Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
dňa 21. februára 2019 o 15:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice- Sídlisko
KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.
Prítomní poslanci MZ :

Podľa prezenčnej listiny z III. zasadnutia MZ, ktorá tvorí prílohu
zápisnice.

Ospravedlnení poslanci :

PaedDr. Marián Mikulišin, Ing. Milan Pach.

Ďalší prítomní a zamestnanci
mestskej časti:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
1. Otvorenie
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:00 hodine otvoril III. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých
prítomných.
Požiadal poslancov o vykonanie prezentácie, po vykonaní prezentácie predsedajúci
skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 11 poslancov.
1. a/ Schválenie programu rokovania
Starosta MČ požiadal prítomných poslancov o návrhy na vypustenie bodov programu,
keďže žiadne neboli, dal hlasovať o schválení programu rokovania. Poslanecký zbor hlasoval
o zverejnenom programe 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. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na
sídlisku KVP za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018
3. Správa Mestskej polície Košice – stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
7. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2019
8. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2019 a roky 2020, 2021
Splnomocnenie starostu MČ Košice-Sídlisko KVP v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9. Vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy s príslušenstvom
10. Prenájom nebytových priestorov pre Slovenskú poštu, a. s. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
11. Návrh na zmenu VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky
na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
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12. Návrh na doplnenie a zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice-Sídlisko KVP
13. Návrh na doplnenie a zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami MČ KošiceSídlisko KVP - poslanecký návrh
14. Zmena výšky ročného členského príspevku do Denného centra MČ Košice-Sídlisko KVP
15. Interpelácie
16. Otázky poslancov
17. Rôzne
18. Záver
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.

Následne starosta požiadal prítomných o doplnenie programu rokovania.
p. Adamčíková
- doplnenie bodu 17 o štyri uznesenia týkajúce sa Sociálnej komisie.
Doplnené boli body 17. a), b), c), d)
p. Horenský
- doplnenie bodu 17.e)
p. Boritáš
- doplnenie bodu 17.f)
p. Matoušek
- doplnenie bodu 17.g)
Starosta požiadal prítomných, aby hlasovali o doplnených bodoch programu jednotlivo.
Doplnený bod 17.a) - Zápisnica z výročnej schôdze Denného centra MČ Košice- Sídlisko
KVP ( utorok ) zo dňa 05. 02. 2019 - poslanecký návrh.
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.

Doplnený bod 17.b) - Zápisnica z výročnej schôdze Denného centra MČ Košice- Sídlisko
KVP ( štvrtok ) zo dňa 07. 02. 2019 - poslanecký návrh.
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.

Doplnený bod 17. c) - Plán práce Denného centra MČ Košice- Sídlisko KVP na rok 2019 poslanecký návrh.
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.

Doplnený bod 17. d) - Štatút Denného centra MČ Košice- Sídlisko KVP na rok 2019 poslanecký návrh.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

Doplnený bod 17. e) - Sadzobník inzercie - poslanecký návrh.
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.

Doplnený bod 17. f) - Rozšírenie areálu pohostinstva pri Kláštore Karmel - prenájom
pozemkov - poslanecký návrh.
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.

Doplnený bod 17. g) - Personálne otázky- poslanecký návrh.
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 MČ skonštatoval, že všetky doplňujúce body boli prijaté a tým zaradené do
programu dnešného rokovania.
1. b/ Voľba návrhovej komisie
Starosta požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli poslaneckým zborom navrhovaní :
Horenský, PhD. a Marián Koszoru.

Mgr. Marián

Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí návrhovú komisiu
v zložení : Mgr. Marián Horenský, PhD., Marián Koszoru.
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.

1. c/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil pani poslankyňu Ing. Máriu Gamcovú, PhD. a
pána poslanca Mariána Koszoru.
2. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii
na sídlisku KVP za obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018
p. Boritáš: Požiadal PZ o stručnú informáciu, aké majú skúsenosti s prevádzkou pohostinstva
pri kláštore Karmel, či policajný zbor eviduje nejaké záznamy, prípadne či vykonal kontroly
pri pohostinstve.
p. Takáč: Požiadal obvodné oddelenie PZ, aby na začiatku prázdnin, keď sa pri
pohostinstvách zdržiava viac osôb, v prípade zvýšenej hlučnosti, aby v tomto čase bolo
vykonaných viac kontrol zameraných na poriadok.
p. Boritáš: Poďakoval sa polícii za dohľad na prechodoch pre chodcov.
p. Matoušek: Informoval poslanecký zbor o tom, že Komisia verejného poriadku nezasadala.
Po ukončení diskusie, starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie
Správu Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018.
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.

