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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP konaného dňa 

21. decembra 2022 o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP, 

Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť      

 

Prítomní poslanci MZ: Podľa prezenčnej listiny z II. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   Vojtech Tóth, MBA                                 

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1.  Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 16:02 hodine otvoril II. rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a privítal všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neúčasť pána poslanca Vojtecha Tótha, MBA a poslanecký zbor požiadal o 

vykonanie prezentácie. Po vykonaní prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je 

uznášania schopné, prezentovalo sa 12 poslancov.    

Návrh programu rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta prečítal návrh zverejneného  

programu rokovania a požiadal prítomných poslancov o predloženie návrhov na vypustenie 

bodov programu rokovania. Keďže takéto návrhy nezazneli, nasledovalo hlasovanie 

poslaneckého zboru.    

 

1. a) Schválenie programu rokovania  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 

uvedený v pozvánke - zverejnený: 

1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania    

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Slovo pre verejnosť  

3. Kontrola plnenia uznesení                                                                            

4. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od      

01. 09. 2022 do 30. 11. 2022  

5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - 

september 2022 

6. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2022  

7. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 6, 7, 8, 

9/2022           
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8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na 

obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023    

9. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023 

10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023 a roky 2024, 2025                                                                           

11. Andromeda - Bytový komplex s polyfunkciou - 1., 2. Etapa žiadosť o vyjadrenie k 

projektovej dokumentácii pre územné  konanie     

12. Supermarket FRESH KVP II. - žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 

územné konanie         

13. Stanovisko k projektovej dokumentácii „Dom seniorov mestskej časti Košice - KVP“ - 

zmena stavby pred dokončením         

14. Nájom nabíjacej stanice a parkovacích miest pre elektromobily v prospech 

Západoslovenskej energetiky, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

15. Zavedenie uličného systému - vznik 3 nových ulíc zo severnej strany ulice Jána Pavla II.  

16. Návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2023  

17. Interpelácie 

18. Otázky poslancov 

19. Rôzne  

20. Záver  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Po schválení programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného, starosta požiadal 

poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie programu. Keďže takéto návrhy neboli, 

skonštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným programom.   

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Mgr. Mária Ivanecká a Mgr. Marián 

Horenský, PhD.     

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  volí   

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Mária Ivanecká, Mgr. Marián Horenský, PhD.            

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil poslanov Ing. Lukáša Boritáša 

a Mgr. Mariána Horenského, PhD.   

 

2. Slovo pre verejnosť 

Starosta: Uviedol druhý bod rokovania a informoval, že v zmysle rokovacieho poriadku 

žiadny občan neprejavil záujem prezentovať sa. Na rokovaní privítal veliteľa stanice Mestskej 

polície Košice - stanice KVP Mgr. Jozefa Marcina. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril tento bod programu rokovania a uviedol, že predkladateľom materiálu je 

zástupca starostu Ing. Roman Matoušek. K bodu rokovania otvoril diskusiu.  
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Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii, aby 

prečítala návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) zaraďuje uznesenia z XXXII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 22. 09. 2022, z I. 

zasadnutia - ustanovujúceho zo dňa 22. 11. 2022 a z predchádzajúcich rokovaní miestneho 

zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č. 338, 379, 381, 382, 383, 384, 5/b, 6, 7, 8   

- k úlohám v plnení uznesenia č.180, 181/b, 283, 317/b, 351, 353, 362 

b) zrušuje uznesenie č. 283 zo dňa 26. 08. 2021      

c) berie na vedomie     

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

4. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od        

01. 09. 2022 do 30. 11. 2022  
Starosta: Otvoril tento bod programu rokovania a informoval, že v uvedenom období zasadala 
jedna komisia, ktorá vyhodnocovala ponuku pre výber dodávateľa na predmet zákazky: 
Zimná údržba miestnych ciest zverených do správy od mesta Košice na území MČ Košice-
Sídlisko KVP. Dodal, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť geozem, s. r. o. 
K prerokovávanému bodu programu otvoril  diskusiu. 
 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a návrhová komisia predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

berie na vedomie     

Informatívnu  správu  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie  od  

01 .09. 2022 do 30. 11. 2022. 

                  

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - 

september 2022 

Starosta: Uviedol piaty bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Povedal, že materiálom pod bodom 5 a bodom 6 programu rokovania sa 

zaoberala Finančná komisia, ktorá odporúča vziať na vedomie predložený materiál. 

Starosta: Doplnil, že najväčšie presuny nastali v položkách, ktoré sa týkali pridelenia 

finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR na úhradu príspevkov na ubytovanie 

odídencov z Ukrajiny. Taktiež k zmenám došlo v podpoložkách za komunálne voľby a dane 

z príjmov.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - september 

2022.  
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

6. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 

2022  

Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a diskusiu k nemu.   

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Kontrolór mestskej časti informoval poslanecký zbor, že materiál 

v bode 5 a v bode 6 je v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP.  

 

Do diskusie nebol nikto prihlásený, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2022.  
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
 
7. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 6, 7, 8, 

9/2022           

Starosta: Uviedol bod schváleného programu rokovania a slovo odovzdal predkladateľovi 

materiálu -  kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD., LL.M., MPA. 
Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Povedal, že poslanci obdržali pomerne rozsiahly materiál a to: 
Kontrola č. 6/2022 - Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za II. polrok 2021, 
Kontrola č. 7/2022 - Kontrola plnenia  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  za  I. polrok  
2022, Kontrola č. 8/2022 - Kontrola čerpania rozpočtu k 30. 9. 2022 a Kontrola č. 9/2022 - 
Kontrola vybavovania sťažností, petícií a poskytovania dotácií za rok 2021. Dodal, že v 
kontrolách č. 6/2022, 7/2022 a 8/2022 neboli žiadne pochybenia. Sú to kontroly, ktoré 
vyplývajú zo zákona. V poslednej kontrole boli zistené porušenia zákonov, a to z dôvodu, že 
zodpovedný zamestnanec chcel byť ústretový voči občanom.  
Starosta: Poďakoval kontrolórovi mestskej časti za spoluprácu s tým, že jeho zistenia 
a konzultácie s ním pomáhajú mestskej časti sa zlepšovať, a preto máme v poslednej dobe 
menej nálezov. K bodu programu otvoril diskusiu.  
 

Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
berie na vedomie 

a) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 6/2022 

- Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za II. polrok 2021   
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b) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 7/2022 
- Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za I. polrok 2022 

c) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 8/2022 
- Kontrola čerpania rozpočtu k 30. 09. 2022   

d) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 9/2022 
- Kontrola vybavovania sťažností, petícií a poskytovania dotácií za rok 2021   

 
Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP na 

obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023    

Starosta: Otvoril bod rokovania a slovo odovzdal predkladateľovi materiálu - kontrolórovi 

mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD., LL.M., MPA. 
Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Informoval prítomných, že v zmysle zákona je povinný dvakrát 
ročne predkladať poslaneckému zboru návrh plánu kontrolnej činnosti. Dodal, že pre nových 
poslancov je zaujímavá kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených vo vybraných kontrolách v roku 2022. Je to 
z dôvodu, že pri zistení pochybení zákon ukladá opatrenia skontrolovať. Poslanecký zbor 
požiadal o podporu predloženého materiálu. 
Starosta: Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu a dodal, že kontrolór mestskej časti sa 
zúčastnil spoločného rokovania poslaneckého zboru.  
 
V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii, aby prečítala 

návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
berie na vedomie 
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na obdobie 
od 1. januára 2023 do 30. júna 2023.               

 
Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

9. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023         

Starosta: Uviedol ďalší bod schváleného programu a povedal, že predkladateľom materiálu je 

kontrolór mestskej časti, ktorému odovzdal slovo.  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Je potrebné si uvedomiť, že bežné príjmy sú o 360 000 EUR 

nižšie, ako je očakávaná skutočnosť tohto roka. Mestská časť na to vhodne reagovala 

znížením bežných výdavkov. Tiež pozitívne hodnotí, že kapitálové výdavky sú kryté 

kapitálovými príjmami vo forme externého financovania v 84,2 %. Zvyšovanie miezd v rámci 

kolektívnej zmluvy je v návrhu rozpočtu taktiež zapracované. Zároveň sú navýšené finančné 

prostriedky na energetickú krízu. Dodal, že sumu vo výške 259 000 EUR pre Podnik služieb 

KVP s. r. o. považuje za adekvátnu vzhľadom na to, čo nás na budúci rok čaká. Leasing na 

referenčné vozidlo chápe ako vhodnú formu financovania vzhľadom na pretrvávajúcu krízu. 

Na záver dodal, že odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu. 

Starosta: K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  

 

Do diskusie nebol nikto z prítomných prihlásený, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová 

komisia k predneseniu návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
berie na vedomie 
Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023.        
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 
10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023 a roky 2024, 2025 
Starosta: Otvoril bod návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023 a roky 2024, 2025 a na úvod 
povedal, že materiál bol prerokovaný na spoločnom stretnutí poslaneckého zboru. Tento 
rozpočet nazval krízový, čakajú nás ťažké časy. Aj naša samospráva čelí enormnému nárastu 
cien stavebných materiálov, energií. Tiež je v návrhu započítané povinné zvyšovanie platov 
v roku 2023. Rozpočtovali sme napr. daň z príjmu fyzických osôb na rovnakej úrovni, ako 
minulý rok, keďže zatiaľ nie je schválený ani štátny rozpočet, ani rozpočet mesta Košice, od 
ktorého sa odvíja príjem mestskej časti. Od mesta Košice máme indície o šetrení, a teda 
peňazí pre mestskú časť nebude viacej. Pravdepodobne nebudú poskytované účelové 
transfery, ako po minulé roky. Preto sa mestská časť pripravovala na krízové časy. Chcem 
poďakovať poslancom aj pánovi zástupcovi za to, že šetríme v prvom rade od seba, keďže 
došlo k zníženiu výdavkov na odmeny volených funkcionárov. Snažili sme sa ušetriť na 
všetkých položkách bežného rozpočtu. Dodal, že rodinný balíček, ktorý bol prijatý, ukrojí 
z rozpočtu samospráv ročne zhruba 800 miliónov EUR. Teda aj mesto Košice príde cca o 30 
miliónov EUR, preto aj my počítame s týmito výpadkami. Uvidíme, ako sa k tomu postaví 
naša dosluhujúca vláda. Plánujeme zakúpiť aj referenčné vozidlo. Uviedol, že aj napriek 
všetkým škrtom nákladov chceme udržať služby v operatíve, ako napr. kosenie, čistenie 
verejných priestranstiev, zimnú údržbu. Zároveň povedal, že kým bol rozpočet mestskej časti 
zverejnený a tiež do konania spoločného stretnutia poslancov, každý deň dostávame nové 
správy. Takže po schválení rozpočtu mesta Košice bude potrebné schváliť rozpočtovým 
opatrením minimálne tri veci - bolo nám poskytnutých 180 000 EUR na nákup komunálneho 
vozidla, došli financie za plánované referendum vo výške 12 000 EUR a tiež nám bol 
poskytnutý grant z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na detské ihrisko Rodinka 
na Dénešovej ulici vo výške 50 000 EUR, 20 000 EUR je spoluúčasť mestskej časti. Rozpočet  
je zostavený v súlade so zákonom ako vyrovnaný s tým, že bežné príjmy sú na úrovni 1,8 mil. 
EUR a bežné výdavky sú rozpočtované v sume 1,8 mil. EUR. Na záver dodal, že nás čakajú 
ťažké časy, mali sme problém rozpočet zostaviť, je to ale lepšie, ako ísť do rozpočtového 
provizória. Keď bude schválený mestský rozpočet, opäť prebehne stretnutie poslaneckého 
zboru s vedením mestskej časti k I. zmene rozpočtu. Tento rozpočet pre nás znamená stabilitu.   
Starosta ďalej informoval, že od 1. januára 2023 budú platy zamestnancov zvýšené o 7% a od 

1. septembra 2023 o 10%, v závere roka sme platy navyšovali o 8 %. Mestská časť aj napriek 

skolaudovaným developerským projektom má o viac ako 1000 obyvateľov menej. Preto sa 

musíme zamýšľať nad tým, ako obyvateľov KVP motivovať k prihláseniu sa k trvalému 

pobytu v našej mestskej časti. K návrhu rozpočtu mestskej časti otvoril diskusiu.  

