Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
dňa 25. septembra 2019 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 VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
1. Otvorenie
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 16:00 hodine otvoril VIII. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých
prítomných. Požiadal poslancov o vykonanie prezentácie, prezentovalo sa 12 poslancov.
Starosta konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru k návrhu programu, ktorý bol uvedený
v pozvánke na rokovanie – zverejnený pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.
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. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa Obvodného odd. PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
4. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP
6. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019
7. Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019
8. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019
9. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2019
10. Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019
11. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Nabíjacia
stanica pre elektromobily v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“
12. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko
KVP č. 400 zo dňa 10.04.2018
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13. Interpelácie
14. Otázky poslancov
15. Rôzne
16. 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.

Starosta: Požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. Keďže
žiadne návrhy neboli, starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa
riadi schváleným – zverejneným programom.
1. b) Voľba návrhovej komisie
Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Iveta Adamčíková, Ing. Marta
Sidorjaková.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí návrhovú komisiu
v zložení: Iveta Adamčíková, Ing. Marta Sidorjaková.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Starosta požiadal členov návrhovej komisie aby zaujali svoje miesta.
1. c) Určenie overovateľov zápisnice
Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Mgr. Zdena
Bartóka a pána poslanca Martina Boritáša.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta: Otvoril bod programu a oboznámil prítomných o zaradení uznesení do úloh
splnených, nesplnených a úloh v plnení. Keďže sa v diskusii nikto neprihlásil, starosta
požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
a) zaraďuje uznesenia miestneho zastupiteľstva v zmysle Záverov z kontroly č. 3/2019 do
splnených úloh, nesplnených úloh, úloh v plnení a zrušené uznesenia podľa predloženého
návrhu
b) zaraďuje uznesenia zo VI. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019 a
zo VII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 15.08.2019 takto:
- k splneným úlohám uznesenia č. 67, 77, 78, 79/b, 79/c
- k úlohám v plnení uznesenia č. 73, 75, 79/a, 79/d
c) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 12+1, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
p. Pach hlasoval zdvihnutím ruky za + 1
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Návrh bol prijatý.

3. Správa Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej
situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019
Starosta informoval prítomných, že správu predložil riaditeľ Obvodného oddelenia PZ
Košice-Sídlisko KVP mjr. Mgr. Marcel Kumičak. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
p. Takáč: Súčasne poďakoval za vykonanú prácu Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko
KVP a Mestskej polície Košice - stanice KVP.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko komisie - Komisia verejného poriadku odporúča
miestnemu zastupiteľstvu vziať správu Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP na
vedomie.
Starosta: Keďže sa nikto ďalší nehlásil do diskusiu, uzavrel diskusiu a slovo dal návrhovej
komisii.
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. 01. 2019 do 30. 06. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

4. Správa Mestskej polície Košice-stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP
za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019
Starosta v úvode ospravedlnil neprítomnosť Ing. Ladislava Pappa – veliteľa Mestskej polície
Košice – stanice KVP na tomto rokovaní zo služobných dôvodov. Následne otvoril diskusiu
k tomuto bodu.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko komisie - Komisia verejného poriadku odporúča
miestnemu zastupiteľstvu vziať správu Mestskej polície – stanice KVP na vedomie.
p. Pach: Vyjadril sa, že je vďačný za to, ako celá genéza odstraňovania vrakov prebieha.
Vraky ubúdajú pomaly v meste aj na sídlisku KVP. Poukázal na to, že časový horizont
odstraňovania vrakov je dlhý a kapacita odstavných parkovísk je nepostačujúca. V budúcnosti
je preto potrebné iniciovať aj zmenu legislatívy - zákonný postup pri odstraňovaní vrakov sa
musí dodržať.
Starosta: Mesto má zazmluvnené dve parkoviská na vraky. Parkoviská na vraky sa riešili už aj
v roku 2018, mestskí poslanci žiadali navýšiť počty miest na umiestňovanie vrakov.
Starosta: Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju uzavrel 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 Mestskej polície Košice – stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za
obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za
obdobie od 27. 06. 2019 do zasadnutia MZ dňa 25. 09. 2019
Ing. Hóková: Uviedla predložený materiál a oboznámila prítomných, že na každé rokovanie
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miestneho zastupiteľstva predkladá správu o kontrolách, ktoré boli vykonané od posledného
rokovania. Teraz boli vykonané dve kontroly. Kontrola č. 9/2019, ktorej cieľom bolo overiť či
boli splnené prijaté opatrenia v súvislosti so závermi kontrol z roku 2017. Opatrenia
k deviatim kontrolám prijaté neboli, resp. neboli predložené v zmysle zákona v písomnej
podobe, aby ich bolo možné archivovať tak, ako to ukladajú právne predpisy. Preto som
požiadala nové vedenie mestskej časti, aby bol vytvorený termínovník v ktorom by boli
prijaté všetky opatrenia ku kontrolám z roku 2017. K uvedenému zároveň poďakovala
vedeniu mestskej časti za to, že sa podarilo tieto kontroly uzavrieť a následne boli prijaté
adekvátne opatrenia, aby sa v budúcnosti podobné nedostatky už nevyskytovali. Rok 2017 je
uzavretý a archivovaný. Druhá kontrola č. 10/2019 sa týkala zisťovania, či vyšší podiel daní
z príjmov FO na obyvateľa mestskej časti je postačujúci na zabezpečenie činností podľa § 21
a § 22 Štatútu mesta Košice. Záverom kontroly bolo zistené, že mesto Košice neposkytlo
dostačujúce finančné prostriedky na krytie nákladov, ktoré súviseli s výkonom týchto aktivít
prenesených Štatútom mesta Košice. Je preto na vedení mestskej časti, aby rokovalo
s mestom Košice o navýšení týchto finančných prostriedkov.
p. Takáč: Poďakoval kontrolórke a vedeniu mestskej časti za prácu, ktorú vykonali za desať
mesiacov, počas ktorých sa podarilo vyriešiť staré problémy.
Starosta: Poďakoval voleným aj nevoleným funkcionárom za prácu od začiatku volebného
obdobia. Informoval prítomných, že ešte nie je ukončená inventarizácia majetku.
p. Horenský: Opýtal sa starostu, či bude iniciovať mesto Košice o navýšení týchto finančných
prostriedkov.
Starosta: Informoval, že rokoval s vedením mesta Košice, návrh predniesol aj na Rade
starostov. Boli porovnávané iné mesta, kompetencie určuje štatút a preto aj financie sú na
tento štatút viazané. Sídlisko KVP sa kompetenciami podobá na malé mestské časti. Mestu
boli dodané podklady, nedozvedeli sme sa nič, čo by nás posunulo dopredu. Máme 25
požiadaviek, ktoré sú dlhodobo predkladané. Zatiaľ bola splnená len jedna požiadavka,
z mesta Košice neprišla žiadna investícia. V mesiaci október 2019 odíde z mestskej časti list,
ktorý bude obsahovať všetky porovnania pridelených finančných prostriedkov z mesta
Košice. Mestská časť je dlhodobo pod financovaná, v rozpočte nie sú financie na rozvoj,
majetok je na pokraji životnosti.
p. Gamcová: Pýtala sa na upozornenie Ministerstva financií SR, že nebolo odoslané vykázané
skutočné plnenie rozpočtu.
