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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
z XXXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, konaného dňa 
19. decembra 2017 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 XXXI. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Neprítomní poslanci MieZ:  Mgr. Zuzana Fiľakovská, Mgr. Ladislav Lörinc,  

Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 

Otvorenie  
  Čas rokovania  00:00:00 – 00:12:06 

Starosta: Prosím, aby ste sa prezentovali, aby sme zistili uznášaniaschopnosť. Prezentovalo sa 10 
poslancov, tým je MieZ uznášaniaschopné. Program tohto zastupiteľstva bol predložený v písomnej 
podobe. Prosím, teraz vaše návrhy na doplnenie alebo zmenu tohto návrhu programu rokovania. 
Pán poslanec Boritáš. 
 p. Boritáš: Mám pripravený návrh programu dnešného rokovania. Najprv ho prečítam a potom 
ho stručne skomentujem. Takže - 1.   Otvorenie, 1.a/ Schválenie programu rokovania, 1.b/ Voľba 
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, 2.  Potvrdenie uznesenia  č. 344, 3. Potvrdenie 
uznesenia  č. 350, 4.  Potvrdenie uznesenia  č. 351, 5.  Potvrdenie uznesenia  č. 352, 6.  Potvrdenie 
uznesenia  č. 353/b, 7.  Kontrola plnenia uznesení, 8.  Senior  dom  -  aktuálne  informácie, 9.  
Informácia o vybavených interpeláciách, 10. Rokovania miestnej rady - informácia a závery, 11. 
Informatívna správa zo XVII. rokovania Mestského zastupiteľstva, 12. Správa o kontrolnej činnosti, 
13. Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2018, 14. Návrh na VII. zmenu 
rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP, 15. Návrh rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2018 
a roky 2019, 2020, 16. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  
august – október 2017, 17. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie ADRA, 18. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Maják nádeje, 19. Žiadosť o poskytnutie 
dotácie - HK Sršne Košice, 20. Voľba prísediacich pre Okresný súd Košice II, 21. Voľba  člena  
Rady  školy  pri  ZŠ  Starozagorská, 22. Interpelácie, 23. Otázky poslancov, 24. Rôzne, 25. Záver. 
K tomu návrhu sme po konzultácii so všetkými poslancami dospeli preto, že čas 8:00 väčšine 
poslancov, ktorí sú zamestnaní nevyhovuje, ale nechceli sme blokovať toto zastupiteľstvo ako také, 
preto sme sa zišli, aby sme pripravili nový návrh programu. Zároveň sú tu dva nové body,  jedným 
je bod 8. Senior dom. Poslanci zatiaľ obdržali jedinú informáciu, mailovú, od pani Martonikovej, 
ktorá prejavila záujem o prenájom objektu v Drocárovom parku. Keďže sme v tejto súvislosti 
neobdržali žiadne informácie z miestneho úradu, tak sme zaradili vlastný bod, aby sa tomu bolo 
možné venovať, komplet, jednak tej žiadosti a tiež stavu Senior domu ako takému. Ďalší nový bod 
je voľba člena rady školy pri ZŠ Starozagorskej s tým, že pán exposlanec Mihaľov sa vzdal funkcie 
poslanca a je potrebné zvoliť ďalšieho poslanca, resp. nominanta našej MČ do tejto rady školy, aby 
bola kompletná. Tým pádom vyzývam všetkých poslancov, ak má niekto záujem, aby sa potom 
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nahlásili, aby sme mohli radu školy doplniť. To je z mojej strany všetko, odovzdávam tento návrh 
pánu starostovi a ďakujem za slovo.  
 Starosta: Nakoľko sa už nikto nehlási k programu alebo k jeho zmene a doplneniu, toto je jediný 
návrh a zdá sa, že to je tak, ako hovoril pán poslanec Boritáš, že sú tu vsunuté okrem potvrdení 
uznesení, ktorých je pozastavených päť,  sú tu dva ďalšie body. Takže v podstate budete hlasovať 
najprv o tomto návrhu pána poslanca Boritáša.  Prosím, pokiaľ niekto chce ešte raz prečítať alebo 
nerozumie niečomu, čo nebolo, nech sa hlási. Nikto sa nehlási. Prosím, hlasujte teraz o návrhu pána 
poslanca Boritáša, v podstate na doplnenie bodov programu podľa jeho návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

 Starosta: Návrh pána poslanca Boritáša bol schválený. Vzhľadom na to, že obsahuje nové aj 
pôvodné body, budeme sa riadiť iba týmto programom, ktorý ste schválili. Prosím právne 
oddelenie, aby zabezpečilo... pán poslanec, prosím, aby ste nehovorili aj za pracovníkov úradu MČ. 
Potrebujeme, aby mali všetci prítomní, podstatní ľudia, ktorí sú tu, program rokovania. 

