nájomca investoval - nie malé - síce 
nie sto tisíc, ale nejaké finančné prostriedky do výmeny trubiek, ktoré boli poškodené. Zhruba polovicu 
týchto trubiek vymenil. Je to nie malá čiastka. Len toľko. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu  
k bodu 6. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
p. Boritáš, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Správu o kontrolnej 
činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za obdobie od 23. 2. 2016 do zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva dňa 26. 4. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.8: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
7. Zápisnica z výročnej schôdze v Dennom centre MČ Košice–Sídlisko KVP (utorok) 

Čas rokovania o bode 7.   00:53:30 – 00:54:56 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 7 - Zápisnica z výročnej schôdze v Dennom centre 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. A čo sa týka utorkov - teda (utorok)  k tomuto bodu ste obdržali 
materiál v písomnej podobe. Otváram k nemu diskusiu. Pre - teda v rámci diskusie členov, sociálna 
komisia prijala uznesenie k tomuto bodu - odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice 
-Sídlisko KVP, vziať na vedomie zápisnicu z výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice 
-Sídlisko KVP (utorok). Pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu k bodu číslo 7. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 p. Horenský, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie zápisnicu z výročnej 
schôdze v Dennom centre Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP (utorok). 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.9: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
 
8. Zápisnica z výročnej schôdze v Dennom centre MČ Košice–Sídlisko KVP (štvrtok) 

Čas rokovania o bode 8.   00:54:57 – 00:56:38 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 8 - Zápisnica z výročnej schôdze v Dennom centre 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok (štvrtok), tzn. štvrtkové stretnutia. A ešte pred otvorením 
diskusie prečítam uznesenie sociálnej komisie. Členovia komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vziať na vedomie zápisnicu z výročnej schôdze Denného centra 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP (štvrtok) zo dňa 11. 2. 2016. Hlasovanie 7, 0, 0. Zrejme 7 za, 0 proti, 
0 sa zdržalo. Tak toto je z komisie. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nik nehlási do diskusie, 
uzatváram diskusiu k bodu číslo 8 a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 



 p. Boritáš, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Zápisnicu z výročnej 
schôdze v Dennom centre Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP (štvrtok.) 
  p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.10: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
9. Plán práce denného centra na rok 2016 

Čas rokovania o bode 9.   00:56:39 – 00:58:02 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 9 - Plán práce denného centra na rok 2016. Materiál ste 
obdržali v písomnej podobe. Máme stanovisko sociálnej komisie - členovia komisie odporúčajú 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schváliť plán práce denného centra  
na rok 2016. Stanovisko komisie. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nik nehlási do diskusie, 
uzatváram diskusiu, možnosť diskutovať k bodu 9 a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu  
na uznesenie. 
 p, Horenský, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje Plán práce denného centra  
na rok 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.11: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
10. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – február 2016 

Čas rokovania o bode 10.   00:58:04 – 01:03:19 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 10  - Informatívna správa o zrealizovaných 
rozpočtových opatreniach za obdobie január až február 2016. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. 
Máme k tomu nejaké... áno -  tak nie uznášania schopná komisia finančná k tomuto bodu -  len 
informácia pre vás – nie uznášania schopná finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať 
na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Boritáš.  
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Mám procedurálny návrh, aby po tomto bode, po hlasovaní sme 
mali 10 minútovú prestávku. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Je tu procedurálny návrh pána poslanca Boritáša, aby po uzatvorení bodu 10, 
teda pred otvorením bodu 11 - Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
na rok 2016 bola vyhlásená 10 minútová prestávka. Prosím hlasujte o tomto procedurálnom návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.12: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Návrh na 10 minútovú prestávku sme prijali. Pokračujeme v diskusii. 
Pokiaľ nie je nik prihlásený ďalej do diskusie, uzatváram možnosť diskutovať k bodu 10 a prosím 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
p. Boritáš, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Informatívnu správu  
o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január až február 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte o tomto návrhu. 
 



Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.13: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Je 16:04. Prosím 16:15 – najneskôr - začíname po prestávke. Vyhlasujem 
teda prestávku.  
 
Čakáme ešte na pani poslankyňu Fiľakovskú, alebo máte informácie..., dobre. Takže čakáme ešte  
na ňu. Je 16:19. Pokračujeme po prestávke v rokovaní. Prosím, aby ste sa prezentovali. Konštatujem, 
že sa prezentovalo 11 poslancov a 11 poslancov je aj fyzicky prítomných.  
 
11. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 

Čas rokovania o bode 11.   01:03:20 – 01:12:44 
 p. Halenár, starosta MČ: Takže pokračujeme, po ukončení bodu 10, bodom 11 - Návrh na II. zmenu 
rozpočtu Mestskej časti 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 si dovolil navrhnúť pozmeňujúci návrh na uznesenie, aj  
na základe toho, že tento materiál bol prejednávaný aj na kultúrnej komisii, kde sme v podstate prijali  
- dá sa povedať totožné  stanovisko ako je návrh na uznesenie. Čiže dovolil by som si prečítať, 
samozrejme, osobitne po 1. - po 2. - návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice 
-Sídlisko KVP, po 1.) ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP číslo 
144 zo dňa 8. 3. 2016. A po 2.) schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 
2016, podľa predloženého návrhu, s nasledovnou zmenou: - znížiť kapitálové výdavky  
v programe 1. plánovanie, manažment a kontrola - podprogram 1.2 - Strategické plánovanie a projekty 
o 500 EUR, vo funkčnej klasifikácii 04.43 položka 716 - znížiť príjmové finančné operácie, položka 
454 - prevody prostriedkov z peňažných fondov rezervného fondu o 500 EUR. Samozrejme, 
samostatne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickými na vaše vystúpenie pán poslanec Horenský, pán 
poslanec Matoušek, za ním pán poslanec Tkáč. 
 p. Matoušk: Pán starosta, ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť, že stále opomíname stanoviská 
komisii – rozprávať. Takže ja si dovolím prečítať stanovisko finančnej komisie, aj keď bola neuznášania 
schopná. Takže k bodu 11 – poznámky na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, návrh na II. zmenu  
rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - schváliť II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
na rok 2016, podľa predloženého návrhu, s nasledovnou zmenou: - znížiť kapitálové výdavky  
v programe 1. plánovanie, manažment a kontrola. V podprograme 1.2 - Strategické plánovanie 
a projekty o 500 eur. Vo funkčnej klasifikácii 04.43, položka 716. Za 2.) znížiť príjmové finančné 
operácie - položka 454 - prevody prostriedkov z peňažných fondov rezervného fondu o 500 eur.  
De facto to kopíruje návrh p. Horenského, ktorý predkladá. Ďakujem veľmi pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Tkáč, nech sa páči s faktickou. 
 p. Tkáč: Za komisiu VDaŽP - prečítam návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko 
KVP na rok 2016. Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, 
hlasovať o jednotlivých položkách rozpočtu samostatne. Komisia VDaŽP odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schváliť II. zmenu rozpočtu: po a) 1500 eur  
na spracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu - rekonštrukcia strechy Miestneho úradu 
KVP. Po b) komisia neodporúča schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov - suma 500 eur, súvisiacich  
s prijatým uznesením číslo 144 zo dňa 8. 3. 2016, na vypracovanie štúdie prepojenia ulíc Hemerkova  
– Čordákova, zrušiť príslušné uznesenie pre neopodstatnenosť. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Ja ešte doplním, predtým než dám slovo pánovi poslancovi 
Pachovi v diskusii, uznesenie z komisie KŠaŠ, tak je to návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti 



Košice-Sídlisko KVP na rok 2016. Komisia KŠaŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu neschváliť zmenu 
- navýšenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu funkčnej klasifikácie 04.43, položka 716  - prípravná  
a projektová dokumentácia, na vypracovanie štúdie prepojenia ulíc Hemerkova a Čordákova. A ďalej 
tá istá komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu neschváliť zmenu a teda navýšenie výdavkovej časti 
kapitálového rozpočtu, funkčná klasifikácia 04.4.3 položka 716 - prípravná a projektová dokumentácia 
na spracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu rekonštrukcia strechy Miestneho úradu 
KVP v sume 1.500 euro. Toto sú uznesenia - teda 2 uznesenia z komisie kultúry, školstva a športu. Pán 
poslanec Pach, nech sa páči v diskusii. 
 p. Pach: Ďakujem za slovo. Ja len krátko k tej štúdii za 500 EUR. Došlo tam k omylu, teda, alebo  
- k hlbokému nedorozumeniu - ako sa zvykne hovoriť. Skutočne si treba tú oddychovú zónu tam 
chrániť a takéto prepojovacie komunikácie v žiadnom prípade nepatria do centra sídliska, v blízkosti 
školy. Je tam vyjadrenie odborníka, aj úradu, stotožňuje sa s tým - aj komisia aj ostatní poslanci. Takže 
oddychovú zónu treba chrániť. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Tak, to boli uznesenia komisií. Takže my máme teraz u návrhovej  
komisie... máme nejaké návrhy na uznesenia. Dobre, jeden návrh na uznesenie predniesol - to je  
od pána poslanca Horenského - v áčku, a v béčku a myslím, že máme pôvodný, potom návrh... dobre, 
takže pokiaľ nik nie je prihlásený ďalej do diskusie, uzatváram diskusiu k bodu číslo 11 a prosím 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhov. 
 p. Horenský, návrhová komisia: Takže návrhová komisia sa rozhodla prečítať návrh uznesenia, 
ktorý som prečítal ja. Čiže 1. uznesenie:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP číslo 144 zo dňa 8. 3. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.14: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
 p. Horenský, návrhová komisia : 2. návrh:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu s nasledovnou zmenou - znížiť kapitálové 
výdavky v programe 1. – Plánovanie, manažment a kontrola -  podprogram 1.2 - Strategické plánovanie  
a projekty o 500 EUR, vo funkčnej klasifikácii 04.43, položka 716 a znížiť príjmové finančné operácie  
- položka 454 - prevody prostriedkov z peňažných fondov (rezervného fondu) o 500 EUR. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.15: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím návrhovú komisiou o ďalší návrh. To je všetko..? Čiže pôvodný 
návrh vlastne nemá zmysel, vzhľadom na tento návrh, ktorý už bol prijatý. 
 