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča schváliť rozpočet 

podľa predloženého návrhu. 

p. Koszoru: Povedal, že daným materiálom sa zaoberala aj Komisia výstavby, dopravy 

a životného prostredia, ktorá odporúča schváliť návrh rozpočtu. Tiež vyzdvihol snahu 

o čerpanie externých zdrojov v minulom funkčnom období, ktorá sa ukazuje aj teraz ako 

veľmi efektívna a zmyselná, lebo takto budú môcť obyvatelia vidieť hmatateľné výsledky 

napriek krízovému rozpočtu.  

p. Matoušek: Doplnil stanovisko Komisie kultúry, športu a mládeže, ktorá taktiež odporúča 

schváliť predložený návrh rozpočtu. 

Starosta: Na záver bodu rokovania poďakoval poslaneckému zboru za pracovné stretnutie. 
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V diskusii už nikto z prítomných nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, 

aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) schvaľuje   

rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2023 podľa predloženého návrhu 

b) berie na vedomie   

rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2024, 2025 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 
11.  Andromeda - Bytový komplex s polyfunkciou - 1, 2. Etapa - žiadosť o vyjadrenie 
       k projektovej dokumentácii pre územné konanie  
Starosta: Uviedol bod rokovania a dodal, že materiál poslanci obdržali mailom. Na úvod 
povedal, že v minulosti bol pozemok, ktorý sa nachádza pod Wuppertálskou ulicou a nad 
Tenis komplexom zamenený s cirkvou za pozemky na Ťahanovciach. Tieto odkúpil  
súkromný investor, ktorý dlhodobo deklaruje, že má záujem postaviť na pozemku bytové 
jednotky. Dodal, že celý pozemok je v súkromných rukách a v zmysle územného plánu je na 
ňom povolená bytová výstavba aj polyfunkčné objekty. Investor po dlhšej dobe požiadal 
o územné rozhodnutie na úrovni mesta Košice. Ako dotknutá mestská časť musíme k plánu 
poskytnúť vyjadrenie. Z tohto dôvodu je materiál predložený na schválenie poslaneckému 
zboru. V stanovisku mestskej časti boli zapracované pripomienky, ktoré vznikli na zasadnutí 
komisií. Následne otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorá  
odporúča prerokovať a schváliť predložený materiál s pripomienkou.   
p. Koszoru: Predniesol poslanecký návrh na uznesenie, ktorý dopĺňa pôvodný návrh na 
uznesenie o pripomienku takto: Mestská časť Košice-Sídlisko KVP nesúhlasí s plánovanou 
zastávkou MHD na Wuppertálskej ulici, ktorá je navrhovaná na výkresoch 01a až 01c. Táto 
pripomienka bola doplnená na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia 
dňa 14.12.2022.     
Starosta: Dodal, že mestská časť má výhrady k projektovej dokumentácii. Oddelenie výstavby 
a majetku zistilo nesúlad, ktorý sa týka statickej aj dynamickej dopravy na Wuppertálskej 
ulici. V zmysle doručených materiálov výstavba začne v roku 2024. Taktiež požiadal 
poslanecký zbor, aby obyvateľom komunikoval zámer investora. 
  
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová komisia.    

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje    
stanovisko k projektovej dokumentácii „Andromeda - Bytový komplex s polyfunkciou - 1, 2. 

Etapa“ pre územné konanie v znení: 

 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP po preštudovaní uvedenej projektovej dokumentácie k 

stavbe „Andromeda - Bytový komplex s polyfunkciou - 1, 2. Etapa“ súhlasí s umiestnením 

stavby na parcele reg. C-KN č. 3755/826, k. ú. Grunt za podmienky zapracovania 

nasledovných výhrad do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: 
- Blok A sa uvádza v pôdoryse s 12. NP, v reze je však 13. NP, žiadame zosúladiť alebo 

doplniť pôdorys 13. NP.  
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- Žiadame zosúladiť počet parkovacích miest v pôdoryse Bloku A z vjazdu do budovy 
„vjazd A1“ v pôdoryse 1.PP, kde je počet PM 15, nie 20. 

- Upozorňujeme na návrh parkovacích miest pri stenách budov a pri stĺpoch, kde je 
potrebné medzi pevnou prekážkou a bokom vozidla navrhovať odstup 0,65 m. 

- Upozorňujeme na výškové údaje v blokoch D a E, kde podľa rezu je 2. PP na výške -
6,500 mm a v pôdoryse na -6,200 mm. Zároveň v pôdoryse 2. PP je rampa so sklonom 
8%, no výškové kóty sú na oboch stranách rampy rovnaké, teda -6,200 mm. Žiadame 
preto zosúladiť výškové údaje. 

- V miestach vysokých násypov budov, viditeľných v rezoch, odporúčame doplniť PM a 
pivničné priestory so skladovacími miestnosťami riešiť na 3. PP s výťahom a 
schodiskom.  

- V sprievodnej správe žiadame zosúladiť názov SO 06 Rekonštrukcia križovatky 
Wuppertálska-Moskovská, kde na str. 3 je uvedené Moldavská, na str. 32 je to Úprava 
križovatky, nie Rekonštrukcia. Zároveň sa tu uvádza, že návrh úpravy tejto križovatky 
spočíva aj v rozšírení MK o prídavné odbočovacie pruhy, čím je potrebné zrušiť 10 
súčasných PM a nahradiť ich v rámci stavby. Z projektu nie je zrejmé, či sa pri výstavbe 
počíta aj s parkovacími miestami pre verejnosť, ktoré nebudú spoplatnené, pretože pri 
výstavbe tohto komplexu z dôvodu výstavby štyroch dopravných napojení areálu na ul. 
Wuppertálsku dôjde k úbytku min. 29 existujúcich parkovacích miest. Z dôvodu 
vytvorenia nových prechodov pre chodcov pre pešie ťahy ubudne ďalších približne 12 
existujúcich parkovacích miest. Z dôvodu návrhu zastávky MHD ubudne ďalších 
približne 20 existujúcich parkovacích miest. Pritom upozorňujeme, že zastávka MHD 
by nemala byť v jednom jazdnom smere. Spolu tak evidujeme úbytok parkovacích 
miest na hodnotu 61 parkovacích miest pre vytvorenie vjazdov, prechodov a jednej 
zastávky MHD a 10 parkovacích miest z dôvodu rozšírenia MK. Žiadame upresniť 
informáciu o počte verejne prístupných parkovacích miest v rámci navrhovaného 
bytového komplexu s polyfunkciou a riešenie nahradenia 71 parkovacích miest. 
Množstvo úbytku PM pritom ešte nie je konečné, nakoľko nie je doriešené 
vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerovísk. 