 
1. b/ Voľba návrhovej komisie  
 Čas rokovania o bode 1.b/   00:12:06 – 00:14:00 
 Starosta: Prosím, teraz vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Pán poslanec Pach. 
 p. Pach: Ďakujem. Navrhujem pána poslanca Boritáša. 
 Starosta: Pán poslanec Horenský. 
 p. Horenský: Navrhujem pani poslankyňu Zelinkovú. 
 Starosta: Pokiaľ nie sú ďalšie návrhy, prosím, aby ste teraz hlasovali o návrhovej komisii  
v zložení pán poslanec Boritáš, pani poslankyňa Zelinková. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 Starosta: Návrh na zloženie návrhovej komisie bol prijatý, prosím teraz členov návrhovej 
komisie pána poslanca Boritáša a pani poslankyňu Zelinkovú, aby zaujali miesto pre návrhovú 
komisiu.  
 
1. c/ Určenie overovateľov zápisnice  
 Čas rokovania o bode 1.c/   00:14:00 – 00:14:35 
 Starosta: Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem pána poslanca Harajdu 
a pána poslanca Horenského. 
 
2. Potvrdenie uznesenia č. 344 z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa               

28.11.2017 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 2.  00:14:35 – 00:17:15 
 Starosta: Podľa schváleného programu teraz prechádzame k bodu 2. a to je potvrdenie uznesenia 
č. 344 z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa 28.11.2017. Prekladateľom je pán poslanec 
Boritáš. Chcete uviesť tento bod pán poslanec? Nech sa páči. 
 p. Boritáš: Aby som nezdržiaval, prečítam návrh na uznesenie – MieZ MČ Košice - Sídlisko 
KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, potvrdzuje uznesenie MieZ č. 344 z XXX. rokovania MieZ zo dňa 
28.11.2017. To je všetko. 
 Starosta: Takže, toto je uvedenie bodu. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa do diskusie nikto 
nehlási, uzatváram diskusiu a 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 MieZ č. 344 
z XXX. rokovania MieZ zo dňa 28.11.2017.  
 Starosta: Toto je návrh na uznesenie, prosím, hlasujte. 
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Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
3. Potvrdenie uznesenia č. 350 z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa               

28.11.2017 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 3.  00:17:17 – 00:18:40 
 Starosta: Prechádzame k bodu 3. Potvrdenie uznesenia č. 350 z pokračovania XXX. rokovania 
MieZ zo dňa 28.11.2017. Prekladateľom je pán poslanec Boritáš. Chcete uviesť tento bod pán 
poslanec? Nechcete. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, 
uzatváram diskusiu a 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 MieZ č. 350 
z XXX. rokovania MieZ zo dňa 28.11.2017.  
 Starosta: Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
4. Potvrdenie uznesenia č. 351 z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa               