Starosta: Ministerstvu financií SR bolo avizované, že nebude možné odovzdať účtovnú
závierku v stanovenom termíne. Ministerstvo túto skutočnosť vzalo na vedomie.
Ing. Háberová: Doplnila, že rok 2018 je už uzavretý, momentálne sa rieši prvý polrok 2019.
Kvôli uvedenému sa informovali aj z daňového úradu.
p. Matoušek: V mesiaci august sa mestská časť dostala do reálneho stavu, čo sa týka
účtovníctva.
Starosta: Po zodpovedaní všetkých otázok uzavrel diskusiu k správe kontrolórky 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 27. 06. 2019 do zasadnutia MZ dňa 25. 09. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

6. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP k 30. 06. 2019
Starosta: Otvoril ďalší bod programu - Monitorovacia správa mestskej časti k 30.06.2019
a diskusiu k nemu.
p. Matoušek: Predložil stanovisko komisie - Finančná komisia prerokovala monitorovaciu
správu mestskej časti, komisia nebola uznášaniaschopná.
p. Takáč: Aj napriek tomu, že Finančná komisia nebola uznášaniaschopná, komisia dôkladne
preberala jednotlivé body predloženej monitorovacej správy.
Starosta: Konštatoval, že do diskusie nie je nikto prihlásený, uzavrel diskusiu k tomuto bodu
a slovo dal návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
berie na vedomie
Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

7. Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP k 30. 06. 2019
Starosta: V úvode k materiálu uviedol, že niektoré čísla treba brať s rezervou, hlavne čo sa
týka kapitálových výdavkov. Oddelenie výstavby a majetku pod vedením Ing. Čopa začalo
byť funkčné od 1. apríla tohto roku, do 30. júna 2019 prebiehali súťaže na projektové
dokumentácie.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko komisie - Finančná komisia prerokovala predložený
materiál, ale konštatoval, že komisia nebola uznášaniaschopná.
Starosta: Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
berie na vedomie
údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

8. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
k 30. 06. 2019
Starosta otvoril k tomuto bodu programu diskusiu a požiadal o stanoviská komisií.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko komisie - Finančná komisia prerokovala tvorbu a použitie
rezervného fondu, komisia nebola uznášaniaschopná.
p. Takáč: Ak by sa niekomu zdalo, že stav rezervného fondu od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019
je rovnaký, je to z toho dôvodu, že sme do šiesteho mesiaca nevedeli výšku prebytku. Ak by
nezlyhal server, prebytok by bol pripočítaný už 30. 06. 2019.
Starosta: Keď bolo dané dokopy účtovníctvo, zistili sme, že neboli vyčerpané finančné
prostriedky vo výške 167 tisíc eur. Na základe pripraveného rozpočtu bolo rozpočtovaných
cca 300 tisíc eur na investície. Bolo veľa aktivít, tým pádom je aj čerpanie rozpočtu.
p. Matoušek: Čiastka 167 tisíc eur z bežného účtu bola prevedená 15. 08. 2019 na účet
rezervného fondu.
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Starosta: Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
berie na vedomie
tvorbu a požitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

9. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2019
Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že stav nedoplatkov je v tabuľke. Keďže úrad je už
obsadený a funguje aj správa majetku, začali sme robiť tzv. interný majetkový audit
a postupne k tomuto budeme predkladať ďalšie veci. Sú s tým spojené aj reálne zmluvy.
p. Matoušek: Predložil stanovisko komisie – Finančná komisia prerokovala stav nedoplatkov
na nájomnom, nebola uznášaniaschopná.
p. Takáč: Uviedlo, že výška pohľadávok, ktoré sa ťažšie vymáhajú je menšia ako v minulom
roku. S viacerými dlžníkmi sa mestská časť dohodla na splátkových kalendároch, má za to,
že sa postupne podarí vymôcť všetky nedoplatky.
Starosta: Dôležitá je racionalizácia nájmov. Pripravia sa aj nové zmluvy, pretože mnohé sú
ešte z deväťdesiatych rokov. Našou ambíciou je pripraviť všetkým nájomníkom, ktorí majú
nájmy v našich priestoroch nové zmluvy, ktoré budú viac-menej unifikované, pričom sa
pozrieme aj na výšky nájmov. V mnohých prípadoch sú nájmy neadekvátne. Mestská časť má
záujme urobiť v nájomných zmluvách poriadok.
Starosta: Nikto sa nehlási do diskusie, starosta ju uzatvoril a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
berie na vedomie
stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2019.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

10. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2019
Starosta: Uviedol materiál a konštatoval, že návrh na zmenu rozpočtu poslanci obdŕžali
v písomnej forme, uskutočnilo sa k nemu aj stretnutie. Zároveň požiadal o stanoviská komisií.
p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií.
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča zakomponovať do rozpočtu na
rok 2020 výdavky na opravu chodníkov a fontány s doplnením zelene, vyčleniť v rozpočte na
roky 2020-2022 prostriedky vo výške 20 000,00 - 40 000,00 eur na doplnenie prvkov do
detských ihrísk.
Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu, avšak konštatoval, že komisia nebola
uznášaniaschopná.
Komisia kultúry, školstva a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť IV. zmenu
rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2019 so zapracovanými zmenami v programoch
Šport a Kultúra a zmeny v textovej časti programového rozpočtu s doplnením.
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p. Koszoru: Doplnil pána poslanca Matoušeka v tom, že Komisia výstavby, dopravy
a životného prostredia prijala tieto návrhy na budúci rok a ďalšie roky, teda netýkajú sa
priamo tejto zmeny rozpočtu. Považovali sme to za vhodné, keďže do konca roka sa bude
pracovať na tvorbe nového rozpočtu.
Starosta: Ideálne by bolo do 07. 10. 2019 doručiť požiadavky na rozpočet, ak by boli nejaké
návrhy od Vás poslancov na aktivity, ktoré by ste chceli realizovať. Október si dávame na to,
aby sme s Vami viedli diskusie, čo vieme dať do rozpočtu a čo musí počkať tak, aby bol
rozpočet pripravený v novembri a mohli sme ho odhlasovať. Taká je naša ambícia. Do 7.
októbra žiadame doručiť Vaše požiadavky. Samozrejme viete, že požiadaviek je veľa a peňazí
je málo.
p. Takáč: Zvyčajne po zasadnutí Finančnej komisie sa zídeme a zhodnotíme výstupy
jednotlivých komisií. Tak to bolo aj teraz, preto predkladám nový návrh rozpočtu, kde sú
zohľadnené aj požiadavky komisie kultúry, ktoré boli aj v diskusii poslaneckého zboru. Preto
Vám bol ráno zaslaný kompletný rozpočet a nielen tie zmeny. S pánom starostom sme sa
dohodli, že Vám bude zaslaný kompletný rozpočet, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
Dávam návrh na uznesenie. Rozpočet, ktorý som Vám poslal aj s dôvodovou správou aj
s komentárom, považujte za návrh, ktorý prečítam.
p. Gamcová: V texte „Komentár k IV. zmene rozpočtu“ sa chcem opýtať, že v rámci bežnej
údržby v podprograme údržba verejnej zelene sa navrhuje zníženie sumy 9 076,00 eur pre
zabezpečenie plnenia iných dôležitých úloh. Chcela by som poprosiť o vysvetlenie, čo sa
rozumie pod pojmom iné dôležité úlohy. Osobne ma dosť prekvapilo, že sa navrhuje 6 000,00
eur na nabíjaciu stanicu. Chcem sa opýtať, či to patrí do priorít tejto mestskej časti, aby sme
mali nabíjaciu stanicu. Či je zmapované aspoň približne počet áut, ktoré by využili takúto
stanicu. Osobne si myslím, že pri tom nedostatku finančných prostriedkov toto nepovažujem
až za tak dôležité a za takýto návrh nebudem hlasovať.
