
1 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
z XXXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, konaného 
v mimoriadnom termíne dňa 06. marca 2018 o 08.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ 
Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť      
 
 
Prítomní poslanci MieZ: Podľa prezenčnej listiny z XXXIII. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Neprítomní poslanci MieZ:  Mgr. Zuzana Fiľakovská, Ing. Ján Tkáč, PhD. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 

Otvorenie  
  Čas rokovania  00:00:00 – 00:07:09 

    Starosta: Dobrý deň prajem, otváram XXXIII. zasadnutie MieZ zvolané z iniciatívy siedmich 
poslancov. Títo poslanci navrhli program okrem jedného bodu, ktorý bol nimi navrhnutý, boli 
všetky body zaradené do pozvánky. Pozvánku ste obdržali. V prvom rade ešte overíme 
uznášaniaschopnosť. Prosím, aby ste sa prezentovali. Prezentovalo sa 11 poslancov, teda sme 
uznášaniaschopní. Prosím teraz  o vaše pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k programu 
rokovania. Pani poslankyňa Gamcová. 
 p. Gamcová: Ďakujem pekne. Rada by som doplnila bod 6.b), a to je žiadosť občanov  
z Klimkovičovej 27 a 29 ohľadom súhlasu zastupiteľstva s predajom pozemkov. 
 Starosta: Pán poslanec Boritáš. 
    p. Boritáš: Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem dva nové body. Bod číslo 5. s názvom Správa 
o kontrolnej činnosti za rok 2017 a bod rôzne číslo 6.a) s názvom Časový plán rokovaní miestnej 
rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2018 s tým, že ďalšie body budú prečíslované. Odovzdávam 
Vám to písomne.  
   Starosta: Ďakujem. Takže sú tu 2 návrhy na doplnenie programu - o bod 6.b) Žiadosť občanov 
z Klimkovičovej 27 a 29 ohľadom predaja pozemkov. Prosím hlasujte o tomto návrhu na doplnenie.  
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

Starosta: Ďalšie 2 návrhy sú od pána poslanca Boritáša. Jeho návrh je na bod číslo 5. Správa  
o kontrolnej činnosti za rok 2017. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

Starosta: Ešte som zabudol povedať, že pani poslankyňa Fiľakovská sa ospravedlnila. Takže 
návrh na doplnenie bodu 5. bol prijatý a teraz bod 6.a) Časový plán rokovaní miestnej rady  
a miestneho zastupiteľstva v roku 2018 - tiež návrh pána poslanca Boritáša. Hlasujte, prosím,  
o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
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Starosta: Hlasujte teraz, prosím, o programe ako celku s doplnenými bodmi 5, 6.a/, 6.b/ s tým, že 
ďalšie body budú prečíslované, to znamená: bod Rôzne bude 7. a Záver  8. Hlasujte, prosím.  
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

Starosta: Teda budeme sa riadiť týmto programom, ktorý bol zaslaný, a ktorý bol pozmenený 
teraz aj s tými zmenami, ktoré boli prednesené. 

 
 
1. b/ Voľba návrhovej komisie  
 Čas rokovania o bode 1.b/   00:07:10 – 00:08:36 
   Starosta: Prechádzame k bodu 1. b/ Voľba návrhovej komisie. Prosím vaše návrhy na členov 
návrhovej komisie. Pán poslanec Matoušek. Nefunguje vám prihlasovanie? Postarajte sa, prosím, 
aby boli aktívne. Pán poslanec Matoušek.  
 p. Matoušek: Navrhujem pani Gamcovú. 
 Starosta: Pán poslanec Pach.  
 p. Pach: Ja navrhujem pána poslanca Boritáša. 
 Starosta: Pokiaľ nie sú ďalšie návrhy, tak hlasujte, prosím, o návrhovej komisii v zložení: pani 
poslankyňa Gamcová, pán poslanec Boritáš.  
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

   Starosta: Teda bolo odhlasované, že návrhová komisia bude pracovať zložení: pani poslankyňa 
Gamcová, pán poslanec Boritáš. Nech sa páči, odoberte sa na miesta pre návrhovú komisiu. 

 
 
1. c/ Určenie overovateľov zápisnice  
 Čas rokovania o bode 1.c/   00:08:37 – 00:08:49 

   Starosta: Za overovateľov zápisnice dnešného rokovania určujem pani poslankyňu 
Adamčíkovú a pána poslanca Boritáša. 