- Zosúladiť počet zamestnancov na str. 37, čo sa týka počtu zamestnancov pre obchod a 
služby, kde je raz počet 39 a raz 40. 

- MČ Košice-Sídlisko KVP nesúhlasí s plánovanou zastávkou MHD na Wuppertálskej 
ulici, ktorá je navrhovaná na výkresoch 01a až 01c. 

- Upozorňujeme, že výrubové konanie je potrebné riešiť samostatným konaním. Žiadame 
o vysvetlenie, prečo je plánovaný výrub aj na súkromných pozemkoch mimo územia 
investora a aj následná náhradná výsadba. 

- V ďalšom stupni PD žiadame doriešiť odpadové hospodárstvo tak, aby bol umožnený 
prístup mechanizmov na vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerovísk, (cez 
existujúce parkovacie státia) pri navrhovaných blokoch C a E. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 
12.  Supermarket FRESH KVP II. - žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 
       územné konanie 

Starosta: Otvoril ďalší bod rokovania a povedal, že návrh bol predložený mestskej časti na 

vyjadrenie. Investorom je spoločnosť LABAŠ s. r. o., cieľom je vybudovať polyfunkčný 

objekt, ktorý bude primárne slúžiť ako Supermarket FRESH, zahŕňať bude aj polyfunkčné 

objekty prevažne zdravotníckeho charakteru. Stavba bude osadená na zelenej ploche na ceste 

Jána Pavla II. východne od obytného súboru Povrazy a západne od Lidlu. Materiál bol 

predložený na rokovanie jednotlivých komisií. K bodu programu otvoril diskusiu.  

p. Koszoru: Povedal, že Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča materiál 

schváliť so zapracovanou pripomienkou. Ako predseda tejto komisie si osvojil uznesenie, 
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ktoré dopĺňa stanovisko mestskej časti k projektovej dokumentácii v znení: Navrhujeme 

doplniť dve parkovacie miesta v západných rohoch riešeného územia. Tiež doplnil, že 

v budúcnosti mestská časť uvažuje s parkovacou politikou, takže každé miesto v danej oblasti 

môže byť len prínosom.  

Starosta: Dodal, že opäť mestská časť našla nesúlad v projektovej dokumentácii. Keďže na 

KVP chýbajú určité služby, našou snahou bude, aby v tomto objekte vznikla aj nejaká 

polyfunkcia.   

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje    

stanovisko k projektovej dokumentácii „Supermarket FRESH KVP II.“: 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP po preštudovaní uvedenej projektovej dokumentácie k 

stavbe „Supermarket FRESH KVP II.“ súhlasí s umiestnením stavby na parcele reg. C-KN č. 

1624/667, k. ú. Grunt za podmienky zapracovania nasledovných výhrad do ďalšieho stupňa 

projektovej dokumentácie: 

- V Súhrnnej technickej správe sú uvedené navrhované parkovacie miesta s počtom 76, z 

toho 4 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - vo výkresovej časti je 

75 parkovacích miest, z toho 3 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- žiadame zosúladiť návrh. 

- Navrhujeme riešiť všetky parkovacie miesta (okrem parkovacích miest pre držiteľov 

preukazu ŤZP) s vodo-priepustných povrchov (napr. vegetačné tvárnice). 

- Navrhujeme doplniť dve parkovacie miesta v západných rohoch riešeného územia.  

- Z hľadiska dopravnej bezpečnosti považujeme návrh vjazdu na pozemok vzhľadom na 

malú vzdialenosť od cesty Jána Pavla II. za rizikový, požadujeme doplniť stanovisko 

Krajského dopravného inšpektorátu. 

- V ďalšom stupni PD žiadame riešiť zachytávanie dažďových vôd do retenčných nádrží s 

ich následným využitím. 

- V ďalšom stupni PD žiadame riešiť odpadové hospodárstvo tak, aby bol zamedzený 

prístup verejnosti k nádobám na odpad (napr. polopodzemné kontajneroviská, 

uzamykateľné klietky a pod.) 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

p. Koszoru: Ako predkladateľ poslaneckého návrhu požiadal, aby uvedené hlasovanie bolo  

vyhlásené za zmätočné, pretože v doplnenej pripomienke došlo k chybe, návrh na doplnenie 

dvoch parkovacích miest je v južných rohoch riešeného územia, nie západných. Požiadal 

o opakované hlasovanie v tomto bode programu rokovania.  

  

Starosta: Prosím hlasujte o procedurálnom návrhu na opakované hlasovanie.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje    

procedurálny návrh na opakované hlasovanie v tomto bode.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje    

stanovisko k projektovej dokumentácii „Supermarket FRESH KVP II.“: 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP po preštudovaní uvedenej projektovej dokumentácie k 

stavbe „Supermarket FRESH KVP II.“ súhlasí s umiestnením stavby na parcele reg. C-KN č. 

1624/667, k. ú. Grunt za podmienky zapracovania nasledovných výhrad do ďalšieho stupňa 

projektovej dokumentácie: 

- V Súhrnnej technickej správe sú uvedené navrhované parkovacie miesta s počtom 76, z 

toho 4 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - vo výkresovej časti je 

75 parkovacích miest, z toho 3 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- žiadame zosúladiť návrh. 

- Navrhujeme riešiť všetky parkovacie miesta (okrem parkovacích miest pre držiteľov 

preukazu ŤZP) s vodo-priepustných povrchov (napr. vegetačné tvárnice). 

- Navrhujeme doplniť dve parkovacie miesta v južných rohoch riešeného územia.  