Starosta: Suma 6 000,00 eur je vyčlenená na projekt, o ktorý sa chceme uchádzať. Médiami
prebehla správa, že štát bude podporovať nabíjacie elektro-stanice. Štát bude prispievať
obciam sumou 5 000,00 eur bez DPH. Ak budeme úspešní v tomto projekte, financovať to
budeme z vlastných peňazí a štát to následne preplatí. Ak sa mestskej časti podarí uspieť
v tejto výzve, mestskú časť to nebude stáť nič. Je to priorita mestskej časti, bolo to
v programe, vnímame to tak, že elektro-mobilita je trendom. Je to otázka budúcnosti, chceme
podporovať alternatívne spôsoby dopravy. Ak štát bude prispievať na elektromobily, tak tieto
určite pribudnú.
Ing. Háberová: Vzhľadom k tomu, že v rámci podpoložky údržba verejnej zelene bola
urobená súťaž na 72 000,00 eur, je možné prekročiť 10 %, čiže môžeme čerpať 80 000,00 eur,
takže tam bol vyšší rozpočet. Keďže došlo k nejakým iným potrebám, tak sa prehodnotili,
mali sme aj príspevok z mesta. Faktúra už vlastne aj išla, kde nám mesto zrefunduje 8 000,00
eur v rámci údržby zelene. Tým pádom 4 000,00 eur sme vyčlenili navyše na zber lístia a na
odvoz tohto odpadu a na ďalšie nevyhnutné výdavky s tým spojené. Čiže je to z dôvodu toho,
že bola vysúťažená nižšia cena a tým pádom by sme aj tak nemohli čerpať v rámci tohto
programu. Tak sme to zmenili, aby sme tie peniaze účelne využili.
Starosta: Ešte poznámky ohľadom nabíjacej stanice. Táto služba nebude zdarma, ľudia budú
nabíjať na kartu. Ohľadom zelene - pán prednosta našiel formálne nedostatky pri zadávaní
súťaže. Kým v minulých rokoch sme mali 120-140 000,00 eur na údržbu zelene, vďaka
pánovi prednostovi sme dokázali rovnaký výkon zazmluvniť za 70 000,00 eur. Vďaka tomu
sme ušetrili cca 40 000,00 eur.
p. Gamcová: Či je zmapované - aspoň približný počet áut, ktoré sa tu pohybujú a v tej
súvislosti ma zaujíma, prečo stoja tie autá na mieste mestskej časti.
Starosta: Nemáme zmapované - počet elektromobilov, ani sme si nerobili žiadnu štatistiku.
Čo sa týka tých elektromobilov, ktoré tam sú, elektro-stanicu sme získali zadarmo. Mestskú
časť to nestálo nič, tak isto ako všetky elektrické výkony. Rozšírili sme možnosť elektromobility pre našich občanov, čiže ak dovtedy si nevedeli požičať na KVP zdieľané auto
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a nevedeli nechať zdieľané auto na KVP, tak odteraz už môžu nechať. Stoja na našich
miestach kvôli tomu, aby nezaberali parkovacie miesta na Húskovej, preto sme my ako
mestská časť ubrali zo svojho komfortu. Toto miesto je do budúcnosti plánované prerobiť,
bude tam značka pre miestny úrad a bude tam značka pre elektromobily. Zatiaľ nebol čas na
premaľovanie tohto státia.
p. Horenský: Aký čarovný prútik použil pán prednosta, že vedel ušetriť 40 000,00 eur alebo
kde bol ten zádrheľ po minulé roky, keď v podstate podávame ten istý výkon, ale platíme
o značnú časť peňazí menej. Poprosím o vysvetlenie.
Ing. Michalus: V predošlom období sa vyhlasovala vždy verejná obchodná súťaž na zeleň
a vychádzalo sa z podkladov tzv. pasportizácie, ktorá tu bola dlhodobo spracovaná, ale nebola
prispôsobovaná. Keďže tu boli teraz prekopávky kvôli rekonštrukciám sietí, niektoré plochy
boli rozkopané a nebola na nich ešte tráva, tieto plochy sme vyčlenili z verejnej súťaže, lebo
niet čo kosiť. Našli sme aj nezrovnalosti v tom, že skutočné pasportizácie boli nižšie ako
zadané v dokladoch z predošlých období. Jedná sa o to, že bola nižšia výmera. Kvalitnou
prípravou verejnej súťaže, do ktorej sa zapojilo asi dvanásť firiem, tak sa nám podarilo
vysúťažiť nižšiu cenu oproti predošlým, tým že sme zazmluvnili firmu s najnižšou cenou.
Teda výmery predtým boli väčšie, ako mali byť, opisovali sa výmery z predošlých súťaží,
nikto si neuvedomil, že niektoré boli vybetónované, vyasfaltované, nejaká stavba tam vznikla
a naďalej to bolo popisované ako zeleň. Toto bola hlavná vízia, prečo sme sa do toho pustili
a začali sme ísť parcelu po parcele a spočítavali sme a vyšli nám nižšie čísla, ako boli
v predošlých rokoch.
p. Matoušek: Chcem doplniť pána starostu v rámci nabíjacích staníc. Zúčastnil som sa asi
dvoch konferencií, kde aj elektro-mobilita je súčasťou SMART-pôsobenia v rámci
slovenského pôsobenia. Jednou s tých vecí má byť aj úloha mesta, aby sa znižovali negatívne
účinky áut, má to byť prostriedok na to, aby obyvatelia používali rôzne alternatívne zdroje na
pohon automobilov. V novembri bude vyhlásená výzva, kde budú zase dotované autá
s rôznym pohonom, tzn. elektrickým, hybridným, ktoré budú dotované od štátu. V rámci
daného rozpočtu sme s pánom Takáčom prichystali komplexný materiál, ktorý ste dostali
dnes ráno. Chcem upozorniť na jednu vec - keď sme sa stretli poslanci a upravovali daný
materiál, tak tam došlo k jednej malej úprave. Vieme, že partner, ktorý bol vysúťažený na
dodávku výťahu odstúpil od tejto zmluvy. Tým sa nám uvoľnili prostriedky vo výške
50 000,00 eur a odtiaľ sme presunuli sumu 3 000,00 eur na hydrogeologický prieskum pod
mostom na Moskovskej triede. Išlo na to 3 000,00 eur, lebo materiál, ktorý predkladal pán
Takáč do finančnej komisie, mal vyčlenených tých 3 000,00 eur.
Ing. Michalus: Pod mostom na Moskovskej je prameň, ktorý vyviera a končí v kanalizácii.