3. Správa Mestskej polície Košice-stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP
za obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018
p. Boritáš: Požiadal Mestskú políciu o stručné vyjadrenie k problémom s pohostinstvom pri
kláštore Karmel.
Ing. Papp: Oznámil, že v roku 2016 bolo dané oznámenie na Magistrát mesta Košice.
p. Takáč: Poďakoval Mestskej polícii za odpratanie niekoľkých vrakov a tiež požiadal
o zvýšenie počtu hliadok pri pohostinstvách v čase prázdnin.
Starosta k predkladanému bodu uviedol, že mestská časť eviduje problémy s auto-vrakmi
a psími výkalmi a navrhuje pravidelné ohliadky. Zo strany mestskej časti je snaha riešiť tieto
problémy.
Po ukončení diskusie, návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie
Správu Mestskej polície Košice-stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za
obdobie od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018.
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. Kontrola plnenia uznesení
p. Matoušek: Uviedol bod programu a informoval poslancov, že uznesenia boli spracované
v spolupráci s JUDr. Balážovou a pánom poslancom Boritášom a boli zoradené do 3 príloh ako splnené úlohy, úlohy v plnení a nesplnené úlohy s tým, že je potrebné sa s týmito úlohami
postupne vysporiadať.
K uvedenému bodu programu prebehla krátka diskusia poslancov. V diskusii vystúpili
poslanci Boritáš, Gamcová a Horenský. Otázky sa týkali neaktuálnych a nesplnených
uznesení, uznesení, ktoré boli prijaté k Senior domu, k projektom vypracovaným Ing. Titlom
a pod. Na otázky poslancov odpovedal starosta mestskej časti.
Po ukončení diskusie starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a/ berie na vedomie
- informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
b/ zaraďuje uznesenia uvedené
- v prílohe č. 1 k splneným úlohám
- v prílohe č. 2 k úlohám v plnení
- v prílohe č. 3 k nesplneným úlohám
c/ zaraďuje
- uznesenie č.18 zo dňa 20. 12. 2018 medzi splnené úlohy a uznesenie č.17 zo dňa
20. 12. 2018 medzi úlohy v plnení.
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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 kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za
obdobie od 25. 09. 2018 do zasadnutia MZ dňa 21. 02. 2019
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a požiadal pani kontrolórku o uvedenie správy.
Ing. Hóková: Informovala poslanecký zbor, že na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
bude predkladaná správa o kontrolnej činnosti za obdobie od posledného zastupiteľstva do
dňa rokovania. Informovala tiež o možnosti nahliadnutia do týchto správ, na základe
požiadania poslancov. V zmysle zákona kontrolór predkladá do 60 dní po ukončení roka
súhrnnú správu o kontrolnej činnosti.
Starosta mestskej časti informoval prítomných, že so zdedenými nedostatkami po
predchádzajúcom vedení je potrebné sa postupne vysporiadať a na odstránenie nedostatkov
budú prijaté opatrenia.
p. Gamcová: Poďakovala pani kontrolórke za obsiahlu správu a opýtala sa na vymožiteľnosť
nedoplatkov a pohľadávok a pani Frimerovej na nedodané doklady ku kontrole.
Ing. Michalus: Vysvetlil, že všetky nedoplatky sa postupne riešia, niečo je už predložené
škodovej komisii.
p. Boritáš: Požiadal, aby správy o kontrolnej činnosti boli zverejnené na stráne mestskej časti
v rámci zákona.
p. Takáč: K nevymožiteľným pohľadávkam doplnil, že je potrebné ich riešiť zo strany
mestskej časti, prípadne uplatniť sankcie.
Starosta: K prebiehajúcej diskusii informoval, že na porade vedenia bol daný pokyn, aby boli
pani kontrolórke sprístupnené všetky podklady a materiály potrebné ku kontrolám.
Po vystúpení všetkých prihlásených starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - 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
25. 09. 2018 do zasadnutia MZ dňa 21. 02. 2019.
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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Starosta: Otvoril bod programu rokovania.
Ing. Hóková: Informovala poslancov, že kontroly sa vykonávajú podľa plánu kontrolnej
činnosti, zároveň poslanci môžu v zmysle zákona uložiť kontrolu uznesením na rokovaní
miestneho zastupiteľstva.
p. Horenský: K trom zmareným kontrolám (č. 3, 10 a 11 z roku 2018) sa opýtal, či ešte budú
vykonané. Ing. Hóková: Odpovedala, že kontrola č. 11 bude vykonaná, súvisí s kontrolou č.
3/2018 a informovala, že momentálne prebieha kontrola splnených opatrení.
Diskusia ďalej neprebehla, starosta ukončil bod rokovania a odovzdal slovo návrhovej
komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
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berie na vedomie