- Z hľadiska dopravnej bezpečnosti považujeme návrh vjazdu na pozemok vzhľadom na 

malú vzdialenosť od cesty Jána Pavla II. za rizikový, požadujeme doplniť stanovisko 

Krajského dopravného inšpektorátu. 

- V ďalšom stupni PD žiadame riešiť zachytávanie dažďových vôd do retenčných nádrží s 

ich následným využitím. 

- V ďalšom stupni PD žiadame riešiť odpadové hospodárstvo tak, aby bol zamedzený 

prístup verejnosti k nádobám na odpad (napr. polopodzemné kontajneroviská, 

uzamykateľné klietky a pod.) 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

 

13.  Stanovisko k projektovej dokumentácii „Dom seniorov mestskej časti Košice 

       -  KVP“ -  zmena stavby pred dokončením  

Starosta: Uviedol bod rokovania a povedal, že materiál sa týka domu seniorov v Drocárovom 

parku, ktorý je náš večný problém. Zmluvou bol objekt prenajatý investorovi, ktorý má za 

povinnosť predložiť novú víziu tohto objektu. Investor sa uchádza o externé finančné zdroje, 

narazil však na historické problémy. Jedným z nich je, že potrebuje zmenu stavby pred 

dokončením, a taktiež pozemným stavbám, teda chodníkom a obslužnej komunikácii vypršalo 

stavebné povolenie. Doručený materiál bol prerokovaný komisiami a s pripomienkami je 

predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva. K bodu programu otvoril diskusiu. 

p. Koszoru: Informoval, že materiálom sa zaoberala Komisia výstavby, dopravy a životného 

prostredia, ktorá odporúča schváliť materiál podľa predloženého návrhu s doplnením 

pripomienky: Parkovacie miesta v južnej časti územia navrhujeme riešiť z ekorastru (objekt 

SO 03 - Komunikácie). Predložil poslanecký návrh na uznesenie s doplnením pripomienky.  

p. Matoušek: Upozornil návrhovú komisiu, že návrh pána poslanca Koszoru pokladá za nový 

návrh na uznesenie.  

Starosta: Doplnil, že kľúčovým obdobím je začiatok roka, keďže od 1. januára 2023 je možné 

žiadať o financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Podľa platnej zmluvy má investor 

v štvrtom mesiaci 2023 mestskej časti vyplatiť kúpnu cenu. V prípade, že investor bude 

chcieť od zmluvy odstúpiť, tak v zmysle zmluvy bude celý majetok vrátený mestskej časti. 

V tom prípade bude potrebné znova riešiť investora. Dodal, že v hre sú aj externé zdroje 

z plánu obnovy. 

 



 

11 

Keďže v diskusii nikto z prítomných nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová 

komisia k prečítaniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje   

stanovisko k projektovej dokumentácii „Dom seniorov mestskej časti Košice - KVP“ - zmena 

stavby pred dokončením v Drocárovom parku a stanovisko k projektovej dokumentácii „Dom 

seniorov mestskej časti Košice - KVP, SO 03 Spevnené plochy“- pre účely stavebného 

povolenia v znení: 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP po preštudovaní všetkých dostupných podkladov má 

k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné pripomienky: 
- do projektu žiadame doplniť prehľadný zoznam zmien oproti pôvodnej PD z 04/2010 
- SO 03 Spevnené plochy - vstup do areálu pre peších zo západnej strany od parkoviska 

na Stierovej ulici odporúčame riešiť cez existujúci chodník zo  severnej strany pozdĺž 
oplotenia Senior domu a znížiť tým záber zelene 

- do projektu odporúčame doplniť záber existujúcich parkovacích miest vplyvom 
výstavby nového vjazdu do areálu 

- parkovacie miesta v južnej časti územia navrhujeme riešiť z ekorastru (objekt SO 03 - 
Komunikácie)  

- na situačných výkresoch sú niektoré objekty navrhnuté na plochách, kde sú zakreslené 
existujúce stromy, technická správa však neobsahuje výrub stromov - žiadame 
doplniť, prípadne vysvetliť. 

  

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 
14.  Nájom nabíjacej stanice a parkovacích miest pre elektromobily v prospech 
       Západoslovenskej energetiky, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Starosta: Otvoril bod schváleného programu rokovania a povedal, že nabíjacia stanica je 

umiestnená pri budove miestneho úradu. Materiál je predložený z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov. K bodu otvoril diskusiu.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, Štatútom mesta Košice a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP: 

- Nabíjacia stanica typu GARO LS4 AC stĺpik nachádzajúca sa na pozemku - časť parcely C-KN 

3309/26 o výmere 0,5 m2, k. ú. Grunt, obec Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II, LV č. 

965, Trieda KVP 1 

- Pozemok - časť parcely C-KN 3309/29 o výmere 25 m2, k. ú. Grunt, obec Košice -

Sídlisko KVP, okres Košice II, LV č. 965, Trieda KVP 1, na ktorom sú vyhradené 2 

parkovacie miesta 

pre nájomcu Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 

551 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- €/rok. 
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Osobitný zreteľ spočíva v existujúcom obchodno-záväzkovom vzťahu prevádzkovania 

nabíjacej stanice, ktorý spôsobuje mestskej časti Košice - Sídlisko KVP kvôli pretrvávajúcej 

energetickej kríze vysoké náklady a kumulujúcu stratu, udržateľnosti projektu vybudovania 

nabíjacej stanice do novembra 2025 a tiež v osobe nájomcu, ktorý ako jediný z úzkeho okruhu 

prevádzkovateľov a poskytovateľov služieb v oblasti nabíjacej infraštruktúry, inteligentných 

nabíjacích staníc a IT systémov správy nabíjacích zariadení je ochotný prevádzkovať 

nabíjaciu stanicu, ktorú nevybudoval (nie je v jeho vlastníctve). 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 
15.  Zavedenie uličného systému - vznik 3 nových ulíc zo severnej strany ulice  
       Jána Pavla II. 