 
 
2. Potvrdenie uznesenia č. 365 z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva 
    Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23.01.2018 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 2.  00:08:50 – 00:10:21 
    Starosta: V programe máme bod 2. Potvrdenie uznesenia č. 365 z pokračovania XXXI. 
rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23. 01. 2018. Predkladateľom je pán poslanec 
Boritáš. Chcete uviesť tento bod? 
    p. Boritáš: Nie. 
    Starosta: Nie - otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram 
diskusiu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
    Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje  uznesenie č. 365  
z pokračovania XXXI. rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  zo dňa  23.01.2018.  
    Starosta: Hlasujte prosím o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
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3. Potvrdenie uznesenia č. 374 z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva 
     Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23.01.2018 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 3.  00:10:22 – 00:11:50 
 Starosta: Prechádzame k bodu 3. Potvrdenie uznesenia číslo 374 z pokračovania XXXI. 
rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23. 01. 2018. Predkladateľom bodu je pán 
poslanec Boritáš. Chcete ho viesť? 
    p. Boritáš: Nie. 
    Starosta: Otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram 
diskusiu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
    Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi potvrdzuje  uznesenie č. 374  
z pokračovania XXXI. rokovania MieZ MČ Košice  -  Sídlisko KVP  zo dňa  23.01.2018.     
    Starosta: Prosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
4. Potvrdenie uznesenia č. 375/c z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23.01.2018 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 4.  00:11:51 – 00:13:25 
    Starosta: Prechádzame k bodu 4. Potvrdenie uznesenia č. 375/c z pokračovania XXXI. 
rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 23. 01. 2018. Predkladateľom je pán poslanec 
Boritáš. Chcete uviesť tento bod? 
    p. Boritáš: Nie. 
    Starosta: Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
   Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje  uznesenie č. 375/c  
z pokračovania XXXI. rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  zo dňa  23.01.2018.   
    Starosta: Hlasujte prosím o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
5. Správa o  kontrolnej činnosti za rok 2017 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 5.  00:13:25 – 00:16:46 
 Starosta: Prechádzame k bodu 5. – doplnený bod. Správa o  kontrolnej činnosti za rok 2017. Pán 
poslanec Boritáš - nič viac k tomu nie je. Neviem, chcete k tomu dať nejaký komentár, prosím?  
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Všetci poslanci túto správu obdržali, aj v zmysle zákona si už pani 
kontrolórka povinnosť splnila, že správu predložila v zákonnej lehote, preto som si dovolil to 
predložiť a vzhľadom k tomu, že pani kontrolórka je predkladateľom, tak požiadam, aby ste jej 
udelili slovo, aby mohla k tomu uviesť úvodné slovo. Ďakujem pekne. 
  Starosta:  No, je zvláštne, že keď je zastupiteľstvo zvolané z iniciatívy poslancov, že sa tam 
zaraďuje bod pracovníka úradu mestskej časti. Takže keď má správu každý... chcete túto správu, 
prosím, uviesť? Nech sa páči. 
 p. Hóková: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslím si, že nie na tom nič zvláštne, ak poslanci 
zaradia takúto správu na program rokovania. Pôvodne toto zastupiteľstvo žiadali poslanci na február 
2018, preto som ich požiadala, aby tu zaradili aj túto správu, pretože doteraz nie je zosúladený 
zákon v tej časti, kde sa hovorí, že správa o ročnej kontrolnej činnosti má byť predkladaná do 60 
dní po ukončení kalendárneho roka. Takže ja som tú svoju povinnosť splnila. Tak isto som správu 
dala aj  úradu k dispozícii. To, že nebol tento bod  zaradený do programu som bola prekvapená  
a som rada, že ho poslanci zaradili. Ďakujem. To je všetko. 
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 Starosta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Bod sa nazýva „Správa o kontrolnej činnosti za rok 
2017“. Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím návrhovú komisiu  
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie „Správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2017“, ktorá bola poslancom predložená dňa 09. 02. 2018. 
 Starosta: Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
6.a/ Časový plán rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2018 - poslanecký 

návrh   
  Čas rokovania o bode 6.a/  00:16:47 – 00:19:13 
 Starosta: Prechádzame k bodu 6 a). 6 a)  bol doplnený bod s názvom Časový plán rokovaní 
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2018. Navrhol ho pán poslanec Boritáš s tým, že tu 
nedal nikoho ako predkladateľa, chcete to nejako komentovať pán poslanec? Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Budem stručný. Návrh obdržali všetci poslanci MieZ. Ide o to, aby 
sme mali dopredu jasné termíny zastupiteľstiev aj miestnej rady. Je tam presne všetko konkrétne 
uvedené, čiže z mojej strany všetko. Nech sa páči, môžete otvoriť diskusiu. 
 Starosta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, aj  s  platným  Rokovacím  
poriadkom,  §  6,  body  3 /  a  4 /, po I. schvaľuje Časový plán rokovaní miestnej rady, ďalej len 
MieR a miestneho zastupiteľstva v roku 2018 podľa predloženého návrhu a po II.  žiada starostu 
MČ, aby  zvolával  zasadnutia  MieR  a  MieZ v súlade so schváleným „Časovým  plánom  
a konkrétnym  harmonogramom   jednotlivých  rokovaní  v  roku  2018 “.  
 Starosta: Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý. 
  