12. Zmena VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom  
Čas rokovania o bode 12.   01:12:45 – 01:16:27 

 p. Halenár, starosta MČ: Takže návrhová komisia, k bodu 11, prešla všetky návrhy, tým pádom 
prechádzame k bodu 12 - Zmena VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Materiál k tomuto bodu ste obdržali v písomnej podobe. 
Pred otvorením diskusie prečítam uznesenie sociálnej komisie. Členovia komisie odporúčajú Miestnemu 
zastupiteľstvu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schváliť zmenu VZN číslo 16/2016 o podmienkach  



poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Áno z Komisie KŠaŠ je 
uznesenie. Komisia KŠaŠ odporúča schváliť zmeny VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Takže toto sú uznesenia z komisií. 
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nik nehlási do diskusie, uzatváram možnosť diskutovať. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 p. Boritáš, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje zmenu VZN č. 16/2016  
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa 
predloženého návrhu. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.16: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
14. Zmena Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

– poslanecký návrh 
Čas rokovania o bode 14.   01:16:28 – 01:30:50 

 p. Halenár, starosta MČ: Po bode 12/ prechádzame k bodu 14 - Zmena Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - poslanecký návrh. K tomuto návrhu 
(zmeny rokovacieho poriadku) prebehlo aj na miestnom úrade stretnutie s navrhovateľom, pánom 
poslancom Lörincom. Ja by som požiadal vedúcu právneho oddelenia, pani doktorku Balážovú, aby nás 
informovala o poslednom vývoji. Dnes dopoludnia sme sa zhovárali o tom, že pán poslanec Lörinc 
hovoril, že bude reagovať, že dá spätnú väzbu na tie návrhy, ktoré mu boli... To stretnutie prebehlo  
za účasti pani doktorky Balážovej, pani prednostky a ja som tam bol nejakých 10 alebo 15 minút. 
Takže prosím, aby nás oboznámila s tým, akú spätnú väzbu pán poslanec Lörinc - vzhľadom na tú 
diskusiu, ktorá tam bola cca hodinu predpokladám - že sľúbil poslať nejakú spätnú väzbu. Prosím pani 
doktorka, aby ste nás oboznámili s tým, čo sme predniesli ako stanovisko úradu. A ako teda pán 
poslanec Lörinc, vzhľadom na ten svoj návrh, teda tú spätnú väzbu dal. 
 JUDr. Balážová, MÚ MČ: K stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo na miestnom úrade boli predložené 
niektoré návrhy alebo pripomienky k zmene rokovacieho, k zmenám predloženým pánom poslancom. 
Pán poslanec ich akceptoval, zapísal si ich a vlastne v podstate nám prisľúbil, ako povedal pán starosta, 
že oboznámy poslanecký zbor s týmito našimi návrhmi. Na základe úlohy, ktorú som dnes mala, som sa 
snažila nakontaktovať na pána poslanca Lörinca. Lenže žiaľ, keďže je v zahraničí, nepodarilo sa mi  
s ním telefonicky spojiť. Takže predpokladám, že tieto naše pripomienky, asi... zrejme predpokladám, 
že neboli posunuté poslaneckému zboru. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Takže vlastne, keďže sme nedostali spätnú väzbu do dnešného dňa, 
od pána poslanca Lörinca, nakoľko tie pripomienky, ktoré akceptoval na tom stretnutí (na úrade), takže 
vlastne teraz nás pani doktorka Balážová oboznámila s tým, že vzhľadom na to, že je mimo územia 
Slovenskej republiky, nepodarilo sa nám zistiť, nakoľko tie ním akceptované zmeny v jeho návrhu 
budete vedieť, na tomto rokovaní prerokovať a prijať alebo odmietnuť. Čiže toto je len informácia 
úplne na začiatok. Materiál ste obdržali v písomnej podobe. Otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec 
Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo. A keď sme pri rokovacom poriadku, nedovolí mi nespomenúť 
niektoré, opäť pochybenia, ktoré tuná nastali. Ja nie som až tak dlho v politike, ale pokiaľ viem, keď 
niekto dostáva z hostí slovo, tak sa musí normálne hlasovať. Nie som si istý, či  takýto všeobecný súhlas, 
ktorý tuná bol udelený, je v poriadku. Tu nejde o to aby sme neudelili niekomu - preto som to 
nevyťahoval vtedy - ale myslím si, že pokiaľ viem, doteraz sa niektorí ľudia vyjadrovali na mestskom 
zastupiteľstve ako hostia. A stále sa riadne hlasovalo o udelení súhlasu. To je jedna vec. Druhá vec je 



neskoré poslanie materiálov na miestne zastupiteľstvo. To nie je voči pánovi Biskupovi, lebo verím 
tomu, že určite on to nezdržiaval 4 dní alebo 5 dní, ale jednoducho, keď prídu materiály 20. 4.  
a zastupiteľstvo je 26. 4. tak to nespĺňa, myslím si, stanovenú lehotu, kedy majú byť materiály zaslané. 
Takže bol by som rád, aby do budúcnosti nedochádzali k takýmto flagrantným porušeniam rokovacieho 
poriadku. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja by som chcel hneď v tej 2. veci, ktorú ste uviedli, to flagrantné 
porušovanie rokovacieho poriadku. Pani doktorka Balážová, viete hneď odpovedať pánu poslancovi? 
Keď som dobre rozumel, pán poslanec sa sťažuje na neskoré zaslanie materiálov k tomuto 
zastupiteľstvu. Že ich obdržal 20. 4. čo je porušenie rokovacieho poriadku. Môžete sa prosím k tomu 
vyjadriť? 
 JUDr. Balážová, MÚ MČ: V súlade s rokovacím poriadkom - materiály na rokovanie zastupiteľstva 
sa posielajú 5 dní pred rokovaním. Čiže materiály boli zaslané v súlade s rokovacím poriadkom. 
Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Ďakujem pán starosta. Ja na margo, tej prvej pripomienky, my sme na začiatku 
zastupiteľstva odhlasovali, že automaticky môže ktokoľvek a bez časového obmedzenia hovoriť. Tak 
preto, podľa mňa, nebol ten pán ...aspoň ja som to tak pochopil. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš na pána poslanca Takáča. 
 p. Boritáš: Na pána poslanca Tótha, stručne a rýchlo. Ja som dával uznesenie o tom, kde sme 
rozhodli o neobmedzenom časovom diskusnom príspevku. Ale nie o tom, či môže vystúpiť niekto iný, 
alebo nemôže. Takže aby bolo jasné. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Horenský v diskusii. Nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Chcel by som predložiť pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorého cieľom 
- tohto návrhu, alebo zmeny návrhu uznesenia je to, aby tak ako bolo dohodnuté na kultúrnej komisii, kde 
sa väčšina poslancov, ktorá je tu aj dnes, zhodli sme sa, že po nejakej analýze a po nejakých stretnutiach  
- jednak poslanecké kluby, predkladateľ materiálu a miestny úrad, aby sme si prešli všetky pripomienky. 
Aj tie, ktoré mal úrad. Pokiaľ viem, mal ich niekoľko. Čiže cieľom tohto uznesenia je už pripraviť nejaký 
finálny produkt pre ďalšie zastupiteľstvo a taktiež pripraviť aj nejakú tú zmenu  a finálny produkt  
rokovacieho poriadku jednotlivých komisii. Keďže, čo počúvam, tak aj jednotlivé komisie sú často krát 
nie uznášania schopné, čiže asi by bolo fajn aj niečo s tým tu urobiť. Takže ešte prečítam návrh  
na uznesenie, ktorý znie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie 
prípravu zmien a doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 
-Sídlisko KVP. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Ja iba stručne touto formou, ak dovolíte, vyzývam všetkých 
zainteresovaných, aby naozaj tie pripomienky k rokovaciemu poriadku sme dávali a dali ich včas. Aby 
sme mohli stihnúť pripraviť seriózny materiál rokovacieho poriadku. Pretože pripomínam, zatiaľ ešte 
nie som rozhodnutý, ale keď ste si všimli, rokovací poriadok - podľa starého rokovacieho poriadku sa 
schvaľuje troma pätinami poslaneckého zboru. Čiže je to dosť ľudí. Treba zvážiť aj túto záležitosť, či 
tam nestačí nadpolovičná väčšina. Ale to nechávam na poslanecký zbor a zároveň na predstaviteľov 
mestskej časti, v rámci ich zodpovednosti, ako takej. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Matoušek. Nech sa páči. 
 p. Matoušek: Ja v súvislosti s tým chcem reagovať. Ja som to už povedal pri jednom bode, teraz si 
nespomínam pri ktorom bode, naozaj ten rokovací poriadok bol stavaný, keď nás tu bolo 23 poslancov, 
respektíve 22 poslancov. Bohužiaľ, na 13 poslancov zostalo strašne veľa povinností a treba to trošku 
koordinovať. V súvislosti s tým chceme nadviazať aj na to, už sa nepamätám presne kedy, ale myslím 
si, že sme si odsúhlasili, že miestne zastupiteľstvá budú vo štvrtok. Teraz pozerám ďalší plán 
v zastupiteľstve, to je 28. 6. To je zase utorok. Takže z hľadiska toho, aby sa dali stíhať určité veci, ten 
pondelok, keď nám boli zaslané materiály až v stredu o 17-tej alebo 18-tej, si nepamätám, kedy presne 



došli tie materiály, nikto tie materiály –predpokladám- neotvoril, keď sa dostal k tomu štvrtok. Treba 
zvolať komisie, treba zvolať komisiu finančnú a všetky ostatné pracovné komisie. Strašne krátkosť 
času. Bol by som rád, keby nám tie materiály boli zaslané v tú stredu, ale aby ...naozaj by som vás 
chcel požiadať, pán starosta, aby ste vypísal nové termíny a to presunutie ....... tak, ako sme sa dohodli 
na štvrtok. Myslím, že tu bol všeobecný súhlas na tie štvrtky, na tie miestne zastupiteľstvá. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, ja som nechal zisťovať názory poslaneckého zboru na zmenu 
z utorka na štvrtok. A to preto, že pani zástupkyňa starostu Gamcová, jej vošli - skrátka do utorkov 
naozaj neodkladné pracovné povinnosti. A ako vidíte, aj dnes. Ale oznámila mi, že to bude trvať 
nejakých 5 - 6 týždňov. To znamená, že je to dočasná záležitosť. A myslím, že štvrtky sú úplne 
vylúčené - minimálne pre jedného poslanca, keď nie pre dvoch. A pokiaľ dobre rozumiem - rokovací 
poriadok a aj zákon 369/1990 - je to rozhodnutie - teda zastupiteľstvá zvoláva starosta. Tzn. že ja 
naozaj nemám žiaden dôvod robiť niečo iné, čo vyhovuje, teda, maximálne poslancom miestneho 
zastupiteľstva. Len toto hovorím, že sú moje dôvody, prečo som zatiaľ nepristúpil k zmene. Pán 
poslanec Matoušek, nech sa páči. 
 p. Matoušek: Chcel by som na to reagovať – ale tie materiály potrebujem naozaj dostať trošku skôr, 
aby sme mali čas zvolať komisie. Predstavte si, dostať v stredu o 18-tej daný materiál a potrebujete to 
riešiť. Dneska je utorok, tzn. štvrtok – piatok – pondelok. Pondelok je ťažký deň pre každého, v práci, 
keď sa nevie venovať týmto daným materiálom. Skúsme zvážiť, či by sa to nedalo presunúť na štvrtok, 
alebo nájsť nejaký inakší vhodný termín. Alebo ........ aby prišli týždeň skôr, aby bola možnosť 
zorganizovať tie komisie. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, len pre potreby záznamu, tento rokovací poriadok je platný 
od roku 2010. Tzn. že nezačal platiť volebným obdobím, teda od roku 2014. To len pre záznam. To 
znamená, že v predchádzajúcom volebnom období boli takisto tieto časové dni. Aj osobne som povedal 
pánu poslancovi Lörincovi, že s technickými vylepšeniami, čo sa týka počtu dní, zasielanie materiálov, 
čo sa týka vyhotovenia zápisnice, nemáme vôbec žiaden problém. Jednoducho súhlasíme, aby tam ten 
časový odstup bol väčší. Vzhľadom na to, že už boli vyhlásené termíny zastupiteľstiev na celý rok, 
podľa mňa môžete celkom s úspechom začať organizovať tie stretnutia komisii na tie dni, ktoré sú, 
teda, ako ste ich vymenovali, štvrtok respektíve piatok, respektíve pondelok, celkom s úspechom. 
Jednoducho domnievam sa, že dôjdeme k spoločnému názoru, že treba rýchlejšie odovzdať materiály, 
treba pružnejšie reagovať. Ja som 100 % za to. Znamená, že budete mať ešte viac času na to, aby ste 
zvolávali tie komisie. Urobíme všetko pre to. Pán poslanec Boritáš s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Podobné niečo chcem povedať. Ten návrh, ktorý pripravil pán Lörinc  
a v spolupráci s ďalšími poslancami, mimo iného presne hovorí o veľkej časovej rezerve na prípravu 
materiálu, na zaslanie atď. Čiže predpokladám, že vtedy to bude už jednoduchšie. A toto chcem 
povedať, ak bude schválený ten návrh, teraz myslím tie časové hľadiská, určite v pohode budeme môcť 
voľnejšie sa schádzať aj na poslanecké kluby, aj na komisiách a tak ďalej. Tým pádom chcem už 
zároveň vyzývať, aby sme podporili ten návrh, v tých časových limitoch, ktoré budú navrhované, 
pretože tie budú podstatne dlhšie, ako je teraz v tom v platnom rokovacom poriadku. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč. Nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo. Beriem svoju výčitku, smerom na mestskú časť späť  
a ospravedlňujem sa. Skutočne v aktuálnom rokovacom poriadku je že 5 dní. Ja som vychádzal 
z aktuálneho, ktorý bol navrhnutý a ešte raz sa ospravedlňujem. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Horenský. Nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja by som chcel pripomenúť, že vo volebnom období 2010 – 2014, 
aspoň tí poslanci, ktorí tu boli aj minulé volebné obdobie, tak si pamätajú, že zastupiteľstvá boli  
vo štvrtok. Až potom, asi niekedy v polovici volebného obdobia, pani starostka rozhodla, na základe vraj 
väčšiny poslancov, že sa budú konať v utorok. Ja som bol v podstate tiež vtedy proti. A aj na začiatku  
tohto volebného obdobia som v podstate nejakým spôsobom apeloval, či sa nemôžeme vrátiť 
k štvrtkom. Viem, že p. Fiľakovskej to nevyhovuje, ale pokiaľ viem, aj čo sa týka mailovej 