Starosta: Uviedol ďalší bod programu rokovania a informoval prítomných, že ide o ulice, 

ktoré sa kolmo napájajú na ulicu Jána Pavla II. na severnej strane, jedna ulica vchádza do 

areálu koliby Zlatá podkova, druhá ulica vchádza do areálu obytného súboru Povrazy a tretia 

ulica je súčasná ulica, ktorá odbočuje k Lidlu. Keďže sa tieto ulice rozrastajú, je nutné ich 

označiť. Dodal, že rozhodovať o názvoch ulíc bude mestské zastupiteľstvo a názvoslovná 

komisia na úrovni mesta Košice. Otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

p. Matoušek: Predloženým návrhom sa zaoberala Komisia výstavby, dopravy a životného 

prostredia, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa 

predloženého návrhu.   

p. Koszoru: Poďakoval sa Oddeleniu výstavby a majetku miestneho úradu za pripravený 

materiál. 

Starosta: Dodal, že Ing. Šalatová odviedla dobrú prácu.  

p. Pach:  Pre občanov, ktorí si nepozerali materiály a ktorí nás sledujú upresnil, že ulica medzi 

Lidlom a ProCarom je navrhovaná ako Lechkého, ulica na obytný súbor Povrazy je 

navrhovaná ako Cikkerova a ulica smerom k Zlatej podkove je navrhovaná ako Juraja 

Szabadosa.  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Doplnil, že aj toto je dôkaz, že miestny úrad pracuje tak, ako má, 

zamestnanci mestskej časti pracujú dobre.   

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová komisia 

k predneseniu návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje 

určenie názvov nových ulíc zo severnej strany ulice Jána Pavla II.: 

1. Lechkého ulica - sprístupňuje zo severo-východnej časti ulice Jána Pavla II. obchodný 

dom Lidl, polikliniku ProCare a Základnú školu Mateja Lechkého.  

2. Cikkerova ulica - sprístupňuje zo severnej strany nový obytný súbor Povrazy, ktorý 

obsahuje 7 bytových domov s približne 118 bytmi. 

3. Szabadosova ulica - sprístupňuje apartmánovú výstavbu domov a reštauráciu 

s ubytovaním v rámci areálu koliby Zlatá podkova. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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16.  Návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2023 

Starosta: Otvoril bod – návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2023 a diskusiu 

k nemu.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
schvaľuje  
plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2023 

v nasledujúcich termínoch : 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 15. 03. 2023 o 16:00 hodine  

(streda )                                                    14. 06. 2023 o 16:00 hodine  

                                                                 20. 09. 2023 o 16:00 hodine  

                                                                 13. 12. 2023 o 16:00 hodine  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

17.  Interpelácie 

Starosta: Otvoril v poradí 17. bod programu rokovania - interpelácie. Keďže sa nikto z  

poslancov neprihlásil, uzavrel tento bod.  

 

18.  Otázky poslancov 

Starosta: Otvoril bod otázky poslancov a diskusiu k nemu.   

p. Adamčíková: Opýtala sa, či je problém s firmou KOSIT, nakoľko nádoby s triedeným 

odpadom sú preplnené, a to hlavne na Dénešovej ulici. Dodala, že aj keď vie, že Podnik 

služieb KVP, s. r. o. robí s daným počtom pracovníkov čo môže, telefonáty sa týkali hlavne 

neočistených chodníkov smerom od Lidla ku kláštoru Karmel, a tiež Dénešovej, Wurmovej 

a Stierovej ulice.  

Ing. Michalus: Povedal, že na tému zimná údržba sme rokovali viackrát. Tentokrát zima 

udrela veľmi silno, keď v sobotu pred 10 dňami bol silný dážď, ktorý zmyl soľnú prípravu. 

V nedeľu a pondelok bolo silné sneženie. Taktiež je veľkou komplikáciou odstraňovať sneh 

z ciest kvôli zaparkovaným autám, preto na niektorých miestach auto s radlicou neprešlo. 

Dodal, že nie je v našich silách miestami tridsať centimetrový ľad rozbiť, aj keď to ručne 

skúšalo desať ľudí. Preto sme to vyhodnotili ako neadekvátne. Pri čistení chodníkov je 

situácia síce podobná, ale trochu jednoduchšia v tom, že na chodníky sa tiež môže dostať 

mechanizácia, len ak tam nestoja autá. Preto aj úzka radlica chodníkom neprešla kvôli autám. 

Ak vodiči parkujú tam, kde nemajú, vzniká tento problém. Subjektívne problémy sú v tom, že 

na zimnú strojnú údržbu máme v schválenom rozpočte 60 000 EUR a na ručnú údržbu 20 000 

EUR. Pre porovnanie, s firmou KOSIT sú to zanedbateľné položky, sme podhodnotení. 

A preto nevieme zaplatiť viac pracovníkov. S počtom 18 aktivačných pracovníkov 

a pracovníkov Podniku služieb KVP sa ťažko udržiavajú chodníky schodné. Snažíme sa 

vykonávať strojnú údržbu  večer aj v noci, a dokonca aj v sobotu. Žiaľ, posyp sa zatláča do 

zľadovatených povrchov, preto musíme posýpať každý deň, aby na povrchu chodníkov posyp 

ostal. Venovali sme sa hlavne promenáde a celému obvodu č. IV. Nie každý s tým môže byť 

spokojný, ale z kapacít, ktoré vyplývajú z našich finančných možnosti, si nemôžeme dovoliť 

zamestnať sto ľudí. Skúšali sme osloviť charity, napríklad aby bol klientom poskytnutý 

stravný lístok. Výsledok bol taký, že len za peniaze. Snažíme sa podnety riešiť a aj pomôcť. 

Venovali sme sa hlavne komunikačným ťahom od obchodov a zastávok MHD. Poprosil 
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o trochu trpezlivosti, treba si uvedomiť,  že do dnešného dňa sme vyčerpali takmer 50 % 

prostriedkov na zimnú údržbu. S firmou KOSIT sme komunikovali minulý týždeň, pretože 

nastal problém pri odvážaní kontajnerov z dôvodu, že boli zasnežené kontajneroviská. Preto 

sme sa snažili tieto priestory odpratávať, dnes by už každé kontajnerovisko malo byť 

prístupné. Momentálne nechodia odoberať plasty a papier. Urgovali sme tento problém, zatiaľ 

sme si nevšimli, že by prišlo k rapídnemu zlepšeniu. Táto vec je v rukách mesta a firmy 

KOSIT.  

p. Pach: Chcel sa opýtať, aké bolo čerpanie rozpočtu na zimnú údržbu, avšak otázku už 

zodpovedal pán prednosta.   

p. Matoušek: Reagoval na otázky pani poslankyne Adamčíkovej ohľadom zimnej údržby. 