Keďže vieme, že na KVP je veľmi zlá pôda, tak sme prišli s myšlienkou, že sa budeme
uchádzať o grant na vybudovanie vode-zádržného zariadenia, ktoré budeme využívať na to, že
sa tam vybuduje veľká zádržná nádrž, do ktorej bude voda vtekať a ktorú budeme využívať na
zalievanie stromov a kvetov. Bude to robené cez sociálny podnik. Keď sa teraz polievajú
kvety a stromy, voda sa nakupuje cez vodárne. Je to ekonomicky pre nás výhodné a bude to aj
ekologické, lebo sa tam urobia také prepadové jazierka a zádržná nádrž bude až úplne dole.
Bude to aj esteticky vyzerať, že tam budú malé jazierka. Nemôže to byť ani veľké, lebo
rozdiel medzi chodníkom a prameňom je nejakých dvadsať metrov. Takže len v tejto lokalite.
Aby sme sa mohli uchádzať o tento grant, musíme mať zememeračské práce,
hydrogeologický prieskum. Na tieto veci musíme mať finančné krytie. Realizácia by nemala
byť z rozpočtu mestskej časti, iba ak sa nám nepodarí tento grant získať. Bude Vám
predložená nová informácia, či sa to dá z rozpočtu mestskej časti. V prvom kole musíme
získať peniaze.
p. Horenský: Reaguje na výstup z Komisie kultúry, školstva a športu, čo sa týka zmeny
rozpočtu. Po diskusii v rámci komisie sme sa dohodli, že budeme podporovať aj organizácie,
v ktorých budeme vystupovať ako partner daného podujatia. Rozhodli sme sa, že dané
športové podujatie, čo sa týka 24-hodinového korčuľovania podporíme vo výške 500,00 eur
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a nie ako bolo navrhované 1 000,00 eur. Tých zvyšných 500,00 eur komisia navrhla, že to
pôjde na položku kultúra.
p. Takáč: Predkladám ešte uznesenie, pretože ma upozornila pani kontrolórka. My sme
schválili len tabuľkovú časť a neschválili sme textovú časť programového rozpočtu. Presne
tam bolo 24-hodinové korčuľovanie. My sme síce schválili peniaze, len keby sme ich použili
na to, na čo sme neschválili, tak by nám to mohli vytknúť. Uznesenie ste obdržali mailom.
Starosta: Poďakoval za doručené návrhy na uznesenia. Po vystúpení všetkých prihlásených
starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu a slovo dal návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 vrátane programov
a podprogramov na rok 2019 podľa predloženého návrhu (poslanecký návrh).
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
schvaľuje
zmeny v textovej časti programového rozpočtu pri IV. zmene rozpočtu podľa predloženého
návrhu.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

11. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu
„Nabíjacia stanica pre elektromobily v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“
Starosta: Tento bod súvisí zo zmenou rozpočtu, jedná sa o nabíjaciu stanicu. Aktuálne v rámci
tejto konkrétnej výzvy sa chceme uchádzať o peniaze v sume 5 000,00 eur. Je nutnosť, aby
bol pripravený konkrétny rozpočet tak, ako bolo v predchádzajúcom bode pri schvaľovaní
rozpočtu.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, uzavrel diskusiu a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
a) schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc na realizáciu projektu s názvom „Nabíjacia stanica pre elektromobily
v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP“, kód výzvy č. 18409/2019-4210-36886
b) schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu v sume 998,87 €.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasoval 1
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Návrh bol prijatý.

12. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Sídlisko KVP č. 400 zo dňa 10. 04. 2018
Starosta: Uviedol bod programu a konštatoval, že návrh na zrušenie uznesenia obdŕžali
poslanci písomne, v dôvodovej správe sú uvedené všetky dôvody, prečo to navrhujeme.
Chceli sme to riešiť tak, že nebude to povinnosť, ale bude to dobrovoľné. Ktokoľvek prejavíte
záujem byť účastníkom, budete menovaní do komisie - štatutár poveruje členov komisie
listom – menovaním. Následne starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
p. Boritáš: Napísal som si diskusný príspevok. Najprv takú informáciu. Komisia, ak by sme
teraz schválili to uznesenie, ideme zrušiť, tak piati predsedovia komisií pri miestnom
zastupiteľstve a starosta mestskej časti majú takú možnosť i právo, delegovať do komisií pre
výberové konania či už poslanca miestneho zastupiteľstva, alebo neposlanca a dokonca aj
nezamestnanca. Komisia pre výberové konanie je zvolávaná iba vtedy, ak nadobúdacia
hodnota je nad 2 000,00 eur bez DPH. Tzn. ak sa jedná o 20,30,50,100 eur, komisia podľa
týchto pravidiel nemusí byť zvolaná. Po ďalšie - tieto zásady majú veľmi dôležitý význam
z môjho pohľadu najmä pre transparentné a zodpovedné rozhodovanie pri výberových
konaniach v našej mestskej časti. Z uvedených dôvodov, ktorých časť som predložil teraz
ústne a pred rokovaním miestneho zastupiteľstva aj písomne všetkým poslancom aj pánu
starostovi, budem hlasovať proti návrhu na zrušenie predloženého uznesenia, ktoré vlastne má
za následok zrušenie nie tohto uznesenia, ale má to za následok zrušenie Zásad pre
obsadzovanie komisie pre výberové konanie. Dôvody môžu byť kamarátske, ale naša mestská
časť je vlastne firma a určité pravidlá by mali platiť. Ďakujem za pochopenie, aj za
rešpektovanie môjho stanoviska.
p. Koszoru: Čo tu povedal pán Boritáš sú fakty, tak to je nastavené v aktuálnom znení zásad.
Do budúcnosti ale treba povedať to, že tieto zásady boli spravené účelovo v období bývalého
vedenia, aby sa kontrolovali zdroje a teraz je trošku iná situácia. Hocikto sa môže prihlásiť,
ako pán starosta povedal, či už z poslancov. Ja osobne ponúknem túto možnosť, ak bude pán
starosta súhlasiť, členom komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. V prípade, ak
bude vypísaná súťaž, nech sa prihlásia a myslím si, že im to bude umožnené. V minulosti boli
tieto zásady niekoľkokrát porušené. Nie je to vynútiteľné, neboli dodržiavané tieto zásady,
čiže z môjho pohľadu aj tak nemajú nejaký zmysel pri kontrole. Ak fungujeme tak, ako
fungujeme, momentálne v dobrých vzťahoch, v dobrej komunikácii, tak nevidím problém,
aby vlastne tieto zásady fungovali. Do budúcnosti, ak by vznikla potreba, poslanecký zbor
môže vždy prijať takéto zásady, ale ako som povedal aj predtým, zásady prijaté boli, neboli
dodržiavané.
p. Takáč: Pán Boritáš má pravdu, čo povedal. Skutočne my sme verejná správa, musíme istým
spôsobom fungovať, ale ja teraz vnímam v momentálnom stave tie zásady ako spomaľujú
chod mestskej časti. Ja som sa zúčastnil na niekoľkých výberových konaniach. Tak ako
povedal pán Koszoru, minulé vedenie nerešpektovalo tieto zásady, pani kontrolórka to aj
uviedla v správe. Predložila správu, že starosta nerešpektuje tieto zásady. Viem, že boli aj
rôzne podania na prokuratúru, kde sa prokurátor vyjadril, že je to vlastne interný predpis, de
facto sa nič vážne nestalo. Aj v minulosti sme starostovi zrušili niektoré zásady, a keď sme
zistili, že sa vymyká spod kontroly, tak sme urobili ešte o veľa horšie. Nemyslím si, že
v tomto prípade nás starosta obišiel.
p. Gamcová: Osvetlila by som ešte tú históriu, ktorá tu bola. Sme tu možno niektorí, ktorí sme
zažili už aj iný stav, ako bol spomínaný minulý starosta. Tie zásady boli aj v minulosti.