komunikácie medzi ostatnými poslancami na túto tému, tak väčšine to buď vyhovuje, alebo je to jedno, 
čo sa týka toho štvrtka. Tak neviem, zase asi je to na tú diskusiu medzi nami. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Pach s faktickou, nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem, ja len chcem povedať, že či utorok alebo štvrtok, nevyhovie sa nikdy každému. 
Či utorok  alebo vo štvrtok, niekto bude mať určite problém. Podstatné je, ako už bolo povedané, aby 
materiály došli ešte s väčším predstihom ako to posielala... aby sa stihlo prerokovať. Keďže, ako bolo 
povedané – p. Matoušek - je nás iba 13 poslancov a treba absolvovať poslanecké kluby, treba 
absolvovať jednotlivé komisie, kde poslanci sú vo viacerých komisiách, takže ten predstih je skutočne 
nutný. A verím, že úrad bude mať dobrú vôľu, ako aj pán starosta deklaroval, tie materiály zasielať ešte 
s väčším predstihom, teda minimálne ešte 2 pracovné dni vopred. A tak ako aj p. Boritáš hovoril, bude 
to obsahovať aj prerokovávaného nového  navrhovaného rokovacieho poriadku. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nik prihlásený ďalej do diskusie, uzatváram 
možnosť diskutovať k bodu 15., pardón k bodu 14 a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov 
na uznesenie. 
 p. Horenský, návrhová komisia: Takže návrhová komisia sa rozhodla predniesť pozmeňujúci návrh, 
ktorý znie:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie prípravu zmien  
a doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte prosím k návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.17: Za hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1. Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Máme ďalší návrh na uznesenie? Čiže keď dobre chápem, tento návrh 
schválený vlastne vylučuje ten pôvodný návrh. Ďakujem. 
 
15.  Hodnotiaca správa Redakčnej rady za rok 2015 – poslanecký návrh 

Čas rokovania o bode 15.   01:30:54 – 01:33:39 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 15 - Hodnotiaca správa redakčnej rady za rok 2015  
- poslanecký návrh. Predkladá pán poslanec Horenský. Chcete uviesť ten materiál ešte pred uzneseniami  
komisii? Takže, nech sa páči pán poslanec. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja len v skratke. V podstate táto hodnotiaca správa nám vyplýva  
z platných zásad informovanosti občanov. Aj podľa pripomienok z minulého roka som sa tu v podstate 
vrátil k tomu, že som to kvantitatívne aj percentuálne rozdelil, čo sa týka príspevkov jednotlivých 
členov, resp. poslancov miestneho zastupiteľstva, alebo aj v jednotlivých príspevkoch z oddelení alebo 
referátov miestneho úradu. Čo sa týka toho záveru, v podstate je tam konštatované, že v rámci roku 
2015 došlo k náprave, resp. nedochádzalo k takým zásahom, ako dochádzalo v minulosti. To bol jeden 
takýto hlavný dôvod, alebo taký význam za rok 2015. A druhý je to, že v podstate vďaka prieskumu 
trhu sa nám podarilo v podstate ušetriť dosť značnú finančnú čiastku, čo sa týka tlače občasníka 
mestskej časti. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. K tomuto bodu 15 je uznesenie Komisie KŠaŠ, a to, že komisia 
berie na vedomie hodnotiacu správu redakčnej rady za rok 2015. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak 
nie je nik prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu  
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 p. Boritáš, návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Hodnotiacu správu 
redakčnej rady za rok 2015. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem, hlasujte. 
 



Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.18: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie bol prijatý.  
 
16. Interpelácie a otázky poslancov 

Čas rokovania o bode 16.   01:33:40 – 02:08:34 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu 16 - Interpelácie a otázky poslancov. Chcem len 
požiadať, tak ako na minulom rokovaní, aby ste v maximálnej miere - teda do tej 1. časti, smerovali vaše 
interpelácie - prečítam z rokovacieho poriadku § 14. bod 1 - 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. V tej 2. časti potom, keď  
- po interpeláciách,  prosím prejdime k otázkam. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Takáč, 
nech sa páči. 
  p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja mám na vás dve interpelácie. Prvá interpelácia je: 
- Týmto žiadam informáciu, akým spôsobom a kedy chce starosta doplatiť nezákonne odobrané osobné 
príplatky zamestnancom, konštatované v Správe o kontrolnej činnosti? A druhá interpelácia je: Týmto, 
žiadam informáciu, kedy bude vykonaná obnova dopravného značenia - myslím čiary na jednotlivých  
parkoviskách? Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S interpeláciou pán poslanec Tkáč? Nech sa páči. 
 p. Tkáč: Máme trošku problém s tým, že na Komisii VDaŽP sme prijali uznesenie, že komisia sa 
stretáva o 16:30. A na stránke je informácia, že o 16-tej. Takže kto to tam umiestnil? Prečo? A prečo 
nebolo rešpektované uznesenie našej komisie? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Môžem vám hneď povedať, pán poslanec, že ma neobyčajne mrzia 
takéto omyly, ktoré sa tu dejú. Urobíme všetko preto, aby sme zamedzili takýmto ľudským chybám.   
V diskusii...resp. s interpeláciou pán poslanec Horenský. Nech sa páči. Čiže, keď už nie je nik prihlásený, 
tak zrejme prechádzame k otázkam. Dovoľte mi ešte predtým, než budete pokračovať, aby som prešiel  
z rokovacieho poriadku § 15 - Otázky poslancov. Poslanci majú právo na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva klásť otázky starostovi, 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, 
pán poslanec Horenský. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Čiže ja by som v podstate interpretoval otázky p. Mariana Koszoru, 
občana, ktorý je aj tu. V podstate odpovede na tieto otázky nedostal. Preto som sa ja podujal, že sa  
na tieto otázky budem pýtať na zastupiteľstve. Čiže sú to 3 základné otázky: Po 1.)  Prečo zeleň nebola 
navrátená do pôvodného stavu v termíne, o ktorom bola verejnosť informovaná? Hovoríme o území 
Húskova 1. Kto má navrátenie územia do pôvodného stavu v zodpovednosti? Kto vykonáva kontrolu  
a kto môže vynútiť? A 3. otázka  - Zrovnanie terénu ....je všetko, čo do opravy? Alebo bude nasledovať 
aj zatrávnenie? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Bude, samozrejme, odpovedané na túto otázku. Ak má pán Koszoru pocit, 
že nebolo dobre odpovedané, chcem len všetkým prítomným poslancom povedať, že prekopávky - to je 
jedno, či z hľadiska havárie, tzn. neplánované alebo plánované prekopávky, neboli ešte nikdy 
predmetom - za 25 rokov fungovania samosprávy - teda neboli nikdy ešte predmetom informovanosti 
občanov. Začali sme to robiť. Je možné, že v tých začiatkoch to niekde škrípe, ale budeme robiť všetko 
preto, aby tie termíny, ktoré tam sú oznamované a odsúhlasované príslušnými organizáciami, boli 
dodržané. Bude skrátka odpovedané na vašu otázku, pán poslanec. S otázkou ďalej, pán poslanec Tóth.  
 p. Tóth: Ďakujem. Toto je na pani prednostkou alebo na niekoho z úradu. Ja sa chcem spýtať, či 
treba čítať stanoviská komisií, keď nie sú uznášania schopné? A akú majú výstupnú právomoc, keď sú 
- napr. štyria sú na komisii - to táto komisia podľa mňa nemá žiadnu výpovednú hodnotu v tomto. Tak 
ja sa len pýtam, či to má zmysel a akú má váhu čítať takéto stanoviská? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja by som vám skúsil odpoveď, pán poslanec. Tiež tuším, tak niekde  