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. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019
Starosta: Otvoril bod a dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Hóková: Uviedla, že predložený návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019 a roky 2020,
2021 je pripravený v súlade s platnými právnymi predpismi. Odporúča ho prerokovať a po
zapracovaní pripomienok poslancov schváliť.
Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a odovzdal slovo návrhovej komisii.
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 2019.
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.

8. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2019 a roky 2020 a 2021
Splnomocnenie starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v zmysle § 11 ods. 4
písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Starosta: Uviedol bod rokovania – návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019 a informoval
prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
a jednotlivé komisie prijali stanoviská k tomuto návrhu. Konštatoval, že zostavovanie
rozpočtu bolo veľmi náročné, sme prvá mestská časť, ktorá schvaľuje rozpočet na rok 2019.
Ing. Háberová: Predložený rozpočet mestskej časti je zostavený ako vyrovnaný v súlade
s platnými právnymi predpismi. V rámci kapitálových výdavkov sú zahrnuté projekty, ktoré
prispejú k rozvoju mestskej časti.
Starosta ďalej informoval prítomných o práci ekonomického oddelenia, ktoré po výpadku
servera stále pracuje na dohľadaní stratených údajov.
K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpili poslanci Takáč, Gamcová, Matoušek a Horenský. Otázky sa týkali
poskytovania interných a externých právnych služieb, organizačnej štruktúry miestneho
úradu, vypracovaní znaleckých posudkov, nových informácií týkajúcich sa riešenia útoku na
server a zmien rozpočtu v jednotlivých programoch a podprogramoch. Na otázky odpovedal
starosta - informoval o novej organizačnej štruktúre a o možnosti ukončenia pracovného
pomeru so zamestnancami. Zástupca starostu – poslanec Matoušek predniesol k návrhu
rozpočtu stanovisko Finančnej komisie, Komisie kultúry, školstva a športu a Komisie
výstavby, dopravy a životného prostredia, ostatné komisie sa k rozpočtu nevyjadrili.
K riešeniu útoku na server dodal, že server už bol políciou vrátený mestskej časti, ale
vyšetrovanie nie je ukončené.
Starosta: Ukončil diskusiu k návrhu rozpočtu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: Návrh pána poslanca Takáča.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP
a) schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP na rok 2019 podľa
predloženého návrhu s týmito zmenami:
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I.

II.

III.

IV.

V programe 7: Prostredie pre život, podprogram 7.7: Verejné priestranstvá sa
zvyšujú kapitálové výdavky na:
- Revitalizáciu prostredia- park Hemerkova - Húskova
o sumu 5 000,- € vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 - Rozvoj obcí, položka 717
V programe 7: Prostredie pre život, podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia
sa zvyšujú kapitálové výdavky na:
- Dobudovanie mobiliáru
o sumu 5 000,-€ vo funkčnej klasifikácii 05.3.08 - Znižovanie znečisťovania,
položka 713
V programe 4: Komunikácie, podprogram 4.1: Výstavba chodníkov sa zvyšujú
kapitálové výdavky na:
- Vybudovanie schodov Húskova
o sumu 10 000,-€ vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 - Cestná doprava, položka 717
Príjmové finančné operácie sa v položke 454 - prevody prostriedkov z peňažných
fondov zvyšujú o sumu 20 000,- €.
b) berie na vedomie rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2020,2021
podľa predloženého návrhu
c) v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov splnomocňuje starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
realizovať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na schvaľovanie zmien medzi podpoložkami
v rámci schválených položiek do sumy 1 000 ,- €, vrátane.

Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

9. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy
s príslušenstvom
Starosta: Otvoril ďalší bod rokovania miestneho zastupiteľstva.
p. Takáč: Ako predseda Finančnej komisie informoval prítomných o zničenej mobilnej
ľadovej ploche a o tenisovom kurte, v dôsledku čoho je potrebné túto mobilnú ľadovú plochu
čo najskôr odpredať. Za tri roky sme zničili jeden krásny športový areál.
V otvorenej krátkej diskusii vystúpili poslanci Horenský, Matoušek a Koszoru. Boli
prednesené stanoviská komisií a konštatované, že hodnota mobilnej ľadovej plochy klesla,
treba ju odpredať a tenisový kurt a športoviská budú revitalizované. Finančné prostriedky
získané za odpredaj budú investované do predmetného areálu v Drocárovom parku.
Po ukončení diskusie starosta odovzdal slovo návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP s poukazom na § 9a ods. 1 písm.
a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spojení s § 281 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko KVP:
a) schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva mestskej časti formou obchodnej verejnej súťaže na
predaj mobilnej ľadovej plochy s príslušenstvom,
b) schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy
s príslušenstvom:
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účastníkom ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 16.054,06 €, cena je
stanovená na základe znaleckého posudku č. 1/2019, ktorý bude súčasťou súťažných
podkladov,
kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote 3 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy,
vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej
ceny v celkovej dohodnutej výške,
kupujúci podpisom zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy,
kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy vrátane
jeho opotrebenia a vád, berie tento stav na vedomie, súhlasí s ním a v takomto stave
predmet kúpy kupuje a preberá,
nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia prechádza na kupujúceho
odovzdaním veci,
kupujúci hradí všetky náklady súvisiace s premiestnením predmetu kúpy, resp.
zabezpečí odvoz na vlastné náklady; riziko spojené s nakladaním a premiestňovaním
predmetu kúpy znáša kupujúci.

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.

10. Prenájom nebytových priestorov pre Slovenskú poštu, a. s. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Starosta: Otvoril bod programu a informoval prítomných o ukončení platnosti zmluvy so
Slovenskou poštou, je preto potrebné uzavrieť novú zmluvu s nezmenenou sumou za nájom.
Rokovania so Slovenskou poštou prebiehajú - najviac dotazov je na možnosť rozšíriť priestor
pošty, nakoľko je dosť obmedzený. Hľadajú sa nové priestory, v ktorých by mohla pošta
fungovať. Zo strany občanov je veľa sťažností na služby, ktoré pošta poskytuje. Pošta zatiaľ
nereaguje na požiadavky občanov.
p. Takáč: Navrhuje zvýšiť sumu za nájom za m², podľa prieskumu navrhuje sumu 30 - 40 €/
m² ročne.
p. Gamcová: Navrhuje zachovať pôvodnú sumu za nájom nebytových priestorov a zmeniť
dobu nájmu na 1 rok, súčasne žiada, aby sme vyzvali poštu k skvalitneniu poskytovaných
služieb.
Starosta: Ďalej informuje, že prebehli rokovania s poštou ohľadom priestorov, ktoré využíva
Poštová banka – iný právny subjekt. V čase náporu klientov k vybaveniu je prítomných málo
zamestnancov pošty, pošta tvrdí, že má nadstav zamestnancov.
p. Boritáš: Chce preveriť, na koľko obyvateľov podľa zákona musí byť zriadená pošta, tiež
navrhuje zvýšiť sumu za nájom nebytových priestorov.
Starosta: Informuje, že všetky argumenty zo strany občanov boli predložené riaditeľke pošty,
z ich strany je ochota prediskutovať uvedené požiadavky. Informácia o výstavbe novej pošty
na sídlisku KVP je mylná.
p. Tóth: Osobne je proti zvýšeniu ceny za nájom nebytových priestorov. Konštatuje, že pred
poštou je problém s parkovaním hlavne v popoludňajších hodinách.
p. Takáč: Pošta zo sídliska neodíde, pretože má skoro 24 000 zákazníkov. Zvýšená cena za
nájom pre poštu nie je vysoká cena, keďže pošta poskytuje aj komerčné služby. Parkovanie
pred poštou už bolo riešené aj na komisii.
p. Adamčíková: Opýtala sa, aký je vzťah medzi poštou a Poštovou bankou.
p. Boritáš: Môže pošta prenajímať priestory niekomu inému, ak má sama prenajatý priestor –
môže dôjsť k rozporu s nájomnou zmluvou.
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p. Koszoru: Je potrebné preveriť jednotlivé ustanovenia nájomnej zmluvy zo strany mestskej
časti, aby nedošlo k rozporom. Navrhuje skrátiť dobu určitú na 1 rok, komunikovať so
Slovenskou poštou a po roku sumu za nájom miestne zastupiteľstvo prehodnotí. Pána
poslanca Tótha pozývam na zasadnutie komisie výstavby k riešeniu problému parkovania
pred poštou.
Starosta: Dáva hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Matoušeka na 10 minútovú
prestávku.
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: Poprosil poslancov o prezentáciu po prestávke, prezentovalo sa 11 poslancov
miestneho zastupiteľstva.
p. Takáč: Predniesol nový návrh na uznesenie a odovzdal ho návrhovej komisii.
Starosta: Keďže sa už nikto nehlásil, ukončil diskusiu a pripomenul, že tento materiál je
schvaľovaný formou osobitného zreteľa - na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: Návrh pána poslanca Takáča.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nájom majetku zvereného mestskej časti Košice- Sídlisko KVP do správy, a to
nájom nebytových priestorov o výmere 408,70m²,nachádzajúcich sa v budove OC IV na
Cottbuskej ulici č. 36, súpisné číslo II. 1560 na pozemku registra C KN, parcelné číslo
3755/16 a pozemku registra C KN parcela č. 3755/699 o výmere 191,77m², k. ú. Grunt,
zapísané v LV č.965 pre Slovenskú poštu, a. s., IČO 36 631 124, za nájomné vo výške
12 261,-€/rok ( 30,00 €/m²/rok) za nebytové priestory a 25,45 €/rok (0,1327 €/m2/rok) za
pozemok, na dobu určitú 1 rok a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ spočíva v tom. že Slovenská pošta, a. s. podľa zákona č.324/2011 Z. z. je
výlučným poskytovateľom univerzálnej služby a vykonávateľom poštového platobného styku.
Ide o verejnoprospešné služby obyvateľom sídliska a blízkeho okolia.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý.
11. Návrh na zmenu VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na
verejných priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
Starosta: Uviedol bod – návrh na zmenu VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej
časti a otvoril k nemu diskusiu.
Diskusia neprebehla, po jej ukončení starosta odovzdal slovo návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje zmenu VZN č.
26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP podľa predloženého návrhu.
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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.