Nemyslím si, že dôvodom zrušenia tých zásad je práve to, že v minulosti to nefungovalo
a teraz to funguje lepšie. Môj názor je taký, že je to normálny demokratický nástroj na to, aby
akékoľvek komisie, ktoré tu môžu vzniknúť mohli aj kontrolovať. Je to náš nástroj, aby sme
sa zúčastňovali, navyše si myslím, že sme tu poslanci z rôznych oblastí a niekedy sa riešia na
mestskej časti veci, ku ktorým možno aj odborne vieme prispieť, ale tiež aj občania tohto
sídliska. Preto sa prikláňam k názoru pána Boritáša, že nepovažujem tento dôvod, ktorý sa
uvádza, že je to zaťažujúce za opodstatnený, aj keď dobre vychádzame. Veď to nie je o tom,
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či dobre vychádzame, alebo nie. Je to o tom, že je to jeden z nástrojov kontroly, ktorý ako
poslanci zo zákona máme. Preto si myslím, že nie je veľký dôvod na to, aby sme rušili to, čo
je dobré a to, čo môže prispieť k posunu ďalej.
p. Pach: Nevidel by som to tak, ako to bolo prezentované. Každý má možnosť zúčastniť sa
komisie. Doposiaľ sme boli vyzývaní, kto chcel, mohol prísť. V tomto nevidím problém, ale
v minulosti ešte za pani starostky, sme sa zúčastňovali tých komisií, za Halenára už nie, lebo
bol stav taký, aký bol. Ale za pani Kijevskej bol problém iný. Mnohokrát dochádzalo k tomu,
že komisia nebola uznášaniaschopná. Je to dosť veľa administratívy aj pre samotný úrad,
poslať pozvánku včas niekoľko dní, stanoviť zasadnutie. Mnohokrát zo skúsenosti neprišlo
dostatok ľudí, muselo sa zasadnutie opakovať, termíny bežali, bolo treba schvaľovať veci.
V tomto vidím ten najväčší problém, v tej operatíve. Samozrejme som za to, aby boli
transparentné všetky procesy, ktoré prebiehajú na úrade, zvlášť verejné obstarávania.
Skutočne si myslím, že tá operatíva nebola taká, za uplynulé volebné obdobie tie komisie
nefungovali, absolútne nefungovali za pani Kijevskej. Nebolo to dosť operatívne, nebol tam
efekt, ktorý sme chceli. Zásady samy o sebe neboli zlé, ale jednoducho tá prax ukázala, že asi
to nebolo dobré.
p. Takáč: Nadviažem na pána poslanca Pacha. Nebol som poslancom za čias pani starostky
Kijevskej, ale pokiaľ viem, ste boli 22 poslanci. Už vtedy bol problém zúčastňovať sa tých
komisií zo strany poslancov. Dneska sme 13 poslanci - ja v tom vidím tak, ako bolo povedané
problém.
Starosta: Je to podané ako návrh, je to na Vás, či to neschválite alebo schválite. Ak to
schválite, pokračujeme nejakým spôsobom, ak nie, zásady ostávajú, len potom taká malá
poznámka, že by som Vás poprosil o zvolenie, že môžeme zverejňovať. Lebo keď zverejním
ten proces, buď prídu a nebudú pripravení, alebo neprídu.
p. Pach: Nadviažem na pána Takáča, tie zásady umožňujú, lebo ešte platia, delegovať
neposlancov z radov občanov. Len aj s týmto v súčasnosti skutočne tá operatíva by
nefungovala. Možno áno, ale môj názor je, že by to nefungovalo. Skutočne treba dopredu
materiály poslať aj niekoľko dní, ako je v zásadách. A potom tá účasť, príde ten človek, ktorý
bol delegovaný, príde mu do toho niečo. Vidíte sami, taká dôležitá komisia ako je finančná
nebola uznášaniaschopná. A toto sú ešte dôležitejšie veci, konkrétne peniaze, ktoré sú na stole
a treba o nich rozhodnúť. Takže v tomto vidím problém, že aj keby občania boli delegovaní,
bolo by to 50 na 50.
p. Podolinský: Zohľadňujem názory všetkých, prikláňam sa k názoru pána Koszoru a to vo
veci, že sme sa všetci svorne stretli, vieme s prísľubom pána zástupcu, že ďalej budeme
informovaní o zasadnutí o dianí nad takýmito vecami. Takže nevidím zmysel mať túto zásadu
a myslím, že keby sa všetci zúčastňovali stretnutí, tak ako majú, tak by boli dostatočne
informovaní včas o všetkom.
Ing. Michalus: Chcel by som prispieť aj ja so svojimi faktami. Plne podporujem a zastávam
stanovisko pána Pacha a pána Boritáša, pretože naozaj to nie sú peniaze nás, ale sú to peniaze
obce. Čiže do tejto miery treba v globále súhlasiť. Mám zlé skúsenosti z nejakej aplikácie
tohto pravidla. Teraz ale Vás môžem oboznámiť s druhou stranou tohto problému. V
poslednej dobe sme tu mali viacej verzií obstarávaní na vyššie sumy cez 100 000 eur. Mali
sme tu obrovský problém zabezpečiť Vás poslancov, lebo máte svoje povinnosti, svoje
zamestnanie a veľa krát sa nám stalo, že sme museli prerušiť výberové konanie, požiadať
o doplnenie podkladov od uchádzačov, stretnúť sa veľmi rýchlo do jedného do dvoch dní.
My, zamestnanci úradu sme tu, ale Vy tu nie ste. Vy si neviete tak dopredu naplánovať tú
možnosť prísť. Mali sme problém s uznášaním týchto komisií. Toto je absolútne dôvodné
z dôvodu Vašej zaneprázdnenosti a veľa krát nechodenia. Každé verejné obstarávanie je
zdokumentované do takej miery, že každý poslanec sa môže oboznámiť na príslušných
oddeleniach s priebehom. Doteraz sa to nestalo ani raz, to je aj možno vizitkou toho, že tie
obstarávania boli robené dobre. Nikto z uchádzačov sa neodvolal voči konaniu a teda voči
víťazovi. Naozaj Vás prosím o trošku dôvery, pretože vidím vo Vašich príspevkoch kus takej
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nedôvery, keď to bolo odôvodnené. Môžete prijať ľubovoľné uznesenie v komisiách, lebo
máte na to právo, máte tú možnosť. Niekedy je z časového hľadiska problém zabezpečiť
transparentnosť. Ani raz sa nestalo, že by ste nominovali do komisie neodborníka.
p. Boritáš: Niektoré fakty dám na pravú mieru. Hlavnou príčinou, prečo to doteraz
nefungovalo je to, že nikto si neuvedomil, že v tých komisiách pre výberové konania nemusia
byť poslanci. Teraz tu bolo skonštatované, že ani raz sa nestalo, že by tu nebol odborník.