Povedal, že členovia štábu zimnej údržby na zimnú údržbu nastúpili oneskorene. Štáb nesie 

určitú zodpovednosť za situáciu, ktorá nastala. Treba povedať, že z našej strany bola táto 

situácia trochu podcenená. Výčitky sú pre nás veľkým ponaučením do budúcna. 

p. Pach: Reagoval na pána zástupcu starostu a uviedol, že si dovolí s ním nesúhlasiť. Ako 

bolo povedané, hustý lejak prešiel do sneženia. Pracovníci nenastúpili neskoro, ale 

jednoducho fyzicky s dostupnými mechanizmami sa tento stav nedal zvládnuť. Kvituje úsilie 

aktivačných pracovníkov a celého štábu zimnej údržby.   

Starosta: Povedal, že postupujeme podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby, ktorý 

je zverejnený na našej webovej stránke. Uviedol, že štáb vydáva pokyny priamo. Každý rok je 

našou snahou pracovať čo najlepšie s tými financiami, čo máme. Teraz sme sumu navýšili na 

60 000 EUR. Už prvé sneženie bolo kritické, celý týždeň boli pracovníci v teréne 18 hodín 

denne. Objednali sme aj ďalšie mechanizmy na rýchlejšie zvládnutie situácie, a minuli sme 

polovicu peňazí. Dodal, že nie je spokojný s reakciou v prvých dňoch od kritického sneženia, 

preto bola z našej strany interne vyvodená zodpovednosť. Po 24 hodinách sme sa 

zmobilizovali a dokázali sme robiť 18 hodín denne. Nie som spokojný, ale aby som bol 

spokojný s priebehom zimnej údržby, tak potrebuje 300 000 EUR ročne. Počas ciest po 

severských krajinách som zistil, že tam zimnú údržbu nerobia vôbec, dokonca na mnohých 

miestach v centre nerobia posyp. Uviedol, že aj dnes v teréne seká ľad 12 ľudí. Dodal, že iné 

mestské časti sú na tom podstatne horšie. Pochválil aktivačných pracovníkov za čistenie 

zastávok MHD, aj keď to nie je naša zodpovednosť. Ľudia sú extrémne nároční a treba im 

vysvetľovať, že v takomto počasí treba zvoliť vhodnú obuv a netreba očakávať, že všetko 

bude vyčistené za 24 hodín, lebo to nie je v našich silách. Stále máme výkony trikrát 

lacnejšie, ako obstaráva mesto Košice od firmy KOSIT. Samozrejme na prvom mieste je 

zdravie obyvateľstva, preto je v prípade úrazu mestská časť na takúto udalosť poistená. Firma 

KOSIT sa k tomu problému stavia dosť alibisticky.  

Ing. Michalus: Dodal, že mestská časť sa stará o zverený majetok, a to o cesty a chodníky II. 

triedy, o cesty I. triedy sa stará mesto Košice, zastávky má na starosti Správa mestskej zelene. 

Taktiež Správa mestskej zelene a firma KOSIT sa stará o prístupy do škôl a škôlok. Podotkol, 

že v tomto smere sa zo strany mesta Košice nič neudialo, preto sme na žiadosť riaditeľov škôl 

museli ich prácu suplovať. Čistili sme prístupy pri ZŠ Starozagorská, Lechkého, Dénešova aj 

Čordákova, taktiež MŠ Húskova, aby bolo možné zásobovať jedálne. Preto nám tento čas 

chýba, na žiadosť pána starostu sme čistili zastávky MHD. S kritikou celkom nesúhlasím, 

lebo sme naozaj robili, čo sme mohli.  

p. Matoušek: Vyzval príbuzných dôchodcov, aby im v tomto období zabezpečili hlavne 

potraviny. Dodal, že úlohou sociálneho pracovníka na miestnom úrade je v prípade 

požiadavky dôchodcu vybaviť a doručiť mu objednávku potravín tak, ako to bolo počas 

pandémie.   

Starosta: Vyzval mladých chlapov na odpratávanie snehu. 

p. Pach: Povedal, že chcel prezentovať rovnakú výzvu na pomoc dôchodcom. Dodal, že 

niektoré chodníky boli vyčistené vo vlastnej réžii nájomníkov bytov. Vyzval obyvateľov k 

tomu, že keď sa vieme ako komunita spojiť pre rôzne projekty, tak potom je to na vlastníkoch 

bytov, aby si v takýchto prípadoch sami odpratali vstupy, pretože tak, ako hovoril pán 
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prednosta, ušetrilo by nám to čas. Na záver poďakoval za čistenie ľadu na Bauerovej ulici, 

stojí to určite veľa síl. Dodal tiež, že ak sa situácia bude opakovať, bude potrebné z rozpočtu 

vyčleniť prostriedky nad limit, aby boli služby pre obyvateľov, čo sa týka pešieho pohybu 

zabezpečené. Doplnil, že ak sa navýši rozpočet na zimnú údržbu, budeme musieť krátiť 

výdavky na iné projekty, aj keď mestská časť sa uberá dobrou cestou a hľadá externé zdroje 

financovania. 

Starosta: Uviedol, že v roku 2019 - 2020 mesto Košice prišlo s iniciatívou „Adoptuj si 

chodník“. Touto myšlienkou sme sa zaoberali aj my, dokonca si vieme vyvinúť aplikáciu 

zdarma. Avšak po prepočítaní daných podmienok pri priemernom záujme sme sa dostali na 

sumu 120 000 EUR. Participácia obyvateľov by bola riešením, v tom prípade by sme 

potrebovali nájsť omnoho viac financií. Podľa plánu zimnej údržby je naším cieľom udržať 

chodníky schodné. Zaparkované autá v strede cesty na Zombovej aj Húskovej ulici sú 

obrovský problém. Na jednej strane nechceme poškodiť majetok, na druhej strane na týchto 

miestach nevieme prejsť so žiadnym mechanizmom. Pre výkon zimnej údržby je potrebné 

doriešiť parkovaciu politiku.   

p. Boritáš: Apeloval na mladých chlapov, aby pomohli s odprataním snehu v prípade 

kalamity.  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Upozornil, že hrebene chodníkov k bránam sú účelové 

komunikácie a mnohí obyvatelia si platia ich čistenie, v ktorom je zahrnuté aj odpratávanie 

snehu. Dodal, že práve toto zlyhalo. Nad rámec našich kompetencií vychádzame ľuďom 

v ústrety, a dodnes v meste nie sú zástavky MHD vyčistené. 

p. Ivanecká: Opýtala sa, ako vieme pomôcť rómskym rodinám, ktoré chodia po kontajneroch  

a sú hladní? 