12. Návrh na doplnenie a zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
Starosta: Doplnenie a zmeny rokovacieho poriadku sú uvedené v dôvodovej správe –
sú to organizačno-technické zmeny, otváram diskusiu.
p. Boritáš: Požiadal, aby bol rokovací poriadok po schválení a zapracovaní všetkých zmien
zaslaný poslancom a zverejnený na stránke mestskej časti.
Starosta: Ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie a zmenu
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa
predloženého 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.

13. Návrh na doplnenie a zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP- poslanecký návrh
p. Matoušek: Informoval prítomných, že týmto návrhom sa zaoberala finančná komisia, ktorá
odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami. Poslanci budú informovaní na každom MieZ o zmenách v podpoložkách.
Starosta: Otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Prebehla krátka diskusia poslancov v ktorej vystúpili poslanci - Gamcová, Takáč, Matoušek,
Koszoru a Boritáš.
Po ukončení diskusie návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie a zmenu
Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP podľa
predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0
Návrh bol prijatý.
14. Zmena výšky ročného členského príspevku do Denného centra Mestskej časti
Košice- Sídlisko KVP
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a informoval poslancov o navrhovanej sume 0,50 €
- ročný členský príspevok do Denného centra mestskej časti. Súčasne požiadal zástupcu
starostu o prednesenie stanoviska komisie.
p. Matoušek: Sociálna komisia odporúča schváliť výšku navrhovaného príspevku.
Návrh na uznesenie- návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP
a) ruší uznesenie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP č. 250 zo dňa 24. 01. 2017
b) schvaľuje výšku ročného členského príspevku do Denného centra Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP, Cottbuská 36, Košice na sumu 0,50 €.
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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.