Jeden príklad sa stal, že bol pozvaný finančný odborník, neposlanec. Vysoko si vážim každú
komisiu, určite v každej komisii sa nájdu odborníci. Ak by predsedovia komisií oslovili
občanov, možno by to bola česť pre občana, že má rozhodovať o financiách, lebo sú určite
šikovní. Problém je v tom, že trinásti poslanci, keď majú byť len poslanci a majú aj svoje
zamestnanie, je zosúladiť to. Prosím o rešpektovanie môjho názoru.
p. Matoušek: Chcem reagovať na viac diskusných príspevkov. Celý manažment
organizovania výberových konaní organizujem ja. Snažím sa to robiť transparentne. Častokrát
na výzvu treba aj dva tri dni, pokiaľ dostanem nejakú spätnú väzbu, či môžu ľudia prísť. Ak je
nejaká vôľa poslanca aj neposlanca zúčastniť sa tejto komisie, nominujeme aj takéhoto
človeka. Na každom jednom výberovom pohovore majú byť odborníci v danej oblasti.
Zapájame do aktivít aj neposlancov. Chcem upozorniť, že budem stále vyzývať na dostavenie
sa na komisiu s tým, že očakávam od Vás návrhy na neposlancov. Nie je problém, ak máte
nejakého odborníka a pán starosta ho nominuje do komisie. Dúfam, že všetci sú spokojní
s tým, že čas konania výberovej komisie je stanovený na stredu o 16.00 hod.
p. Horenský: Chcel by som prečítať návrh na uznesenie, ktorý sa týka týchto výberových
komisií. Naposledy som sa zúčastnil výberovej komisie, ktorá sa týkala práve výťahu do
Denného centra. Stretli sme sa dvakrát a potom zamestnanec úradu nás musel naháňať,
pretože sme sa nemohli stretnúť. Za pani Kijevskej mi to nebolo umožnené. Prečítal návrh na
uznesenie.
p. Takáč: Myslím, že uznesenie, ktoré predložil pán Horenský, veľa vecí vysvetlí a možno
vyvoláva určité pochybnosti. Chcem povedať ešte jednu vec, pán poslanec Boritáš je
zástupcom jednej zo silných strán, ktoré majú štábnu kultúru a majú čo sa týka členskej
základne na kraji aj na okresoch veľké zastúpenie. Pre pána Boritáša nie je problém zavolať
predsedovi strany, aby poslal odborníka pre dané výberové konanie. Ale sú tu aj zástupcovia
strán a nezávislí a ja osobne nemám problém zavolať nejakého audítora alebo finančného
odborníka. Dnes to nefunguje tak, ako v minulosti, že ľudia to budú robiť zadarmo. A nie je
problém tu zobrať niekoho, kto príde na výberové konanie za odmenu. Potom akým
spôsobom sa to zabezpečí, bude to na základe dohody, nahlásenia do sociálnej poisťovne,
kopa byrokracie. Myslím si, že to s čím prišiel poslanec pán Horenský je dobrý signál
a v prípade, ak sa to vymkne spod kontroly, nie je problém prijať zásady ešte tvrdšie.
Bohužiaľ vieme, že ani tie nemusí starosta dodržiavať a maximálne sa to ukáže v správe
kontrolóra, možno v nejakom podaní na prokuratúru.
p. Koszoru: Poukázal na odbornosť, ktorá bola viac krát spomenutá. Je to dobré, je to výhoda,
tiež som sa zúčastňoval takýchto výberových konaní a nie je to nutnosť. Ak sú stanovené
nejaké pravidlá hodnotenia, tak tam nie je až tak potrebná tá odbornosť. Napríklad, ak
hodnotíme detské ihriská a nastavíme si kritériá hodnotenia, tak nie je nutné, aby niekto bol
odborník na konštrukciu detských ihrísk.
Starosta: Po vystúpení všetkých prihlásených, uzavrel diskusiu k návrhu na zrušenie
uznesenia a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
žiada
starostu mestskej časti, aby na každé rokovanie miestneho zastupiteľstva v riadnom termíne
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pripravil Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za aktuálne
obdobie.
Zodpovedný: starosta MČ
Termín: stály
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
ruší
uznesenie č. 400 z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10.04.2018 v spojitosti s uznesením č. 404 z XXXV. rokovania
miestneho zastupiteľstva zo dňa 15.05.2018.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 3, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

13. Interpelácie
Starosta: Otváram bod Interpelácie, len pre zopakovanie: Interpelácia je kvalifikovaná otázka,
ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a uznesení miestneho zastupiteľstva. Nech
sa páči.
p. Gamcová:
1. Aký je postup, alebo či sa niečo pohlo pri odstraňovaní PNS stánku na Moskovskej ulici na
moste.
2. Chcela by som poprosiť miestny úrad, či by mohol zabezpečiť výrub kríkov na
Jasuschovej ulici v blízkosti schodov, ktoré vedú k zastávke Poliklinika KVP. Jedná sa
o kríky zasahujúce do parkoviska a znemožňujúce parkovanie vozidiel. Nie sú to okrasné
kríky, preto by som prosila, aby ste požiadali mesto o výrub. Ďakujem.
Starosta: Čo sa týka stánku PNS odpoviem, oslovili sme v apríli Magistrát mesta Košice. Čo
sa týka 2 stánkov na Húskovej ulici pri zastávke, tieto sú v riešení. Tam sme mali my
nájomnú zmluvu a odstúpili sme od nej, teraz plynie výpovedná lehota. Pevne verím, že do
konca roka budú odstránené. To isté je ak sa nemýlim aj pri stánku Cottbuská, tam sme tiež
požiadali o odstránenie Magistrát mesta Košice, lebo je to v ich réžii, mesto zatiaľ nekoná, od
apríla. Čo sa týka orezov kríkov, začneme hneď zajtra, keď sa pracovníci uvoľnia, čo sa týka
výrubu som troška skeptický, lebo sme žiadali o výrub aj popri Triede KVP z dôvodu
premnoženia potkanov a okresný úrad, odbor životného prostredia nám dal zamietané
stanovisko. Pôjdeme na rokovania s nimi a poviem tak, že niektoré kríky čo boli sadené v 90tich rokoch neplnia svoj účel a viem si predstaviť, radšej tam mať vysadené stromy, ako
kríky, kde nevieme robiť deratizáciu, zbiera sa tam všetko smeti zo zastávok a ešte sa nám
tam aj množia potkany. Odpoveď doručíme aj písomne.
Ing. Michalus: Ja len doplním informáciu z dneška, kedy sme tu mali jednanie a vyzerá to tak,
že tie výrubové povolenia budú, pretože vždy je to na zvážení – či strom, krík alebo iná zeleň.
Ak je to hodnotná zeleň, tak tam by sme nikdy nepristúpili k likvidácii, takže to aj okresný
úrad akceptoval. Čo sa týka ostatných, tak sú to náletové dreviny, tam nie je problém. Táto
vec by už mala byť v budúcnosti riešená lepšie, pružnejšie. A čo sa týka požiadať mesto,
o zeleň sa staráme my, takže to zabezpečíme vlastnými pracovníkmi.
Starosta: Ďalšie interpelácie neodzneli, starosta ukončil tento bod programu rokovania.
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14. Otázky poslancov
p. Takáč : Ďakujem za slovo pán starosta, ja som si dovolil povedať to vo forme otázky,
keďže nemám pripravenú interpeláciu, chcem sa opýtať či by ste nám mohli v krátkosti
povedať v akej fáze sme, čo sa týka rekonštrukcie Jána Pavla II.