vo svojom vnútri, že toto by sme nemali. Jednoducho je možné, že akékoľvek stanovisko akejkoľvek 
komisie, neuznášania schopnej, môže ovplyvniť hlasovanie poslancov. Súhlasím s vami. Dostanete, ale 
odpoveď na túto otázku. Pán poslanec Pach, nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem za slovo. Niekoľko otázok - dostal som už na 2 odpovede, ale chcem sa spýtať, aký 
je v nich vývoj, v týchto záležitostiach ohľadne vybudovania bezbariérového chodníka pri OC IV, okolo 
„Humna“?  Dostala sa mi odpoveď, že táto investícia mala byť vykonaná v máji. Ale keďže sú tam 
naplánované Tepelným hospodárstvom, rozsiahla rekonštrukcia rozvodov, v rámci sídliska, že je 
dotknutá aj táto oblasť. Teda či vieme už nejaký časový horizont povedať, kedy je plánovaná tá 
prekopávka? Lebo na ten chodník sú už v rozpočte peniaze,  je projekt, len teraz do toho vošla tá 
rekonštrukcia rozvodov. Vieme nejaký časový horizont odhadnúť? Lebo niektorí ľudia sa pýtajú, ako to 
bude? Ďalšia vec, ktorá mi už tiež bola zodpovedaná, len chcem vedieť, aký je vývoj vybudovania novej 
čakárne na Moskovskej triede? Je v jednaní úrad, viem o tom, len aký je vývoj situácie a časový 
horizont? Ďalšia vec, aký je vývoj ohľadne vybudovania bezbariérového prístupu do Denného centra, 
ktorý mal byť do konca roka uskutočnený. Ďalšia vec, čo sa týka plochy, kde bola konštrukcia, oceľová, 
na Starozagorskej, ktorá sa zbúrala pri ZŠ Starozagorská. Je tam teraz trávnatá plocha. Aký máme nejaký 
zámer, ako mestská časť? Lebo boli občania oslovení, čo tam chcú na tej ploche vybudovať. Aspoň čo 
som rozprával s viacerými, privítali by výsadbu parku. Ani nie tak parkovisko, ako park. Ale hovorím, 
možno to nie je tá najlepšia vzorka obyvateľov. Bolo by potrebné urobiť serióznejší prieskum. Ale mám 
za to, že na sídlisku síce máme nedostatok parkovacích miest, ale máme ešte väčší nedostatok vzrastlej 
zelene (stromov). Z môjho pohľadu, aj do budúcna chceme iniciovať  - do rozpočtu na budúci rok  
zahustenie výsadby stromov na sídlisku. Máme vytipované niektoré plochy. Pretože som to aj raz 
spomínal - to prehrievanie sídliska je enormné a bude to čím ďalej horšie. A ide nám o to, aby sme tu 
dažďovú vodu zachytili v rámci sídliska a jednoducho to ovzdušie bolo prijateľné v tých tropických  
- už možno povedať - tropických mesiacoch leta. Takže skôr zahusťovať výsadbu tam, kde sa dá 
stromami. V tej súvislosti je aj tá plocha pri bývalej – kvázi plavárni. Posledná vec, keď sa robil, 
pamätáte si - optický kábel, smerom cez ulicu Čordákova a spojená škola, spoločnosť, ktorá ho robila, 
akosi zabudla zrekultivovať. Zasypali výkop, ale zabudli ho osiať trávou, resp. zazelenať. Keď tam 
pôjdete dnes, je tam taký pás zeme, narástla tam akurát burina. Ale ani burina tam zatiaľ nerastie  
a bude tam dochádzať pri prudkých dažďoch k erózii pôdy na chodník. Takže neviem, aká bola dohoda? 
Bolo dobrým zvykom, že firma, ktorá zahrnula za sebou výkop, aj danú plochu, dala do pôvodného stavu 
teda rekultiváciou zelene. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Aby sme menej písali, pán poslanec - na tú prvú vec, ten bezbariérový prístup 
OC IV, presne v tom istom mieste bude kopať aj TEHO. A aby sme predišli tomu, že najprv dáme 
verejné peniaze na to, aby sme urobili bezbariérový prístup a o rok, alebo nejaké obdobie – skrátka  
TEHO to rozkope opäť, tak už sme v rokovaniach, značne sme pokročili. Nevieme vám povedať presný 
termín, ale TEHO oznámilo, keď si dobre spomínam, 2017 ako rok začatia. Tzn. že aj ja sa domnievam, 
že to oceníte, ako vy tak občania, že jednoducho 1 rok tam nedáme peniaze, neurobíme to a na ďalší rok 
to niekto pôjde rozkopať. Takže si to budeme musieť zosynchronizovať. Môžem povedať, že TEHO 
veľmi konštruktívne, pozitívne pristupuje k našim požiadavkám. Dokonca my sme predniesli viacero 
požiadaviek prepadnutého asfaltu na KVP. Akceptovali, napr. na  - túto - neďaleko na parkovisku, ako je 
tá garáž medzi Zombovou ulicou - nízke nepárne čísla a tou garážovou, je tam prepadnutý asi o 30 cm, 
možno aj viacej asfalt. Povedali, že áno (a na viacerých miestach, že toto budú riešiť, mimo toho, čo 
plánujú. Je to značne veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov firmy TEHO, kde aj sme ich požiadali  
o nejaké čísla. Budeme to komunikovať aj cez KVaPku, aby to ľudia pochopili, že kedy bude zasiahnuté 
do ich životov, do ich normálneho bežného fungovania na niekoľko mesiacov, tak vlastne to bude mať 
nejaký efekt následne, v tých lepších technológiách a lepších tepelných podmienkach. Takže niekedy, 
keď sa  - vaša otázka, kedy? - niekedy v roku 2017. Nemáme ešte presný termín od TEHO. Na ostatné 
otázky, samozrejme, vám bude odpovedané písomne. Nasleduje v otázkach pán poslanec Takáč.  
 p. Takáč: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Najprv s faktickou poznámkou. Ja vidím logiku  



v tom, čo ste povedali. Len pokiaľ viem, keď TEHO niečo rozkope, tak potom to musí uviesť  
do pôvodného stavu. A teraz môže sa stať, že TEHO to nebude rekonštruovať ani v roku 2017, lebo sa 
niečo stane, zmenia sa tam - neviem aké štruktúry - alebo nebudú peniaze a my stále nebudeme mať ten 
bezbariérový, na margo toho. Koniec faktickej poznámky. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ja osobne som požiadal pána vedúceho/námestníka - teraz si nespomeniem 
na jeho funkciu vo firme TEHO, že našou prioritou je KVP IV. Nech teda uvažujú s tým, aby tam 
začali. Tak len toľko ako odpoveď. A teraz s faktickou na pána poslanca Takáča, poslanec Tkáč.  
 p. Tkáč: Možno ani nie tak na neho, ako na tú situáciu s tým, že keď už TEHO bude rozkopávať ten 
chodník a dávať ho do pôvodného stavu, tak nech ho nedáva do pôvodného, ale nech ho už urobí 
bezbariérový. To by pre nich nemal byť problém. Čiže požiadavka na nich môže ísť a všetko. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prirodzene, pán poslanec, pre nič iné to nerobíme. Synchronizujeme naše 
kroky tak, aby dokonca aj tam, kde na Húskovej (nízke nepárne čísla), béčkový chodník, je tam problém 
s dažďovou vodou. Chceme aj čestne s TEHO hovoriť o tom, že aj keď nemáme teda to  v nijakom  
rozpočte a podobne, nepovažujeme to za problém, navrhneme im riešenie oni zase navrhnú, za akých 
okolností budú vedieť to naše riešenie akceptovať, aby po výmene toho vedenia - tam nastal stav, ktorý 
si my želáme. Takže v diskusii pán poslanec Takáč. Nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta, za slovo. chcel by som len upozorniť, že pani poslankyňa 
Zelinková odišla z rokovacej miestnosti. Aby nedošlo k problémom. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím, na chvíľu prestaňte, konštatujem, že rokovaciu miestnosť opustila 
pani poslankyňa Zelinková. Momentálne je počet prítomných poslancov 10. Ďakujem za upozornenie. 
Pán poslanec, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne. Na margo tej mojej nespokojnosti s istým uznesením, resp. s plnením, aj 
keď som dostal od vás odpoveď, že dostanem informácie, aby som to jasne špecifikoval, tak položím 
vlastne v tejto časti otázky o čo vlastne mi ide. Chcel by som sa spýtať, v akom štádiu je stretnutie 
s firmou, čo zabezpečuje verejné osvetlenie? A 2. moja otázka je - v akom štádiu je vypracovaný 
zoznam áut s výnimku mestskej časti? Čo sa týka tej Základnej umeleckej školy Milana Urbana, keď si 
dobre pamätám to meno. Moja 3. otázka je, v akom štádiu je 1. kosba na sídlisku? Lebo už miestami 
skutočne tá tráva je, možno niekde, aj 40 - 50 centimetrová. Ďakujem veľmi pekne za slovo. 
 p. Halenár, starosta MČ: Odpoviem vám hneď na tú poslednú otázku. Kosenie je v štádiu, že sme 
veľmi starostlivo vyberali plochy, ktoré sú najviac výškovo zarastené a postupne budeme ďalšie 
plochy, navrhovať dodávateľovi, aby ich kosil. To je odpoveď na vašu otázku. Na ďalšie, samozrejme, 
dostanete odpoveď písomnú. Nasleduje v diskusii pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Mám viac otázok, pripomienok a podnetov. Ale kvôli tomu, 
aby som nezdržiaval, pripravil som si to písomne. Čiže aj úradníčky, nemusíte písať. Ja vám to 
predložím okamžite. Takže prečítam: - V súvislosti so záväzkom spoločnosti Bronet s.r.o. na výstavbu 
detského ihriska, v súlade s platným uznesením miestneho zastupiteľstva je potrebné upresniť miesto, 
kde bude táto výstavba zrealizovaná. Navrhované bolo okolie Dénešovej ulice. Po 2. - Po odstránení 
skeletu telocvične, respektíve plavárne pri Základnej škole Starozagorská 8, je potrebné zrealizovať 
aspoň provizórny prístupový chodník, do tej doby pokiaľ nebude jasné využitie plochy po predmetnom 
objekte. Po ďalšie - Žiadam prednostku miestneho úradu o doručenie zoznamu všetkých platených 
parkovacích miest v našej mestskej časti a zároveň to zverejniť na webstránke mestskej časti... 
 p. Halenár, starosta MČ: Prepáčte, zapamätajte si pán poslanec... konštatujem, že pani poslankyňa 
Zelinková prišla do rokovacej miestnosti. Počet prítomných poslancov je 11. Prepáčte, môžete 
pokračovať, pán poslanec. 
 p. Boritáš: Na základe podnetu občana mám otázku na prednostku miestneho úradu, či sa neuvažuje 
zriadiť semafor pre chodcov pri bloku Dénešova 5 cez hlavnú cestu? Terajší stav je totiž pre chodcov 
veľmi nebezpečný. Po 5.) - Na zastávke MHD Drábova sa najmä ráno zdržujú neprispôsobivé osoby  
a bezdomovci, ktorí sú hluční a robia neporiadok. Žiadam predstaviteľov mestskej polície aj Policajného 
zboru Slovenskej republiky, aby zjednali nápravu. Po ďalšie: Pán Bc. Murko oslovil svojho času našu 