15.Interpelácie
Starosta: V zmysle rokovacieho poriadku sa interpeláciou rozumie kvalifikovaná otázka,
všetky interpelácie je potrebné podať v písomnej forme.
p. Takáč: Mal otázku týkajúcu sa rôznych pochybení zamestnancov mestskej časti, či im bolo
dohovorené, prípadne uložené opatrenia - sankcie, aby sa miestny úrad vedel vyvarovať
rôznym pochybeniam.
Starosta: Konštatoval, že riešenie takýchto situácií je veľmi zložité, po nástupe do funkcie sa
snaží začať odznova. Informoval o novej organizačnej štruktúre, ktorá bude platná od 1.
marca 2019 a bude reagovať na potreby úradu s tým, že dnes boli s ňou oboznámení vedúci
oddelení. Dňa 25.2. a 26.2.2019 prebehnú stretnutia so všetkými zamestnancami. V rámci
novej organizačnej štruktúry sa budú meniť pracovné pozície aj pracovné náplne jednotlivých
zamestnancov.
p. Horenský: Požiadal o zaslanie schémy organizačnej štruktúry.
Starosta: Všetci poslanci dostanete schému organizačnej štruktúry s uvedením funkcií.
16. Otázky poslancov
P Tóth: Je potrebné podporiť hlasovanie k detskému ihrisku Žihadielku.
Starosta: Informoval o možnosti získať Žihadielko, o výbere miesta a poďakoval všetkým,
ktorí sa zapojili do hlasovania.
p. Takáč: Požiadal pána prednostu o súčinnosť vo veci žiadosti občanov z Dénešovej 87
o odstránenie stromu, Správa mestskej zelene vraj odstránenie.
Ing. Michalus: Odstránenie zelene je citlivá záležitosť, od 1. marca 2019 bude v organizačnej
štruktúre zaradený zamestnanec, ktorého pracovnou náplňou bude starostlivosť zeleň
a stromy.
p. Boritáš: Predniesol informáciu z tlače o jazdeckom areáli.
Starosta: Sú problémy s pozemkami na KVP, keďže je starý územný plán. Mestská časť si
želá stavebnú uzáveru.
p. Gamcová: Predniesla otázky – obsadenie postov vedúcich oddelení, polo zapustené
kontajnery, riešenie bývalého stánku PNS na moste, e-mail od Ing. arch. Hvizdovej.
Starosta: Otvorené sú posty vedúci výstavby, referent ekonomického oddelenia, marketing,
referent pre verejné obstarávanie – prebiehajú pohovory. Ďalej informoval o tom, že sme
požiadali o odstránenie stánku PNS na moste. Ing. arch. Hvizdová chcela zvolať starých
poslancov – cca 20 ročnú vec neviem riešiť. K polo podzemným kontajnerom prebehli
rokovania s Kositom o ich osadení, po dohode by mohli byť kontajnery osadené už v júli.
Dôležité je vyriešiť prístup k týmto kontajnerom. Mestská časť Košice-Západ to tiež rieši,
stojíme toho času na zmluve s mestom Košice.
Ing. Michalus: Doplnil, že súdny spor s mestskou časťou Ing. arch. Hvizdová prehrala –
zastupoval nás pán JUDr. Sotolář. Boli vypísané výberové konania na vedúceho výstavby aj
radových referentov, na ekonomickom oddelení budú vypísané len na nové miesta, ostatní
vedúci budú po predchádzajúcich skúsenostiach len poverení.
p. Koszoru: Informoval, že na meste Košice prebieha vysporiadanie Slaneckej cesty a to, že
hľadáme odborníka na zeleň - arboristu len víta.
Starosta: K zámenám pozemkov – tie by sa mali realizovať so súhlasom mestskej časti a
poslancov, na Moskovskej triede sme nesúhlasili so zámenou pozemkov.
p. Takáč: K výstavbe cca 400 bytov na Wuppertálskej ulici – Andromeda, je potrebné na
meste žiadať o zastavenie výstavby.
p. Gamcová: Podala vysvetlenie, že k súdnemu sporu s Ing. arch. Hvizdovou boli vypovedať
poslanci miestneho zastupiteľstva, na mestskej časti Sever bol tiež takýto spor a kontrolórka
11

ho vyhrala. Po prehratom súdnom spore má Ing. arch. Hvizdová zaplatiť trovy vo výške 20
tisíc eur.
p. Tóth: Opýtal sa v akej réžii sú orezy stromov a kríkov.
Starosta: K tomuto máme na stole verejné obstarávanie.
Po vyčerpaní všetkých otázok starosta uzatvoril tento bod.
17. Rôzne
a) Zápisnica z výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
(utorok) zo dňa 05.02.2019 - poslanecký návrh
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril k nemu diskusiu. Diskusia neprebehla,
starosta ukončil bod a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie Zápisnicu
z výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP (utorok) zo dňa
05.02.2019.
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.

b) Zápisnica z výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
(štvrtok) zo dňa 07. 02. 2019 - poslanecký návrh
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril k nemu diskusiu. Diskusia neprebehla,
starosta ukončil bod a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie Zápisnicu
z výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP (štvrtok) zo dňa
07.02.2019.
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.

c) Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019
- poslanecký návrh
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril k nemu diskusiu. Diskusia neprebehla,
starosta ukončil bod a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP berie na vedomie Plán práce
Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019.
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.

d) Štatút Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - poslanecký návrh
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril k nemu diskusiu. Diskusia neprebehla,
starosta ukončil bod a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie Štatút
Denného centra Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP.
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.