Starosta: Skúsim chronologicky odpovedať keď si budem pamätať. Zhruba v období január,
február sme boli s primátorom na tej ulici. Následne došlo k naceneniu konkrétnej
rekonštrukcie. Magistrát nacenil rekonštrukciu na 1,2 - 1,5 mil. eur. To sme napadli
prostredníctvom Ing. Titla. Pán Titl to odhadol na 800 tisíc až 1 milión eur, bavme sa
o investícii 1 milión, ktorá je naozaj veľmi veľká. Ak sa nemýlim, tak mesto má rozpočet na
všetky cesty 3,2 mil. eur na celé mesto. Následne v apríli došiel oficiálny list od riaditeľa
magistrátu, že rekonštrukcia sa bude konať v 7. alebo 8. mesiaci 2019. V júni - keďže som
mal informáciu, že nebolo vypísané verejné obstarávanie na 1 milión na podlimitnú zákazku,
tak som si to overoval na mestskom zastupiteľstve a bolo mi povedané, že bude. Na konci
augusta som sa pýtal znovu, tak mi bolo povedané, že ani do konca augusta nebude verejné
obstarávanie, že projekt bol na porade primátora a bol vrátený primátorom z dôvodu, že na
vozovke sa nenachádzali cyklotrasy. Po porade s odborníkmi na cyklodopravu sme sa zhodli,
že nebol taký plán a ani nie je vhodné mať cyklotrasu vo vozovke. Bolo by vhodné ak
cyklochodníky pôjdu poza zastávky MHD a budú robené pri chodníkoch. Čiže k dnešnému
dňu je, že nebolo vypísané verejné obstarávanie, neprešlo to poradou primátora, tým pádom
si dovolím tvrdiť, že na 99,9 % to nestihneme zrealizovať. Vedia sa vyjadriť k tomu niektorí
poslanci. V tejto chvíli nechcem tlačiť viac, ako som tlačil.
p. Koszoru: Rád by som sa opýtal na balíkobox, ako už aj v minulosti sme oznámili
obyvateľom aj poslancom, že bude takéto zariadenie od pošty na sídlisku. Naposledy si dobre
pamätám sa riešil problém pri poliklinike, kde to malo byť osadené. Chcem sa opýtať v akom
stave je to dnes, či to budeme mať a iste to zaujíma aj občanov.
Starosta: Riešime to od februára, ak sa nemýlim. Kontaktným pracovníkom je pán
Hankovský. Bytový podnik, ktorý má v správe polikliniku sa nevedel dohodnúť na prípojke.
To trvalo 4 mesiace kým sa vyjadrili a povedali že nie, čo ma osobne mrzí a následne pošta
vydala operatívnu lokáciu. Ak si predstavíte Moskovskú triedu sú tam 4 objekty. Prvý je kde
sídlia predajňa okuliarov a mäsiareň - teda bývalý objekt Aidy. Je tam súkromný pozemok,
kde sa pošta dohodne s majiteľom, ktorý s tým súhlasil. Zároveň majiteľ deklaroval aj to, že
bude žiadať o odkúpenie pozemku, nebude to viac ako 200 m2. Majiteľ žiadal aj
o vybudovanie pešieho prechodu ako sa ide na Myslavu, ako je ten domček - vyústenie na
Klimkovičovu, nakoľko veľa ľudí chodí do mäsiarne z Klimkovičovej a k novému objektu
Paseo - Titus. Požiadal nás, či vieme vyriešiť tento problém. Pošta chce, on chce, už treba
dohodnúť, že kedy. Ja sa snažím, aby to bolo čo najskôr.
p. Takáč: Ďakujem za slovo pán starosta, začnem faktickou poznámkou, že balíkomatom si
pošta vytvorí pobočku v Myslave a druhá vec je, že čo sa deje s prechodom čo sme tu
hlasovali, bezpečnosť prechodu, o ktorú sme zažiadali mesto. Ide o prechod pri poliklinike,
pretože podpora z mesta pre mestskú časť je na úrovni minulého volebného obdobia.
Starosta: Inteligentné prechody vnímame ako prioritu hlavne kvôli nehodovosti a hlavne, že
prechody sú rizikové keďže máme štvorprúdovky. Žiadal som to vo februári, apríli v júni
v auguste bolo to viackrát prisľúbené. Prvý prechod pri poliklinike, druhý Moskovská, tretí
Húskova, Starozagorská. Vedenie mesta to prisľúbilo, išla požiadavka na prechody pre iné
mestské časti, no mestská časť tam nebola zaradená, na interpeláciu nám nevedeli odpovedať.
p. Boritáš: Mám taký nápad pripraviť návrh všetkých požiadaviek so stručným zdôvodnením,
schváliť uznesením a predložiť mestu a ako zastupiteľstvo budeme žiadať zdôvodnenie od
mesta. Som ochotný na takom materiáli spolupracovať. Z úradu treba mať podklady, čo je
a čo nie je urobené. Nesľubujem si od toho veľa, ale je to naša povinnosť ako pomôcť
starostovi.
p. Koszoru: Chcem sa opýtať pána prednostu v akom stave máme aktuálne Občianske
združenie a Obecný podnik, kde sme chceli mať Sociálny podnik, lebo dosť často sa o tom
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diskutuje aj na sociálnych sieťach. Zaujíma ma, v akom stave to máme.
Prednosta: Sociálny podnik bol zriadený, je zaregistrovaný ako spoločnosť s ručením
obmedzeným 17. 8. tohto roku. Ten termín mal byť asi o dva mesiace skôr podľa mojich
prepočtov. Zádrheľ 9 týždňový bol v tom, že jeden z dokladov, ktorý sme potrebovali
predložiť k registrácií bol súhlas vlastníka so zriadením sídla na miestnom úrade. Tým
vlastníkom je mesto Košice. Deväť týždňov nám nemohli poslať jednu vetu. Ale vďaka
pánovi starostovi a listom, ktorým sme atakovali mesto, nám tento súhlas dali. Obrovské
obštrukcie v meste nám spôsobovali časový sklz. Okamžite, keď to bolo zaregistrované, sme
cez Regionálne centrum Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonzultovali
materiál, ktorý sme v podstate do jedného týždňa poslali na ministerstvo kvôli získaniu štatútu
sociálneho podniku. Čo je veľmi dôležité, pretože zmysel sociálneho podniku je vtedy, keď to
nie je obyčajná eseročka, ale keď má štatút a vie získať rôzne úľavy a dotácie od štátu, ktoré
štát zákonom garantuje. Tu už našťastie také obštrukcie neboli. Zajtra 26. 9. začína kontrola z
ministerstva, kde je povinnosť prísť na kontrolu dôveryhodnosti žiadateľa. Čiže darmo sme
obec, musí prebehnúť kontrola z ministerstva, či sme dôveryhodný partner, či máme
vypracovaný projekt, či máme zázemie, či máme dohodnuté všetky postupnosti. Sú tu na 2dňovej kontrole, keď táto kontrola prebehne, tak dúfam, že nám tento štatút priznajú. Ak
štatút získame, môžeme rozbehnúť všetky ostatné činnosti. Už sme sa aj rozprávali, ktoré
činnosti by to mali byť. Začneme s hrabaním lístia. Musíme získať ľudí. Neviem, či si
uvedomujete, ale trošku sa situácia zmenila. Ľudí, ktorých budeme môcť získavať z úradu
práce, sa v Košiciach trošku minuli. Tých, ktorých máme na úrade, nemôžeme využiť, preto
musíme hľadať inde. Budeme musieť vyvinúť väčšiu aktivitu na získanie sociálne
vyčlenených skupín. Pán starosta mal veľmi dobrý nápad, kde týchto ľudí nájsť. Momentálne
začali prípravy s úpravou vedľajšej budovy, kde majú veci aktivační pracovníci. Dali sme
výpoveď prevádzke s predajom lacného vína. Prebiehajú tam momentálne čistiace
a upratovacie práce na to, aby tam sociálny podnik mal svoje zázemie. Práce prebiehajú
a fyzický výkon činnosti by mal začať tohto roku, aj keď je tam určitý sklz asi jeden mesiac.