mestskú časť s návrhom projektu - humanizácia fasády. Žiadam aspoň stručnú odpoveď o tom, v akom 
stave je táto iniciatíva. Po ďalšie: - Na Klimkovičovej ulici je umiestnená  na obytnom dome kamera.  
Obdržal som sťažnosť od tam bývajúcich, že už dlhodobo je tam problém s jej hlučnosťou. Preto 
navrhujem umiestniť ju na samostatný stožiar, aby bola prínosom a nie na obťažovanie tam bývajúcich. 
Po 8.) - Kedy bude oficiálne otvorenie KVP Ice Aréna - športové centrum na Drábovej ulici? To ako 
otázka. A mám ďalšiu otázku. Budú tam pozvaní aj predstavitelia samosprávy našej mestskej časti? 
A posledná -  po 9.) - Aký je stav zveľadenia trhových miest na Moskovskej triede? To je všetko. 
Odovzdám to písomne. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Tkáč, nech sa páči, teda 
s otázkou... alebo otázkami. 
 p. Tkáč: Chcel by som sa opýtať, v rámci aj komisie výstavby, aj v rámci podnetov, ktoré som podával 
od občanov, ktoré som zozbieral napr. na riešenie prešľapov okolo obchodného centra pri Bille, kde sú  
vychodené chodníčky po hline. Obyvatelia aj členovia komisie navrhujú umiestniť tam dlaždice - nie 
chodník, ale dlaždice. Je to najjednoduchšie riešenie. Tak toto už sú podnety, ktoré sme zadávali 
niekedy v minulom roku a doteraz neboli realizované. Ani nevieme v akom sú štádiu. Čiže taká otázka 
- ako zadávať podnety správne tak, aby sa vyriešili do nejakého krátkeho času? Mali by byť 
financované z bežných výdavkov na údržbu, ak som správne pochopil. Čiže v akom to je stave, tieto 
naše podnety? 
 p. Halenár, starosta MČ: Hneď vám odpoviem pán poslanec. Tieto podnety, ktoré sú na prvý  pohľad 
veľmi rozumné a logické, majú svoju odvrátenú stránku. Tou je zimná a letná údržba. My si musíme 
všetci uvedomiť, že tým, že mestská časť spevní nejakú plochu, ktorá je najprv prešľapaná občanmi, 
nesie za túto plochu zodpovednosť. Aj v zime musíme tam dať tabuľku – „chodník v zime 
neudržiavaný“. Chcem tým len povedať, že ktokoľvek pôjde a tú tabuľku nejako odhodí a niečo sa tam 
naozaj prihodí na tom (nami spevnenom) chodníčku, ktorý prešľapali občania, môžeme čeliť značným 
nepríjemnostiam, v prípade úrazu v zime. Ja sa osobne staviam negatívne k takýmto iniciatívam práve  
z toho dôvodu, že máme s tým naozaj ďalšie obrovské výdavky. Myslím ako ľudské, tak finančné.  
A špeciálne - rád by som povedal, ten úzky pás zelene – neviem, či to nie je príliš honosné slovo, nazvať 
medzi parkoviskom a chodníkom, v priestore, kde je aj obchodné centrum, teda obchodný dom Billa  
- alebo ako by som to nazval. Budem ja všetkými dostupnými zdrojmi, ktoré máme považovať  
za miesto, ktoré ukáže občanom, že tak by sme sa chceli starať o verejné priestranstvo, o zeleň. Tzn. že 
ten úzky pás, ktorý je asi meter široký, dlhý je nejakých 6 - 7 m, sú tam 2 kanálové vpuste - už sme 
odstránili zápach z tých kanálových vpustí. Zariadili sme na základe našej iniciatívy, že sú tam nové 
poklopy, kde už ľudia neodhadzujú to, čo im zostane v rukách po zvyšku fajčenia. Snažíme sa, aby ten 
priestor naozaj bol reprezentatívny, že takto sa my budeme starať o verejné plochy a o zeleň v tejto 
mestskej časti. A práve preto by som chcel, aby sme namiesto úvah, lebo na jednej strane je - áno je to 
pohodlné prechádzať krížom cez parkovisko a dostať sa na chodník - na 2. strane máme s tým veľké 
starosti. A naopak, radi by sme, aby tá zeleň bola tam taká, by sme mohli byť na ňu pyšní. S faktickou 
pán poslanec Tkáč. Nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ešte by som chcel reagovať. Pred úradom máme chodník, ktorý je zo zámkovej dlažby  
a ktorý vedie od zastávky, vyúsťuje do cesty a nemá napojenie. Jedná sa o úsek asi dvoch metrov, kde 
chýba chodníková časť. Je tam vyšľapané miesto, lebo sa nemá kde napájať ten chodník. Určite 
poznáte všetci toto miesto, vedľa úradu. A situáciu je potrebné, lebo už je to 20 rokov takto, že chodník 
ústí do vozovky. A je to čudné, minimálne. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, ja stopercentne s vami súhlasím. Tu je presne vidieť to, kde sa 
dostávame tým, že spevňujeme vyšľapané plochy. Osobne vám môžem povedať, keď toto  
v úvodzovkách zlegalizujeme - akýmkoľvek spôsobom, tak z Húskovej 5 – 19 (z radovky), keď sa tam 
prejdete, je momentálne najmenej 5 chodníčkov prešľapaných. Tzn. že mám tomu rozumieť, že ďalších 
5 spevnených plôch budeme robiť? Jednoducho nebudeme robiť. A chcem vám povedať, že v prvých 
mesiacoch roku 2015 som dostal na schválenie alebo na podpis vybudovanie chodníčka okolo OC II 



Klimkovičova ulica. To je opäť skratka z Moskovskej ulice, cez zeleň, cez parkovisko. A bola 
projektová dokumentácia, v podstate už nejaký návrh na to, aby sa tam vybudovalo, aby ľudia nemuseli 
prejsť po prechode chodcov okolo OC II, teda po chodníku okolo OC II opäť cez prechod pre chodcov 
na Klimkovičovú ulicu, čo im zaberie asi 15 sekúnd času. Namiesto toho sme plánovali - ja neviem, 
myslím nejakú 12 tisícovú investíciu, aby sme tam vybudovali chodník, aby mohli teda z Moskovskej 
ulice cez skratku prechádzať okolo parkoviska a na Klimkovičovú ulicu. Zastavil som to. Zastavil som 
tu snahy z Bauerovej ulice, dostať sa z bývalej materskej škôlky k obchodnému centu, kde je aj Billa. 
Nebudem podporovať tieto snahy. Mám za to, skôr, že by sme mali robiť všetko pre to, aby sme 
občanom ukázali, že stratíte síce 20 sekúnd, tým, že pôjdete po prechode, ale nebudete nám spôsobovať 
finančné výdavky, nebudete nám spôsobovať starosť v zime, či sa tam niekto nepošmykne a nebudeme 
mať s tým vôbec žiadne starosti - do budúcna. Toto je môj postoj k týmto... - ako že - je v prirodzenosti 
ľudí skracovať si cestu. Ale na druhej strane, sú naozaj veľké nepríjemnosti z našej strany. Pán 
poslanec Takáč s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel reagovať, že podobná situácia niekedy bola 
na Cottbuskej. Tak isto ten chodník viedol do neznáma. Ten chodník bol zrušený a teraz je tam vlastne 
len blato. A problém je v tom, že ak chodník vedie alebo ústi k dopravnej komunikácii, tak potom by 
tam mal byť prechod pre chodcov. Takže na to treba dať pozor, aby sme zase nevytvárali náhodou 
nejaké chodníky, ktoré budú ústiť do cesty a potom sa niečo niekomu niečo stane a občan povie že išiel 
z chodníka na cestu a nebol tam prechod pre chodcov. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Áno, ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Na vás pán starosta - nerozumiem tomu, čo som pred chvíľočkou počul. 
Boli aktivity občanov, a vy - ste sa vyjadrili - citujem „zastavil som to“. Ja sa pýtam, my, ako poslanci   
po 1)  nevieme o aktivite nejakej občanov, že niečo chcú nejaký chodník atď. Teraz netvrdím o tom, či 
ten chodník tam má byť alebo nemá, ale ten výraz „zastavil som to“.  Na to je tu miestne zastupiteľstvo. 
Minimálne informovať ho o tom, že občania toto a toto chcú a požadujú. „Čo vy na to, poslanci?“ 
Následne môže byť nejaká reakcia. Ale mňa až zamrazilo. Priznám sa, nechcem ani odpoveď, ale treba, 
aby ste sa zamysleli nad tým, čo konáte. A či konáte v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Ďakujem  
pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Horenský. Nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať presne na tie spevnené alebo nespevnené 
plochy. Myslím si, s pánom starostom už vymenili presne na - dá sa povedať, tú časť o ktorej hovoril aj 
p. Tkáč, nejaké maily. Ja si myslím, že k takýmto veciam je potrebné asi pristupovať individuálne. 
Lebo pán starosta, ktorý hovoril o tých úsekoch, ktoré sú na Húskovej 5 - 14 – áno, sú to vyšľapané 
chodníčky, ktoré v podstate sú - nie sú. 
 p. Halenár, starosta MČ: Prepáčte, pán poslanec. Pán poslanec Boritáš opustil rokovaciu miestnosť. 
Momentálne je počet prítomných poslancov 10. Nech sa páči, pán poslanec. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Čiže vy, pán starosta, ste spomínal práve tie miesta, ktoré sú  
v podstate skratky, ale ktoré nenadväzujú na cestné komunikácie. O tom úseku, o ktorom hovoril 
p.Tkáč, je práve to, ktorý nadväzuje na cestnú komunikáciu. Ja viem, že vy ste proti tomu, aby 10 
metrov vedľa seba boli nejaké prechody pre chodcov. Ale si myslím, že práve takéto úseky by bolo 
vhodné asi riešiť individuálne, na základe takýchto prístupov. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Konkrétne, pán poslanec, keď sa zamyslím nad tou skratkou, úplne 
premýšľam nad tým, že kvôli čomu je. Naozaj, skúste sa postaviť na to miesto. Prečo vlastne tá 
spevnená plocha tam bola urobená?! Ak by niekto prešiel do pravého uhla, tzn. na triedu KVP a vyšiel 
k zastávke MHD, tak to je v podstate takmer podľa Pytagorovej vety - v tom možno je to to isté, teda tá 
istá dráha, iba že by niekto chcel do toho pohostinstva, alebo, čo to tam je, mať kratšiu cestu. Nevidím 
iný dôvod. Bolo to urobené, neviem kedy to bolo urobené... Pán poslanec Takáč opustil rokovaciu 
miestnosť. Momentálne je počet prítomných poslancov 9. Neviem, ako by som vám to inak povedal, 
nevidím zmysel tej spevnenej plochy, v značnej šírke. A teraz požiadavky pokračovať v tom ďalej, 