Starosta: Odpovedal, že vzhľadom na predchádzajúcu diskusiu, ak by nám boli ochotní 

pomôcť so zimnou údržbou a časť si odrobiť, tak im finančne prispeje.   

 

V diskusii už nebol nikto ďalší prihlásený, starosta ju ukončil a uzavrel bod otázky poslancov. 

 

19.  Rôzne 

Starosta: Otvoril bod programu rôzne a diskusiu k nemu.  

p. Koszoru: K zimnej údržbe povedal, že aj napriek poslednému víkendu, s ktorým nebol 

spokojný, keďže cez víkend sme nemali plné nasadenie, napriek tomu všetkému je so zimnou 

údržbou spokojný. Do dvoch dní po prvej snehovej nádielke bola v mestskej časti väčšina 

ciest zjazdných a väčšina chodníkov schodných. Dodal, že po štyroch dňoch prišli 

mechanizmy do vnútroblokov čistiť komunikácie. To si mnohí obyvatelia neuvedomujú, lebo 

si zvykli na vyšší štandard, ktorý sme nastolili. Podobne to bolo aj so zberom kamienkov. 

Naša mestská časť mala po zimnej údržbe v meste vždy prvá pozbierané kamienky a upratané 

cesty. Tiež dodal, že chybu sme urobili v posledný víkend, keď nám chýbalo nasadenie. 

Doplnil, že chápe, že po predchádzajúcom nasadení si potrebovali zamestnanci oddýchnuť. 

Zase na druhú stranu pochválil a vyzdvihol pondelkovú akciu. Zamestnanci Podniku služieb 

KVP okamžite začali čistiť komunikácie, čo sa prejavilo vo výrazne lepšej schodnosti 

k potravinám, k zastávkam MHD, ku kostolu, k poliklinike a podobne. Na záver poďakoval 

za nasadenie suplovať mesto Košice za nezvládnutú zimnú údržbu. Ako predseda Komisie 

výstavby, dopravy a životného prostredia predložil poslanecký návrh na uznesenie - voľba 

podpredsedu a členov komisie z radov neposlancov.  

p. Horenský: Predložil návrh na uznesenie - personálne otázky týkajúce sa Komisie kultúry, 

športu a mládeže a mládežníckeho parlamentu. Dotkol sa aj zimnej údržby a povedal, že  

príroda je silný fenomén na to, aby človek nad ňou mohol zvíťaziť. Kritizoval ešte jednu 

záležitosť, ktorá tu nebola povedaná, možno to pán Koszoru trochu naznačil, a to je to, že už 

od minulej nedele mestská časť na sociálnych sieťach začala dosť podrobne informovať 

o postupe prác a snahe mestskej časti urobiť maximum na to, aby chodníky a cesty boli 

zjazdné. Mal som viac telefonátov a správ, odkedy mestská časť začala informovať, ľudia sa 
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snažili byť ešte viac chápaví. Čo sa týka návrhov na uznesenie, rozdelím ich na dve časti, prvé 

volíme podpredsedu komisie, druhé neposlancov. Som rád, že mnohí členovia neposlanci boli 

opäť ochotní stať sa členmi komisie. Ako predseda Komisie kultúry, športu a mládeže 

predložil poslanecké návrhy na uznesenie.   

 

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
volí 
a) za podpredsedu Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. Milana Pacha 
b) za členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia neposlancov 

Ing. Mária Lepeňová 
      Ing. Lucia Trembecká 
      Ing. Michal Vojček 
      RNDr. Martin Pizňak, PhD.  
      Mgr. Pavol Popovec 
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
volí 
a) za podpredsedu Komisie kultúry, športu a mládeže Bc. Mariána Podolinského 
b) týchto neposlancov za členov Komisie kultúry, športu a mládeže 

 Mgr. Ľubica Fedorová 
 Bc. Dávid Karľa 
 Ing. Katarína Mamáková 
 Matúš Nemec   
 Ing. František Palkó  
 Ing. Marcela Pavličková, PhD.  
 Mgr. Pavol Popovec 
 Iveta Zelinková  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
volí 
týchto členov Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na funkčné 
obdobie do 31. 08. 2023  

Ján Bruzik 
      Dávid Budai 
      Dominika Fecková 
      Matúš Horváth   
      Matúš Nemec  
      Filip Seliga  
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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20.  Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných 

sviatkov, poprial požehnané sviatky v kruhu rodiny a  oddych od pracovných povinností. 

Verím, že sa s podobným elánom a entuziazmom vidíme aj na nový rok, ďakujem za 

tohtoročnú spoluprácu. Niektorí ste síce noví poslanci, ale myslím si, že sme vykročili 

správnou nohou. Pre tých, čo ste staronoví poslanci,  tak veľká vďaka za dôveru a podporu 

celý rok. Myslím, že sme urobili kus dobrej roboty a verím, že všetko to, čo bolo dnes 

povedané, tak sa z toho dokážeme poučiť a do budúcnosti vylepšiť.  

Po vyčerpaní programu rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko 

KVP, rokovanie o 17:39 hodine ukončil.  

Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu 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 II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-

Sídlisko KVP, konaného dňa 21. 12. 2022 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 18.01.2023 .........................                             Dňa 18.01.2023 ..................... 

  

       Ing. Miroslav Michalus, v. r.                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                                              

                prednosta                       starosta                                                                   

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

Dňa 25.01.2023 .........................                                        Dňa 25.01.2023 ...................... 

        

         Ing. Lukáš Boritáš, v. r.                                    Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.   

    

 

 

 

 

 

 
V Košiciach dňa 17. 01. 2023 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie   