28.11.2017 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 4.  00:18:40 – 00:22:00 
 Starosta: Bod 4. Potvrdenie uznesenia č. 351 z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa 
28.11.2017. Moment, čoho sa týka č. 351? Nemáme tu náhodou tie uznesenia, pani Balážová?  
Takže, bod 4. ako som čítal, potvrdenie uznesenia č. 351 z 28.11.2017, prekladateľom je pán 
poslanec Boritáš. Chcete uviesť tento bod pán poslanec? Nie. Dobre, otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Ja by som v diskusii prečítal aspoň dôvody rozporu zjavnej nevýhodnosti, pre ktoré bolo 
toto uznesenie pozastavené. Uznesenie má časť a/, b/ a c/. Uznesenie v časti a/ nedáva právnu oporu 
pre začatie akýchkoľvek konaní. Uznesenie v časti b/ obsahuje jediné kritérium, ktorým je najvyššia 
ponúknutá cena k prenájmu areálu, vo vyššie spomenutom nie je určená špecifikácia predmetu            
a účelu obchodnej súťaže, ktoré by malo ohraničovať, aký podnikateľský plán má byť a môže byť 
realizovaný v rámci tej výzvy na obchodnú súťaž. Toto boli uvedené dôvody rozporu zjavnej  
nevýhodnosti. To je môj príspevok v diskusii. Keďže sa nikto ďalší nehlási do diskusie, uzatváram 
diskusiu a 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 MieZ č. 351 
z XXX. rokovania MieZ zo dňa 28.11.2017.  
 Starosta: Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
5. Potvrdenie uznesenia č. 352 z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa               

28.11.2017 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 5.  00:22:10 – 00:27:10 
 Starosta: Prechádzame k bodu 5. Potvrdenie uznesenia č. 352 z pokračovania XXX. rokovania 
MieZ zo dňa 28.11.2017. Predkladateľom je pán poslanec Boritáš. Chcete uviesť tento bod, pán 
poslanec? Nie? Otváram diskusiu k tomuto bodu. Rád by som každému ozrejmil o čo ide. 
Uznesenie č. 352 je žiadosť o zrušenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb, kde je uznesením  
žiadaný starosta MČ, aby neodkladne vypovedal zmluvu. Je treba najprv povedať, okrem toho, že 
budem uvádzať dôvody zjavnej nevýhodnosti, že MieZ môže žiadať starostu, ale jednoducho iba 
starosta môže vypovedať alebo nejakú zmluvu podpisovať, to MieZ nemôže. Dôvody zjavnej 



4 
 

nevýhodnosti - zmluva č. 48/2017 o poskytovaní právnych služieb externým právnym poradcom        
vo veciach právneho poradenstva a zastupovania, a to je veľmi dôležité – a zastupovania MČ, je      
v súlade s Organizačným poriadkom miestneho úradu a obsahovou náplňou jednotlivých oddelení 
a referátov a náplňou práce jednotlivých zamestnancov. Ide o poskytovanie služieb, ktoré nie sú 
zabezpečené zamestnancami MČ, poskytovanie právnej súčinnosti a informácií zamestnancom MČ 
a poslancom vo veciach týkajúcich sa samosprávy je v pracovnej náplni vedúcej právneho 
oddelenia. Zastupovanie MČ navonok nie je v kompetencii právneho oddelenia. V prípade 
neplatnosti takej zmluvy a nutnosti zastupovania MČ v súdnom spore, si MČ na zabezpečenie 
služby musí najať advokátsku kanceláriu za komerčné ceny, napr. hodinová sadzba za poskytovanie 
právnych služieb u niektorých advokátov je 190 EUR plus DPH. My, podľa tejto zmluvy platíme 
paušál 200 EUR bez DPH mesačne.  V dôvodoch je ešte konštatované, že v platnej právnej úprave 
v § 15 ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice s použitím § 13 ods. 4 písm. d) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je zverená kompetencia vydania organizačného 
poriadku a uzatvárania zmluvných vzťahov štatutárnemu orgánu MČ, t.j. starostovi. Navyše ešte 
uvediem, že sme tu mali prípad, kedy sa pani Romanová ako zastupujúca prednostu obrátila          
na vedúcu právneho oddelenia, pani Balážovú s pracovno-právnou záležitosťou, pani Balážová ju  
odkázala na externého právnika.  Máme to písomne potvrdené. To znamená, že nielenže nevieme   
na úrade riešiť niektoré pracovnoprávne záležitosti a spoliehame sa na externého právnika, ale 
naozaj, ak dôjde k akejkoľvek situácii, že táto MČ bude čeliť čomukoľvek na súde, budeme si 
musieť najať komerčného obhajcu, aby nás obhajoval na súde, lebo v pracovných náplniach, a je to 
prirodzené, žiadneho z pracovníkov úradu MČ nie je takéto niečo. Toto je môj príspevok               
do diskusie, ak nikto ďalší nie je do diskusie prihlásený, 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 MieZ č. 352 
z XXX. rokovania MieZ zo dňa 28.11.2017.  
 Starosta: Prosím, hlasujte o návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
6. Potvrdenie uznesenia č. 353/b z pokračovania XXX. rokovania MieZ zo dňa               