prosím, aby ste naozaj veľmi dobre zvážili zmysel tej spevnenej plochy. Mne nedáva žiaden. Pán 
poslanec Matoušek s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Matoušek: Chcem tomuto orgánu, tomuto miestnemu zastupiteľstvu navrhnúť jeden návrh, aby 
sme predišli týmto, že budete hlásiť, že odišiel - vrátil sa, stačí ak sa poslanci pred každým hlasovaním 
prezentujú a máme vyriešené tento daný problém. Je to trošku také ... prerušíte tu slovo  - že odišiel dakto 
z miestnosti. Čiže mám taký návrh, že pred každým hlasovaním nech sa poslanci prezentujú a máte  
vyriešený problém. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, váš návrh neprijímam. Postupujem presne v súlade 
s odporúčaniami expertov na zákon o obecnom zriadení, ktorí toto odporučili  robiť  počas  rokovania.  
S faktickou pán Horenský, nech sa páči. 
 p. Horenský: Ja len jednu vetu. Potom by bolo asi vhodné zrušiť ten chodník o ktorom ste teraz 
hovorili. Lebo ináč ľudí nenaučíme chodiť práve po tom oficiálnom chodníku, ktorý je v 90 stupňovom 
uhle. Takže buď jedno alebo druhé. Asi toľko. 
 p. Halenár, starosta MČ: Dobre. Ďakujem pekne. S otázkou pán poslanec Mihaľov. Nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ďakujem pekne za slovo. Som rád, že sa tu riešila zeleň. A tak ja som jednoznačne  
za to, aby sa robila výsadba zelene stromov a všetkého. Ale na predošlom zastupiteľstve som položil 
otázku toho, že občan z Hemerkovej 35 sa mi sťažoval, že za vežiakom sú kríky, sú tam aj nejaké stromy 
a ľudia chodia tam robiť - hlavne v letných mesiacoch – potrebu. Čiže občan žiada, aby sa tu podarilo 
minimálne preriediť alebo znížiť tú zeleň, aby tam človek nemohol chodiť. Lebo jednoducho im to tam 
zapácha. A ten istý problém so zapáchaním týchto, nejakých exkrementov a tak bolo aj pozdĺž Billy, že 
to už sa rieši. áno, popri Bille, ako je taký živý plôtik, takže zaňho tiež ľudia chodia robiť potrebu. 
Sťažujú sa mi ľudia, že im to vadí. Pri potravinách na Hemerkovej 33, nejaký občan na sociálnej sieti to  
tam riešil, že celé dni tam chodia nejakí ľudia proste tráviť čas a pijú tam. Prekážajú mu, žiadal, aby sa 
viac o to zaujímala štátna polícia. Ďakujem za slovo. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Myslím, že to bolo veľmi užitočné a bude treba 
naozaj požiadať mestskú políciu, lebo myslím, že tam už od rána od 7-mej sa dejú veci, ktoré sú  
v rozpore s VZN. S faktickou pán poslanec Tóth, na pána poslanca Mihaľova. 
 p. Tóth: Ďakujem pán starosta. My sme mali komisiu verejného poriadku, kde sme presne toto 
riešili, aj potrebu, ale aj to, že sa schádzajú ľudia, ktorí tam pijú. Problém je v tom, že aj keď tam prídu 
príslušníci mestskej polície, štátnej alebo hocikto iný - nie je trestné sedieť na lavičkách alebo nie je 
trestné tam popíjať. A keď už tam niekto niečo urobí, problém je v tom, že skoro nikdy nik, ani ten kto 
to ohlásil, nejde svedčiť. Boli tam príslušníci štátnej polície a pani, ktorá zavolala policajtov odmietla 
svedčiť. Tým pádom policajt príde, pošle ich preč. Oni sú tam o 5 minút späť. Takže to je taký 
neriešiteľný problém. A tak isto aj s potrebou na Bauerovej, v kríkoch, taktiež tam chodia vykonávať 
potrebu. Chodia tam policajti, pýtali sme sa (mestskí aj štátny) aj PMŠ-kari keď majú čas.  
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, máte 30 sekúnd na faktickú. Chcem konštatovať, že obaja 
poslanci, ktorí opustili rokovaciu miestnosť sa vrátili naspäť. Čiže opäť rokujeme v počte prítomných 
poslancov 11. A fyzicky je tiež 11 poslancov. S faktickou pán poslanec Tkáč, nech sa páči. 
 p. Tkáč: Ja by som podporil pána poslanca Mihaľova v tom, že tiež by som podal podnet - v časti 
medzi Čordákovou a ZŠ Čordákovou sa nachádzajú 2 betónové plochy. Slúžia ako detské ihriská. Je 
tam problém, že vo večerných hodinách tam chodia venčiť psov a znečisťujú tieto plochy. Plochy sú 
využívané celoročne pre deti, kde sa v zimnom období sánkujú. Bol som tam. Je tam osadená značka 
„Zákaz venčiť psov“, ale aj okolo nej – priamo - je enormné znečistenie psími exkrementami. Čiže 
upozorňujem, je to detské ihrisko,  kde sa chodia hrať deti zo základnej školy, mám o tom aj fotky. 
Môžem vám ich ukázať teraz, keď chcete. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Keď vás môžem poprosiť, pán poslanec, zašlite nám ich, pretože hneď to 
cez príslušné oddelenie budeme riešiť. Tzn. že zjednáme nápravu, potom po rokovaní. S faktickou pán 
poslanec Mihaľov, nech sa páči. 



 p. Mihaľov: Nedá mi nezareagovať na tých psíčkarov. Samozrejme, nemajú čo chodiť na detské 
ihriská, ale zas na druhej strane, treba si povedať, že na KVP-čku je veľmi málo priestranstiev, na ktoré 
môžu chodiť psíčkari. A je dosť zarážajúce, že venčoviská sú na KVP-čku postavené väčšinou  
popri hlavnej ceste. Čiže venčiť psa a ísť po ceste, nie je veľmi dobre. A iných plôch je strašne málo.  
Na tomto sa vlastne aj chcem podieľať, aby sa to rozšírilo pre psíčkarov, aby sme nemuseli chodiť  
na ihriská. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S otázkou ďalej pán poslanec Horenský. Nech sa páči. 
 p. Horenský: Už len jednu otázku. My sme pred časom, ako zastupiteľstvo, neschválili projekt, resp. 
zámer vybudovať na Hemerkovej ulici parkovisko. Ja by som sa chcel opýtať, či miestny úrad nemá 
nejaké informácie, že či práve ten investor bude pokračovať aj na základe nášho nesúhlasu, alebo nie? 
Ako je to potom aj s jeho prísľubom? Aj keď my sme neschválili jeho zámer, čo sa týka tej investície 
tých 16 000 eur, ktoré chcel potom investovať do bezbariérového výťahu na OC IV? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nik prihlásený na otázky, uzatváram diskusiu  
k bodu 16. Interpelácie a otázky poslancov.  
 
 
17.  Rôzne 

Čas rokovania o bode 17.   02:08:34 – 02:39:54 
 p. Halenár, starosta MČ: Otváram bod 17 – Rôzne. Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu 17. Pán 
poslanec Tóth. Nech sa páči. 
 p. Tóth: Ja sa chcem poďakovať... 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec Tkáč opúšťa rokovaciu sálu. Počet prítomných poslancov 10. 
 p. Tóth: ...Ja sa chcem poďakovať pánovi starostovi aj kultúrnej komisii. Som bol s podnetom, čo 
riešili dole, na tom detskom ihrisku na Dénešovej a vlastne promptne sa to teraz začalo riešiť. Takže 
ďakujem. Tam bol problém s tým, že sa tam veľmi víril prach a mamičky sa tam sťažovali, že je tam 
veľa prachu, najmä keď je teplo. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Len naozaj, pre potreby záznamu poviem, že toto ihrisko bolo v roku 2014, 
mám taký pocit, uvedené do prevádzky, podľa všetkých noriem, ktoré sa len dali normy vymenovať. 
Všetko bolo v poriadku. Okamžite nás - na začiatku roku 2015 sme dostali sťažnosti na to, že z toho 
ihriska je prach, kde deti nemôžu sa hrať. Urobili sme opatrenia a zdá sa, že nedostatočné. Ja dúfam, že 
toto, čo teraz zvolíme, bude už natoľko vyhovujúce, že tí ľudia naozaj nebudú musieť sa starať. Ale 
naozaj, je otáznik na našej strane, ako je možné vybudovať ihrisko podľa všetkých noriem, tak ako je 
treba, a pritom o veľmi krátky čas už dostávať sťažnosti občanov. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Chcel by som dať možno taký zlepšovací návrh, 
skutočne bez akejkoľvek irónie, neviem, že či to bude dobre fungovať, keď takto budeme hlásiť príchody 
a odchody. Či by nebolo jednoduchšie hlásiť len pred hlasovaním, koľko je prítomných poslancov. Lebo 
vtedy je to dôležité. Lebo častokrát aj dnes boli prerušení poslanci a mohlo im vypadnúť myšlienka. 
Takže, to len čisto ... len nejaký takýto návrh, aby to bolo čisto hlásené, len pred hlasovaním. Skúsme   
nad tým uvažovať. 
 p. Halenár, starosta MČ: V diskusii nasleduje pán poslanec Horenský. 
p. Horenský: Ďakujem pekne. V podstate viete, že my, alebo náš - dá sa povedať – poslanecký klub, pred 
časom riešil uzamykateľné kontajneroviská. V podstate možno to krachlo aj na základe toho, čo sa týka 
otázky financovania. V podstate, mne sa v sobotu dostala do rúk výzva Ministerstvo životného 
prostredia, v ktorej je až 40.000.000 EUR. Čo sa týka aktuálnej výzvy, v podstate každé 3 mesiace sú 
určite kolá na podávanie jednotlivých žiadostí. Preto som si dovolil pripraviť návrh na uznesenie, ktorým 
by som chcel zaviazať pána starostu, aby mestská časť sa zaviazala, alebo sa prihlásila do tejto výzvy. 
Prečítam návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada starostu 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby konal vo veci aktuálnej výzvy Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej  republiky,  zameranú na tr iedený zber komunálnych odpadov 



a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. Kód výzvy OPKZP PO 1 SC111 2016 – 10, 
Prioritná os 1- Udržateľné využívanie prírodných zdrojov, prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovanie odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, a aby pripravil  
a podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok za Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP. Ešte by som 
rád poďakoval aj kolegovi Boritášovi ... Zodpovedný: starosta mestskej časti pán Ing. Alfonz Halenár, 
k termínu: 30. 7. 2016. Ten termín je v podstate termín uzatvárania 2. kola podávania týchto žiadostí. 
Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Fiľakovská. 
 p. Fiľakovská: Ďakujem za slovo. Prepáčte, ja by som vás chcela poprosiť, milí kolegovia, aby ste mi 
venovali minútu času, keďže pravidelne sa vraciame k téme dňa stretnutia na miestne zastupiteľstvo. 
Podrobne som pozerala komunikáciu, ktorá prebieha, na maily od pani Balážovej a väčšina kolegov sa 
vyjadrila, že im to vyhovuje. Niektorým to bolo kvázi jedno, ja vám môžem len priblížiť situáciu v akej 
som ja. Naša škola má  60 pedagógov, ktorí dlhé roky majú schôdzu vo štvrtok. Je tam 600 žiakov. Ja 
osobne zodpovedám za 70 žiakov, kde musím prijímať rôzne pedagogické výchovno-vzdelávacie návrhy 
a opatrenia. Takže je nutné, aby som sa zúčastňovala porád, nehovoriac o tom, že súvisí s našou poradou 
aj rodičovské združenie. Neviem si predstaviť, ako by vyzeralo rodičovské združenie bez triedneho 
učiteľa. Takže chcem ešte raz sa poďakovať pánovi starostovi za jeho podporu. Pretože viem, že je  
vyvíjaný tlak na jeho osobu kvôli tomu, aby sa zmenil termín. Chcem sa mu poďakovať, pretože to robí 
z toho dôvodu, že ja som naňho apelovala. Ešte vás chcem poprosiť, aj vás, ja nemám možnosť voľby. 
Je tu 13 poslancov. Ja viem o tom, že sú pol roka nahlásené stretnutia na miestne zastupiteľstvá 
a komisie, naozaj, si to vedia viac-menej pripraviť skôr. Takže ja sa stotožňujem s pánom starostom, že 
nie je to tak, ako povedal pán kolega Matoušek, že to robia na poslednú chvíľu. Vedia to už dopredu. 
A naozaj, ešte raz prosím kolegov, že nemám možnosť výberu iného dňa. Štvrtok mi ohrozuje buď 
pozíciu poslanca alebo pozíciu práce. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A keď sa dá, aby ste 
mi vyšli v ústrety. Ďakujem veľmi pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Takáč. Nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel reagovať, že plne chápem čo pani poslankyňa 
povedala. Ale že či by to nemohol byť napr. iný štvrtok? Nemusí to byť presne v ten štvrtok. Každý 
týždeň máš rodičovské združenia? A - rada - pokiaľ viem, tak zamestnávateľ je povinný človeka  
vo verejnej funkcii uvoľniť na nejaký výkon. Ale nechcem otvárať na túto tému diskusiu. Ďakujem 
pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Konštatujem, že sa pán poslanec Tkáč vrátil. Opäť je 11 
prítomných poslancov. S faktickou pán poslanec Horenský. Nech sa páči. 
 p. Horenský: Ja by som chcel reagovať na p. Fiľakovskú. Ja opäť zopakujem, to sú naše skúsenosti, 
že keď boli v štvrtok miestne zastupiteľstvá, čo sa týka prípravy na zastupiteľstvo, aj čo sa týka 
prípravy jednotlivých komisií, bolo to trošku -si myslím - pre nás trošku jednoduchšie. Čiže len z toho 
hľadiska. Ale – ako - vieme si určite ešte o tomto porozprávať. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii pán poslanec Pach. Nech sa páči. 
 p. Pach: Ďakujem za slovo. Len pol vety. Určite ako som povedal, nebude problém s tým  utorkom, 
pokiaľ budú materiály, ako už bolo viackrát povedané, zavčasu. Len - a ešte teda v predstihu ešte 
väčšom. Ale k tomu, čo som chcel v Rôznom ja povedať - tri veci. Nebýva často, že poslanci chvália 
miestny úrad. Takže je dobre sem tam aj taký pozitívny prvok. Určite vieme, že všetky oddelenia  
na úrade pracujú, čo im sily stačia. A väčšina vykonáva veľmi dobre svoju prácu. Zhodneme sa na tom 
všetci poslanci. A konkrétne rád by som chcel pochváliť najnovšie za aktivitu, ktorá bola nedávno. Ja 
osobne som z pracovných dôvodov na nej nemohol byť, ale Deň učiteľov, ktorý organizovala mestská 
časť, tu mám referencie od kolegov, prebehlo skutočne na vysokej úrovni. A jednak aj učitelia a spätná 
väzba - podľa toho - vynikajúca a takéto podujatia skutočne si zaslúžia našu pozornosť. Oceňujeme ich. 