6.b/ Žiadosť občanov z Klimkovičovej 27, 29 ohľadom súhlasu s  predajom pozemkov  
 – poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 6.b/  00:19:14 – 00:22:43 
 Starosta: Prechádzame k bodu 6.b) s názvom žiadosť občanov z Klimkovičovej 27, 29 ohľadom 
súhlasu s predajom pozemkov. Tento návrh bol zaradený dodatočne na návrh pani poslankyne 
Gamcovej, nie je tu predkladateľ, ale predpokladám, že vy ste predkladateľ. Chcete to nejako 
okomentovať? Nech sa páči. 
 p. Gamcová: Ďakujem pekne za slovo. Predkladám návrh na uznesenie troch obyvateľov tejto 
MČ, a to Ing. Ľuboša Pitoňáka, Ing. Františka Fabiána a Mariána Frivalského z dôvodu 
vybudovania troch parkovacích miest v uzavretom areáli komplexu, kde pôvodne pred kolaudáciou 
bol dostatočný počet parkovacích miest, avšak neskôr sa zistilo, že je to už majetok mesta Košice. 
Na minulom zastupiteľstve zástupkyňa týchto troch obyvateľov pani Cákoczyiová veľmi podrobne 
vysvetlila celú situáciu. Veľmi ma mrzí, že od 01. 06. 2017, keď obyvatelia podali žiadosť na túto 
MČ, dodnes nedostali odpoveď, preto z toho jediného dôvodu predkladám tento návrh  
na uznesenie, aby bola dodržaná nejaká zákonná lehota na vyriešenie tohto problému. Takže 
dovolím si prečítať návrh na uznesenie. MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP súhlasí s odpredajom 
pozemkov časť parcely c) číslo 691/1 v katastrálnom území Grunt z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa o výmere 39,15 m² pre Ing. Františka Fabiána, Ing. Ľuboša Pitoňáka, oboch bytom 
Klimkovičova 29 Košice a Mariána Frivalského bytom Klimkovičova 27 v Košiciach za účelom 
vytvorenia troch nekrytých parkovacích miest s rozlohou 4,5 m x 2,9 m na jedno parkovacie miesto 
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s podmienkou dodržania podmienok útvaru hlavného architekta mesta Košice a podmienok 
stanovených MČ Košice-Sídlisko KVP. 
 Starosta: Takže toto bolo uvedenie s návrhom na uznesenie. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
Ak sa nikto nehlási do diskusie uzatváram diskusiu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP súhlasí s odpredajom pozemkov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 Starosta: Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý. 
 
7. Rôzne 
  Čas rokovania o bode 7.  00:22:43 – 00:23:01 
    Starosta: Prechádzame k bodu 7. Rôzne. Keď sa nikto nehlási do bodu Rôzne, uzatváram bod 
Rôzne a prechádzame k poslednému bodu Záver.  

8. Záver 
     Čas rokovania o bode 8.  00:23:01 – 00:23:13 
    Starosta: Tým teda ukončujem toto XXXIII. zasadnutie MieZ a ďakujem všetkým za aktívnu 
účasť. 

Rokovanie je ukončené o 8.25 hodine. 
Zápisnica je vyhotovená formou čiastočne upraveného doslovného prepisu z rokovania. 
Súčasťou 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 XXXIII. zasadnutia MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP 

konaného dňa 06.03.2018 z hlasovacieho zariadenia firmy A.S. Partner, s. r. o., Košice              
v celkovom počte 12 strán, z toho 1 prezentácia. 

 
 
 
Dňa:.........................   ..........OSPR............                  Dňa: 19.03.2018   ........................................... 
                                 Ing. Jana Timková                          Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
                                           prednostka                                      starosta 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Dňa: 20.03.2018         ...............................                Dňa: 20.03.2018  ........................................... 
                                Iveta Adamčíková, v. r.                                                 Martin Boritáš, v. r. 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 09.03.2018 
 
Zapísali: Vojtech Biskup, oddelenie PČaI 

   Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 