e) Sadzobník inzercie - poslanecký návrh
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.
p. Horenský: Ako predkladateľ materiálu informoval, že návrh zohľadňuje farebné prevedenie
a zvýšenie poplatkov za inzerciu.
Diskusia poslancov neprebehla, starosta ukončil bod a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) ruší uznesenie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP číslo 152/1 zo dňa 08. 03. 2016
b) schvaľuje Sadzobník inzercie podľa predloženého 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.

f) Rozšírenie areálu pohostinstva pri Kláštore Karmel - prenájom pozemkov
- poslanecký návrh
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril k nemu diskusiu.
p. Boritáš: Ako predkladateľ materiálu informoval, že p. František Křížek požiadal mesto
Košice o prenájom pozemkov pri prevádzke pohostinstva pri Kláštore Karmel a predniesol
poslanecký návrh na uznesenie.
Prebehla krátka diskusia v ktorej vystúpili poslanci Koszoru, Horenský, Takáč a Boritáš týkala sa zabezpečenia čistoty verejného priestranstva a zelene v okolí prevádzky
pohostinstva.
Starosta: Po ukončení diskusie požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
1. konštatuje,
že prevádzka pohostinstva pri Kláštore Karmel v MČ Košice- Sídlisko KVP, ktorej majiteľom
je pán František Křížek, spôsobuje často nepríjemnosti obyvateľom MČ, čoho dôkazom sú
sťažnosti občanov i záznamy PZ SR aj MsP Košice- Sídlisko KVP,
2. nesúhlasí
s rozšírením areálu pohostinstva pri Kláštore Karmel v MČ Košice - Sídlisko KVP, ktorej
majiteľom je pán František Křížek, ani s požadovaným ďalším prenájmom mestských
pozemkov.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

g/ Personálne otázky – poslanecký návrh
Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal zástupcovi starostu - predkladateľovi materiálu.
p. Matoušek: Predmetom personálnych otázok je voľba členov – neposlancov do jednotlivých
komisií miestneho zastupiteľstva.
p. Takáč: Ako predseda Finančnej komisie predniesol návrh na odvolanie pani Hanzeľovej
z funkcie člena – neposlanca Finančnej komisie.
Ďalšie návrhy neboli, starosta ukončil diskusiu k bodu 17. g) a slovo dal návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) odvoláva poslankyňu Ivetu Adamčíkovú z funkcie člena Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia,
b) volí za členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia z radov neposlancov:
Ing. Lucia Klučárová, Ing. Mária Lepeňová, Ing. Pavel Titl, Ing. Martin Žec, Jozef Kozel,
Zlatica Sahlicová,
c) volí za členov Sociálnej a zdravotnej komisie z radov neposlancov:
Alžbeta Bukatová, Iveta Zelinková, Bc. Ingrid Dobošová, Bc. Agáta Grančičová, Mária
Neveziová, Ing. Jolana Šuleková, Mgr. art. Vladislav Klein, Mgr. Beáta Ruszinyáková,
Alžbeta Kabátová, Šimon Bednár,
d) volí za členov Komisie kultúry, školstva a športu z radov neposlancov:
Mgr. Pavol Popovec, Dávid Karľa, Mgr. Ľubica Fedorová, Ing. Marcela
Pavličková, PhD., Dominika Maškuľáková, Iveta Zelinková, Ing. Katarína Mamáková,
Bc. Karin Guzaninová,
e) volí za členov Komisie verejného poriadku z radov neposlancov:
Mgr. Ľubomír Kopčo, Zoltán Bukata, Ing. Miroslav Juríček, Ing. Lukáš Boritáš,
Pavol Cmorík, Ing. Ladislav Papp
f) odvoláva z funkcie člena Finančnej komisie z radov neposlancov pani Katarínu
Hanzeľovú.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Návrh bol prijatý.