To je jedna vec. Ďalšia vec, padla tu otázka ohľadne kamery (bezpečnostnej), len možno niektorí nevedia 
o čo sa jedná. Ja som konkrétne aj s pani prednostkou túto záležitosť riešil. Jedná sa o kameru, ktorá je  
na rohu Klimkovičovej, hore na streche. Táto kamera vykazovala nepatričné vibrácie. Pani, ktorá býva  
na 8. poschodí, mala z toho už... už momentálne je v takom psychickom rozpoložení, že aj keď tá kamera 
tam nebude, ona už podvedome bude v strese. Jednoducho, dlhodobo tá kamera, keďže bola 
nainštalovaná už určitý čas, vykazovala tie vibrácie, takže napísala sťažnosť. Úrad už túto záležitosť 
riešil. A dokonca, ako pani prednostka mi minule povedala, spoločnosť Antik dokonca už tú kameru 
riešila, izolovala skrat, urobila opatrenia, aby teda ten hluk nebol vykazovaný. Napriek tomu pani, ktorá 
je dotknutá, aspoň mne tak povedala, že bude trvať na tom, aby tá kamera bola z tejto pozície odstránená 
a premiestnená na iné miesto, čo zatiaľ zrejme asi nepôjde. Takže prípadne sa môžete k tomu vyjadriť. 
Ale je taký problém na KVP-čku. Tá kamera, keďže bola otočná, tak tým pádom vykazovala potom hluk, 
ktorý sa prenášal  do bytu. Nanešťastie, keď tú kameru – súhlas na nainštalovanie kamery získali,  
mestská časť, alebo teda ten, ktorý inštaloval – spoločnosť Antik, ona bola dlhodobo mimo sídliska KVP.  
A ona k tomu by určite nedala súhlas. Ale bohužiaľ, bolo to odsúhlasené a teraz je s tým taký problém. 
Takže tá kamera je dosť veľký problém takže to bude treba riešiť. No a poslednú vec, čo som chcel,  
vrátim sa ku kosbe, k údržbe zelene. Ja som aj napísal, asi pred dvoma týždňami mail, aby sa teda kosba 
– lokálne, začala na sídlisku. Následne aj k tomu došlo. Pretože na našom sídlisku máme asi taký 
problém, že tá naša prídomová zeleň nie je zeleň jednoliata, nie je to monokultúra trávy, nejaká parková 
zeleň, ale nájdete tam všeličo. Nájdete tam púpavu, nájdete tam pastiersku kapsičku, lucernu a všelijaké 
iné druhy, ktoré na takéto (parkové) plochy nepatria. Samozrejme, už by bolo aj tú našu zeleň 
rekultivovať, ale na to určite peniaze nemáme. Takže, čo robiť? Jednoznačne - podstatne skôr začať 
kosiť. Pretože aj ako už spomínal kolega Takáč, momentálne sa ešte stále nájdu plochy, ktoré už mali byť 
dole. A keď si pozriete, napr. boli sme minule v Dorke, ako sociálna komisia - Dorka je jeden  
z tých užívateľov svojich priestoroch, ktorý sa vzorne stará o svoje plochy, priľahlé. Majú vystrihaný 
anglický trávnik okolo ich budov a oproti chodníka Hemerkova, zadná časť Hemerkovej - čisté 
burinisko, vo výške pol metra. Neviem či už je ten porast dole, alebo nie a jednoducho vidíte, púpava je 
odkvitnutá, rozmáha sa ďalej. Púpava má tú vlastnosť, že je pekná, keď kvitne, ale potláča kultúrne 
druhy tráv. A za chvíľu tu budeme mať samé púpavisko po celom sídlisku. Takže predchádzať tomu, je 
jediné možné - ešte včasnejším začiatkom kosby. Ďalej chcem upozorniť, príde aj kosba, druhá, keď 
bude sucho (v lete), tam tráva veľmi nebude rásť, ale budú rásť iné druhy kvetov alebo rastlín, ako je 
čakanka, divý kôpor a iné, ktoré vyrastú až do výšky pomaly metra. A vyzerá to veľmi zle. Takže vtedy 
síce tráva nebude mať 20 centimetrov, ako je v zmluve, ale tak isto by som prosil, aby tá kosba bola 
vykonaná načas, aby to vyzeralo tak, ako deklarujeme, že chceme aby bol želateľný stav, aj v tejto 
koncepcii, ktorá je navrhovaná a je rozpracovaná. Želateľný stav je, ja si myslím, mať zeleň, prídomovú 
aj okolo ciest na takej úrovni, aby ľudia sa cítili dobre. Ja cestujem každý deň po celom východnom 
Slovensku. Každá obec kde som prechádzal mala prvú kosbu už dávno za sebou. Viem, že je to finančne 
náročné. Máme odsúhlasených 5 kosieb. Teda peniaze máme na 5 kosieb - je to viac o jednu kosbu. Som  
si toho vedomý. Ale určite vieme aj tento problém riešiť v rámci rozpočtu. Určite. Pretože všetci, ako 
tu sedíme, našou prioritou, keď sme išli ako kandidovať, či za poslancov alebo vy, za starostu, pán 
starosta, bola prioritná údržba zelene. A to aj tých ľudí, ktorí boli zvolení. Čiže je evidentné. A ľudia 
nám to každý deň pripomínajú. - Prečo nie je tu pokosené? - Prečo hen nie je pokosené? Takže zvýšenú 
pozornosť venovať údržbe zelene. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem s faktickými na pána poslanca Pacha pán poslanec Takáč, 
prepáčte, pani poslankyňa Fiľakovská a za ňou nasleduje pán poslanec Takáč. 
 p. Fiľakovská: Ja sa ospravedlňujem, že nereagujem na pána kolegu Pacha ale na pána kolegu 
Takáča. Ešte raz chcem povedať - a moje porady sú presne v tom čase – neuveriteľné! - v tom týždni, 
ako je miestne zastupiteľstvo, na konci mesiaca. Niektoré porady nám schvaľuje magistrát, ako 
zriaďovateľ, niektoré Ministerstvo školstva - ako tie, ktoré sú zamerané na klasifikačné. A neviem si 



dovoliť naozaj chýbať na každej porade. Takže len to som chcela povedať. Nie som pánom svojho 
času. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ja by som len chcel povedať, že ja som tiež členom skupiny „Pokos trávu - zachrániš 
strom“ a už mám dávno záhradku pokosenú, že by skutočne bolo možné nejakým spôsobom 
komunikovať s majiteľom firmy, aby napr. tá prvá kosba, ktorá je veľmi dôležitá, lebo je to zimná 
tráva, je tá tráva hrubá a ťažko sa kosí, či by nemohla byť stále prvá kosba na sídlisku vykonaná napr. 
do 15. 4. Aj to by bola určitá forma, možno, riešenia. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem vysloviť veľké poďakovanie pracovníkom miestneho 
úradu, mestskej polície aj Policajného zboru Slovenskej republiky za perfektné zvládnutie prípravy  
a organizácie sviatočnej udalosti pri príležitosti vzácnej návštevy - jeho eminencie kardinála Jozefa 
Tomka - na území našej mestskej časti. Veľká vďaka, prosím odovzdajte to a tlmočte všetkým 
zainteresovaným. To je všetko. Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Ja by som chcel ešte v Rôznom predniesť dve veci. Prvú - chcel by 
som vám prečítať oznam, ktorý bol zaslaný pani prednostkou všetkým pracovníkom úradu. Prečítam ho 
celý, nie je to dlhé, oznam znie -  “Poslanci miestneho zastupiteľstva pri vykonávaní svojho mandátu 
kontaktujú miestny úrad prostredníctvom prednostu alebo priamo starostu mestskej časti. V prípade, že  
sa poslanec obráti so žiadosťou, respektíve podnetom atď. prostredníctvom elektronickej pošty priamo 
na zamestnancov úradu, je potrebné o tom informovať prednostu miestneho úradu a podnet mu poslať  
na vedomie. Ak poslanec dáva podnet, resp. žiadosť zamestnancovi úradu osobne, resp. ústnou formou, 
zamestnanec si u poslanca zdvorilo overí, či už bol o tomto podnete informovaný prednosta úradu.  
V prípade, že o podnete prednosta neboli informovaný, zamestnanec poslanca úctivo požiada, aby svoj 
podnet predniesol najprv prednostovi miestneho úradu. Ak si vybavenie podnetu žiada dlhší čas, 
informuje poslanca o tejto skutočnosti a oznámi mu predbežnú lehotu, v ktorej bude možné podnet 
poslanca vybaviť. Pri komunikácii s poslancami je potrebné dbať na to, aby prítomnosť poslancov  
v kanceláriách zamestnancov úradu neúmerne nezasahovala a neobmedzovala zamestnancov  
pri výkone ich práce. V prípade, že sa poslanec zdržiava v kancelárii zamestnanca dlhšie, ako si 
vyžaduje vybavenie prijatia jeho podnetu, zamestnanec poslancovi zdvorilo naznačí, resp. požiada  ho  
o umožnenie pokračovania v naplánovanej práci. Prosím všetkých vedúcich o preposlanie oznamu 
svojim zamestnancom a všetkých zamestnancov o dodržiavanie tohto postupu.“ 2. oznam, ktorý by som 
vám chcel prejsť je k spôsobu vedenia zastupiteľstva, ktorý bol aj predmetom uznesenia poslancov 
miestneho zastupiteľstva 8. 3. 2016. Je to uznesenie číslo 156, kde ste, vy poslanci, vyjadrili veľkú 
nespokojnosť s mojou činnosťou, najmä preto, že - a teraz iba k bodu c) uznesenia číslo 156 - 
„opakovane v rámci rokovania miestneho zastupiteľstva neudeľuje slovo poslancom miestneho 
zastupiteľstva, ktorí ho o to zákonným spôsobom žiadali“.  Po tom, ako bola vyhotovená a overená 
zápisnica, bola táto odovzdaná na posúdenie JUDr. Sotolářovi. Na základe tejto overenej zápisnice 
konštatoval pán doktor Sotolář, že  - citujem - „mám za to, že argumentácia o tom, že nebolo udelené 
slovo poslancovi a teda starosta stráca právo na vedenie rokovania miestneho zastupiteľstva, právne 
neobstojí, pretože sa riešila technická otázka. A jednak poradie udelenie slova je výlučne  
v dispozícii predsedajúceho. Nemožno akceptovať situáciu, keď okamžité neposkytnutie slova 
znamená stratu oprávnenia viesť rokovanie miestneho zastupiteľstva, resp. že poslanec musí dostať 
slovo pred zamestnancom úradu.“  
 Teda okrem toho, že som cítil, alebo som vyjadril svoj názor, že prenechanie vedenia pani 
zástupkyni považujem za neopodstatnené a nebol som ochotný tak učiniť, tak je to ešte schválené aj 
doktorom Sotolářom. S faktickou pán poslanec Horenský, za ním pán poslanec Boritáš. Nech sa páči. 
 p. Horenský: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať pána starostu, či môžeme, ako my, 
poslanci, dostať ten prvý oznam, ktorý ste nám teraz prečítali? Ďakujem. 
 p. Halenár, starosta MČ: Myslíte doktora Sotolářa? 