28.11.2017 - poslanecký návrh   
  Čas rokovania o bode 6.  00:27:17 – 00:28:40 
 Starosta: Prechádzame k bodu 6. Potvrdenie uznesenia č. 353/b z pokračovania XXX. rokovania 
MieZ zo dňa 28.11.2017. Predkladateľom je pán poslanec Boritáš. Chcete uviesť tento bod, pán 
poslanec? Nie? Otváram k nemu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, 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 MieZ  
č. 353/b z XXX. rokovania MieZ zo dňa 28.11.2017.  
 Starosta: Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
7. Kontrola plnenia uznesení    
  Čas rokovania o bode 7.  00:28:49 – 00:33:00 
 Starosta: Bod 7. Kontrola plnenia uznesení, materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram 
k nemu diskusiu.  Pán poslanec, nemôžete sa hlásiť s faktickou. V diskusii pán poslanec Boritáš, 
nech sa páči. 
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 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Využívam legislatívno-právne možnosti a predkladám procedurálny 
návrh v tomto znení – MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s platným Rokovacím 
poriadkom MieZ,  § 8 bod 7), po 1)  schvaľuje zmenu  programu  zasadnutia  MieZ -  prerušenie   
XXXI. rokovania MieZ zo dňa 19.12.2017 v bode 7. Kontrola plnenia uznesení, po 2) určuje      
termín pokračovania v rokovaní XXXI. MieZ na 23.01.2018 o 15:00 hodine v priestoroch  
Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP  č. 1, I . poschodie, zasadacia miestnosť.  
Stručne vysvetlím, v úvode som už naznačil, chcem sa poďakovať všetkým prítomným poslancom, 
ktorí sa zo svojho zamestnania zúčastnili aspoň krátkej časti rokovania tohto MieZ a verím, že           
po novom roku budeme pokračovať, seriózne, ďalej v jednotlivých bodoch. Zároveň zdôrazňujem 
aj to, že pani Martoníková, ktorá oslovila toto MieZ so žiadosťou o prenájom priestorov, bolo s ňou 
komunikované aj vopred s tým, že ak by sme jej dnes mali udeliť slovo, bolo by to urobené 
narýchlo, takže vlastne ďakujem aj jej za pochopenie. Zhodli sme sa, že tento bod bude zaradený 
a už je aj schválený na najbližšie pokračovanie MieZ, kde predpokladám, že toto MieZ jej, resp. jej 
zástupcom aj umožní vystúpiť, aby sme mali informácie v súvislosti s jej žiadosťou o prenájom 
týchto priestorov. Zároveň verím, že keď sme dnes potvrdili jedno z uznesení, ktoré hovorí o tom, 
že nájomnú zmluvu je treba zrušiť atď., že aj v tejto veci budú zo strany pána starostu aj úradu  
urobené také kroky, aby tieto veci boli urýchlene... pán starosta, vyrušujete, pardon. Takže 
dokončím, tento návrh na uznesenie je pripravený, keďže je to procedurálny návrh, hlasuje sa 
o ňom. Z mojej strany je to všetko, môžete pokračovať podľa legislatívnych pravidiel. Ďakujem. 
 Starosta: Je tu návrh na prerušenie rokovania. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 
Rokovanie je ukončené o 8.35 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 XXXI. zasadnutia MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP 

konaného dňa 19.12.2017 z hlasovacieho zariadenia firmy A.S. Partner, s. r. o., Košice              
v celkovom počte 9 strán, z toho 1 prezentácia. 

 
 
 
Dňa:.........................   ..........OSPR............                  Dňa: 18.01.2018   ........................................... 
                                 Ing. Jana Timková                          Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
                                           prednostka                                      starosta 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Dňa: 22.01.2018   .........................................                Dňa: 23.01.2018  ........................................... 
                              Ing. Ivan Harajda, v. r.                                                Mgr. Marián Horenský, v. r. 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 10.01.2018 
Zapísali: Vojtech Biskup, oddelenie PČaI 

   Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 