18. Rôzne
Starosta: Uviedol bod rokovania rôzne a otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Informoval, že predloží návrh časového plánu rokovaní miestnej rady
a zastupiteľstva na 2. polrok 2019, o kamerovom systéme – mestská časť požiadala na
základe výzvy o bezpečnostné kamery v hodnote 38 385,-Eur. Za účasti policajného zboru
boli vytypované lokality, ktoré sa javia ako kritické, je možné inštalovať až 10 kamier.
Predpoklad realizácie - do konca roka môže byť KVP monitorované kamerami.
K vyhradeným parkovacím miestam za úhradu – Komisia výstavby, dopravy a životného
prostredia odporúča mestskej časti neprideľovať vyhradené parkovacie miesta za úhradu.
p. Takáč: Podporujem neprideľovanie vyhradených parkovacích miest za úhradu, na sídlisku
nečistota, veľké množstvo psov prihlásených niekde po dedinách, psie exkrementy sú
potravou pre potkanov, ktoré sa množia, je potrebná ďalšia deratizácia, polícia robí čo môže,
ale to nestačí, uzamykateľné klietky na kontajnery – je tu obava, že ľudia tieto klietky nebudú
zamykať, preto je potrebná osveta medzi obyvateľmi.
p. Sidorjaková: Navrhuje umiestnenie kamier tak, aby neobmedzovali občanov.
p. Matoušek: Sťažnosti od občanov- niektoré kamery sú hlučné a rušia obyvateľov, problém
bol riešený s políciou.
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p. Tóth: Kamery musia byť schválené a sú stavané tak, aby nesnímali ľudí.
p. Takáč: Uvažovali sme umiestniť kamery na kostol – veľký rozsah pokrytia by bol na
Triede KVP.
p. Koszoru: Je priestor pre ďalšie kamery, existuje viac návrhov na ich umiestnenie, preto je
potrebné uchádzať sa o výzvy. Na Komisii verejného poriadku ku kamerám vystúpil občan
Kelbel.
p. Boritáš: Požadoval, aby bol materiál p. Kelbela zaslaný členom komisií.
p.Takáč: Bola vykonaná deratizácia, zozbierali sme asi len 15 potkanov, ale od 500 do 600
ich uhynulo.
Starosta: Informoval poslancov v bode rôzne:
- o 2 výberových konaniach – zverejnené na webe v rubrike práca - vľavo
- o príprave verejných obstarávaní - deratizácia, zber kamienkov, údržba komunikácií, údržba
zelene
- o odstraňovaní auto-vrakov, o návrhoch na lokalizáciu kamier
- projekt „Gesto pre mesto“- revitalizácia životného prostredia
- pre miestny úrad bude dodaný nábytok zo Slovenskej sporiteľne
- rokovania s DPMK- nové zastávky MHD na Janigovej ulici a pri poliklinike, DPMK
vypracuje nový projekt, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov
- rekonštrukcia cesty Jána Pavla II – nebola schválená na meste
- kompletná rekonštrukcia zastávok MHD a po rokovaniach s DPMK- posilnenie spojov
- s Kositom prebehli rokovania o polo podzemných kontajneroch a uzamykateľných klietkach
na kontajnery, o riešení odvozu odpadu z dôvodu nespokojnosti obyvateľov
- nová web stránka mestskej časti sa pripravuje
- prebieha výstavba futbalového ihriska na Janigovej ulici
- Andromeda - výstavba na Wuppertálskej ulici - územný plán dovoľuje výstavbu, je možná
zámena pozemkov.
p. Adamčíková: Informovala, že Rada seniorov mesta Košíc organizuje súťaž speváckych
skupín a tanečných súborov, dátum konania 15.03.2019 – súťaži sa zúčastní aj naša tanečná
skupina z Denného centra, 30.04.2019 pozvaní poslanci do Denného centra – je pripravený
program k 10. výročiu.
p. Horenský: Poprosil o fotografiu poslancov a starostu.
Starosta: Ukončil diskusiu v bode rôzne, keďže sa nikto nehlásil.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie- návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie
Harmonogram Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP
a to nasledovne:
Miestna rada
o 15.00 hod. (štvrtok)

Miestne zastupiteľstvo
o 15.00 hod. (štvrtok)

31. 01. 2019
expedícia: 25. 01. 2019
28. 03. 2019
expedícia: 22. 03. 2019
23. 05. 2019
expedícia: 17. 05. 2019

22. 02. 2019
expedícia: 11. 02. 2019
25. 04. 2019
expedícia: 15. 04. 2019
27. 06. 2019
expedícia: 17. 06. 2019

Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

19. Záver
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu III. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP poďakoval všetkým prítomným za účasť
a rokovanie o 18:55 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 zamestnancov a ďalších prítomných
- Výpisy o hlasovaní poslancov z III. zasadnutia MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP,
konaného dňa 21. 02. 2019 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, s. r. o. Košice.

Dňa 14.06.2019 ................................

Dňa 24.06.2019 .......................................
Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :

Dňa 27.06.2019 ...............................

Dňa 27.06.2019 .......................................

Ing. Mária Gamcová, PhD., v. r.

Marián Koszoru, v. r.

V Košiciach dňa 12. júna 2019
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
zapisovateľka

16