 p. Horenský: Nie, ten prvý oznam. 
 p. Halenár, starosta MČ: Bol prečítaný. Skrátka, je to interná pošta. Len chcem, aby ste jednoducho 
vedeli o tom, aby ste nemali pocit, že nie ste informovaní, a pritom pracovníci úradu dostali nejaký 
pokyn. Nič iné v tom pokyne nie je, len veľmi úctivé, zdvorilé správanie pracovníkov úradu, vypočutie 
žiadosti. Toto ste už dostali dávno na vedomie. Neviem koľko ...možno 5 - 6 mesiacov dozadu, že všetky 
vaše žiadosti prosím smerujte na prednostu úradu. A ten... prečo to robíme. To z toho prostého dôvodu, 
aby sa nestalo to, že nejaká žiadosť nebude ošetrená. Často sa nám stávalo, že prišla elektronická žiadosť, 
pracovník buď na ňu zabudol alebo jej nevenoval dostatok pozornosti. Samozrejme, že tá zodpovednosť 
je potom jednoznačne definovaná na tom pracovníkovi. Čiže nič iné tam nie je. A je tam potom  
o zdržiavaní sa poslancov v kanceláriách. V kanceláriách dochádza ku kontaktu pracovníkov s občanmi, 
často k osobným údajom. Jednoducho nechceme sa dostať do žiadnych ťažkostí v zmysle, že by sme sa  
dostali do nejakej nepríjemnosti, vzhľadom na osobné údaje, s ktorými teda v mnohých kanceláriách 
prichádzajú pracovníci úradu do kontaktu. Nič iné v tom prosím nehľadajte. To je všetko. Pán poslanec 
Boritáš s faktickou. Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, kto diktuje poslancom a bráni im v činnosti, 
nazýva sa diktátor. Aspoň ja osobne diktátorov neuznávam, ani ich nemienim akceptovať. Jedine zákon 
o obecnom zriadení budem plne využívať naďalej a nikto mi v tom nezabráni. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ja neviem, či som to celkom dobre pochopil, ale keď budem mať nejakú otázku na nejakú 
úradníčku na tomto úrade - úplne jednoduchá otázka, kedy sa máme stretnúť napr. teraz je Deň čistého 
KVP a chcem sa niečo opýtať, tak najprv túto otázku adresovať pani prednostke, ktorá určite má svoju 
náplň práce, ktorá je zaneprázdnená, ktorá riadi úrad ako taký? A mám čakať na vyjadrenie od pani 
prednostky, alebo mám prísť za zamestnancom a mu povedať, že už som túto svoju otázku predložil 
pani prednostke? A teda zamestnanec bude volať pani prednostke, že či skutočne pán poslanec v tejto 
veci vás kontaktoval? Ako – neviem, či sa dostávame do dobrej sféry. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, ešte raz, prosím, počúvajte. Ak poslanec podáva podnet ... 
prepáčte, v prípade, že sa poslanec obráti so žiadosťou, podnetom a pod. prostredníctvom e-pošty alebo 
ústne. Dobre? – Žiadosť, podnet, tzn. niečo, čo vyžadujete, aby ten úrad vám odovzdal. Predpokladám, 
že jednoducho pri plnení vašich mandátov, poslaneckých, jednoducho potrebujete nejaké informácie  
od pracovníkov úradu. Nič iné za tým nie je, len to, aby ten pracovník naozaj k tomu pristupoval  
s plnou vážnosťou. Nič iné prosím, za tým nehľadajte. Pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Ja sa totiž chcem ešte spýtať, či som to dobre rozumel, keďže sa jedná o žiadosť. To sa 
nejedná, keď idem dohodnúť komisiu verejného poriadku alebo niečo také, že budeme tu zase... ja 
prídem za - teraz sa vymenili, je tam pani Juhásová, dohodnúť termín napr. komisie verejného 
poriadku, tak aj to mám hlásiť pani prednostke? Alebo čisto sa jedná len o žiadosti? 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, jedná sa o vykonávanie poslaneckého mandátu. Nič iné tu 
nie je. Poslanci miestneho zastupiteľstva pri vykonávaní svojho mandátu kontaktujú miestny úrad. 
Áno, tzn. keď idete riešiť nejaké organizačné záležitosti, v súvislosti s komisiou, tak jednoducho nikto 
vás nebude posielať za prednostom. A okamžite to vybavíte s príslušným pracovníkom.  
 p. Tóth : ...Lebo aj toto je.... 
 p. Halenár, starosta MČ:  Pán poslanec, chcem tým povedať, nehľadajte v tom žiadne iné kudrlinky, 
len to, aby sme mali dokonalú informovanosť o tom, aké sú žiadosti a podnety poslancov. Aby 
pracovníci cítili zodpovednosť, že to majú urobiť. Pán poslanec Matoušek s faktickou.  
 p. Matoušek: Pán starosta, ja si myslím si, že to ste myslel ako srandu,  tento  oznam.  Naozaj  som  
na tomto úrade už tretie funkčné obdobie, ešte takúto nehoráznosť, ako ste teraz tu povedal som ešte 
nezažil. Keď si ja potrebujem ísť niečo vybaviť s tým zamestnancom, v tom danom momente, ako  
- nechcete zo mňa robiť otroka, že ...... a keď tu nebude pani prednostka, tak čo? Budem čakať, pokiaľ 
príde pani prednostka? Nemyslíte to snáď vážne, to čo ste teraz predniesli. 
 p. Halenár, starosta MČ: Všetko pán poslanec? Ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš.  



 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Po tom všetkom, čo tu počúvam, navrhujem namontovať na celý úrad 
odpočúvacie zariadenia. - To už tu teda bolo, samozrejme ironizujem, pán starosta, ale to je presne toto, 
čo bolo tu niekedy. Ak toto chcete robiť. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ja iba chcem povedať, že som sklamaný, akým spôsobom vediete tento úrad, resp. že 
keď prídem na úrad, že mám ...cítiť vždy... cítim, že je tu nejaký strach, nejaký bossing a niečo také. 
No vy, ako starosta, by ste sa mali zamyslieť proste nad tým, že či to je správne, keď vám zamestnanci 
v dnešnej dobe, kde je ... o prácu sa bojuje, tak ľudia dávajú výpovede, radšej, ako keby mali pracovať 
pod vami. Zamyslieť sa nad tým, že či je to v poriadku a ten oznam, tú správu, ktorú ste posielali 
zamestnancom, by som si poprosil – ako - dúfam že to bude na zázname, lebo keď to je na zázname, 
tak je to potom jedno, či nám to pošlete. My si to pozrieme a asi to prepíšeme sami. Ale fakt, ako, tento 
prístup sa mi nepáči. 
 p. Halenár, starosta MČ: Pán poslanec, ja dohliadnem osobne, aby to bolo v zápisnici dobre, presne 
v takej istej forme, ako v akej to bolo prečítané. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo. Chcem na úvod povedať, že si nesmierne vážim pani prednostku 
a jej prácu a dúfam, že vydrží robiť pani prednostku do konca volebného obdobia. Lebo už tu boli časy, 
kedy sme nemali prednostu. A neviem - v prípade - na koho by sme sa vtedy obracali. Ďakujem pekne. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Pokiaľ nie je nik prihlásený do diskusie, nech sa páči, návrhová  
komisia. 
 p. Horenský, návrhová komisia : Takže, prečítal by som návrh na uznesenie:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada starostu Mestskej časti-Sídlisko KVP 
aby konal vo veciach aktuálnej výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zameranú 
na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, kód 
výzvy OPKZP PO1 SC 111- 2016- 10, Prioritná os 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.1.1 - Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu  
a podpora predchádzania vzniku odpadov, aby pripravil a podal žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok za Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP.  
Zodpovedný : starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár                Termín: 30. 7. 2016. 
 p. Halenár, starosta MČ: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie č.19: Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh na uznesenie sme prijali. 
 
 p. Halenár, starosta MČ: Prosím každý, kto bude mať akýkoľvek návrh na uznesenie, aby použil 
kopírku a teda, aby sa jedna kópia návrhu dostala predo mňa.  
 
 
 18.  Záver 

Čas rokovania o bode 18.   02:40:04 – 02:41:06 
 p. Halenár, starosta MČ:  Bod 18 – Záver. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom za aktívnu 
účasť, ďakujem pracovníkom úradu. Na ďalšom zastupiteľstve sa stretneme koncom júna. 
 
Rokovanie je ukončené o 18.00 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  z XV. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP konaného  

dňa 26. 04. 2016  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice v celkovom počte 
21 strán, z toho 2 strany sú výsledkom  prezentácie. 

 
   
 
 
 
 
 
.............................................    ............................................ 
    Ing. Jana Timková, v. r.   Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
              prednostka              starosta 
     
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Ing. Roman Matoušek , v. r.     ............................................ 
 
Vojtech Tóth, MBA, v. r.    ............................................ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 16. 05. 2016 
 
Zapísal: A. S. Partner a Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 