Čo sa týka občianskeho združenia, tam je nositeľom úlohy pán Mgr. Hudák. Pripravuje sa
žiadosť, pán starosta to už podpísal. Už je podaná na ministerstve na schválenie registrácie.
Starosta: Len krátka poznámka, aby sme nečakali teraz príliš veľa. Sociálny podnik je ťažšia
cesta, nečakajme zázraky, začíname na kolene a postupne ho budeme vychovávať od bábätka
a dúfam, že sa dožije dospelosti. Aby sme nemali vysoké očakávanie, že na budúci rok už
sociálny podnik bude robiť všetko.
Prednosta: Ešte si dovolím jednu vec povedať. Neviem, či ste si všimli, ale sme nežiadali o
príspevok na zriadenie s. r. o., ale na zriadenie materiálneho zabezpečenia, lebo som
predpokladal, že to budeme riešiť cez tu vysúťaženú sociálnu banku, ktorá mala byť, aj o
ktorej hovorí zákon. Rok mešká vysúťaženie banky, ktorá je už vysúťažená. Je to Slovenská
sporiteľňa a presne dnes som mal rokovanie s pridelencom banky v Bratislave. Príde sem
štvrtého októbra osobne, ale informoval ma, že sú vysúťažení, ale nemajú zmluvu podpísanú.
Budeme musieť buď zobrať úver, ktorý už ponúkajú pre sociálne podniky, alebo počkať na
podmienky, ktoré budú stanovené, keď získajú povolenie na úvery sociálnych podnikov.
Takže vidíte, človek by chcel, ale takéto veci ja naozaj neviem ovplyvniť, lebo primátor nedá
povolenie, alebo štát neuzavrie zmluvu s vysúťaženou bankou. A komerčné banky nevedia
ponúknuť také podmienky, ako má vysúťažená sociálna banka.
P. Koszoru: V minulosti sme sa bavili o tom, že na tie služby, ako je hrabanie lístia ale aj
zimnú údržbu, ktorá nás čaká, by sme vedeli využívať sociálny podnik. Či bude už reálne
tento podnik využiť, alebo sa zabezpečíme pre túto zimu zmluvne.
Starosta: Bolo prijaté čiastkové strategické rozhodnutie a to hovorí o tom, že ak prípadne
rozdelíme súťaž na strojovú časť a ručnú časť, tak strojovú časť pravdepodobne bude robiť
súkromný podnik, lebo sociálny podnik nemá stroje. Ak do konca októbra padne rozhodnutie,
či sociálny podnik bude môcť vykonávať ručnú časť a je to hlavne naviazané na to, že či
dokážeme komunikovať so Slovenskou sporiteľňou a získať finančné prostriedky, aby sme
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tých ľudí vedeli zaplatiť. Čiže povedal by som, že počkajte ešte pár týždňov a sa to odzrkadlí.
Ale teraz by som povedal, že sociálny podnik určite nebude robiť strojovú údržbu. Plánujeme
stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov práve kvôli zimnej údržbe a hlavne kvôli tomu, že
čo je naša zodpovednosť a čo je ich zodpovednosť. Bolo avizované pánovi Hankovskému,
aby pripravil plán zimnej údržby, termín má do 7.10.2019, čiže môžete dať svoje pripomienky
k plánu zimnej údržby.
Starosta: Ďalšie otázky neodzneli, starosta ukončil tento bod programu rokovania.
15. Rôzne
Starosta otvoril bod rôzne. Informoval o dvoch zámeroch, ktoré má vedenie mestskej časti,
pripravil aj návrhy na uznesenie. Sú to 2 projekty, kde vieme získať externé financovanie,
lebo je prioritou mestskej časti, aby sme čo najviac peňazí dostali mimo rozpočtu.
1. Projekt - Cezhraničná spolupráca Slovensko-Maďarsko, celkové financovanie projektu je
50 000,00 eur. V rámci spoločnosti EZUS vieme získať 25 000,00 eur na brožúry o mestskej
časti, ktoré propagujú mestskú časť a jej komunitu a aj turizmus. Maďari budú robiť to isté
a vieme získať financie na organizovanie medzinárodnej kultúrnej akcie v spolupráci
s maďarským partnerom. Výhodou projektu je, že prostriedky ktoré ostanú, vieme použiť na
oddelení kultúry. Termín prihlášky je do tridsiateho septembra s tým, že zhruba v januári,
februári budeme vedieť, či sme víťazi. Realizácia je v lete 2020. V prípade, že to stihneme
podať do tridsiateho a budeme úspešní, je potrebné z nášho rozpočtu vyčleniť 25 000,00 eur,
ktoré my pre financujeme a následne nám to EZUS preplatí. Je to len zámer prípravy.
2. Projekt - SMART- parkovacie riešenie. Bol som oslovený známym z Bratislavy, ktorý nám
ponúkol projekt SMART-parkovacie miesta pre obce. Jedná sa o senzory zapustené do zeme dokonalý prehľad o parkovaní. Je len na nás, ako sa rozhodneme, je to zatiaľ len pilotný
projekt. Ak podáme žiadosť a získame eurofondy, tak pokračujeme a získame eurofondy vo
výške cca 150 000,00 eur s tým, že 50 000,00 eur by sa použilo na analýzu parkovania na
KVP a zvyšok na realizáciu senzorov. Najvhodnejšie sú ulice krátke typu Hemerkova,
Janigova. Od nás sa nevyžaduje žiadna aktivita, momentálne žiadne financovanie ani
v budúcnosti. V podstate potrebujeme podpísať memorandum o spolupráci, ktoré táto firma
potrebuje doložiť k žiadosti o euro fondový projekt. Následne otvoril diskusiu k bodu rôzne.
p. Horenský: Pozval všetkých športových nadšencov na športové turnaje - 28.09.2019
v sobotu a 05.10.2019 je futbalový turnaj. Informoval, že v rámci Komisie kultúry, školstva
a športu bolo schválené uznesenie, ktorým sa aj vďaka tomu, že sa v období od 1. septembra
do 15. októbra organizujú športové podujatia, zapojíme do výziev európskej komisie
„Európsky týždeň športu“. Je to skôr prestížna záležitosť, ktorá nám môže niekedy
v budúcnosti pomôcť, keď sa budeme uchádzať o nejaké granty v rámci športovej
infraštruktúry. Zároveň podal procedurálny návrh na udelenie slova občanovi.
Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského,PhD.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
udeľuje slovo pánovi Vladimírovi Nerodolíkovi v trvaní 3 minút.
Počet prítomných poslancov: 13
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13
Hlasovanie: Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Pán Nerodolík: Poďakoval za udelené slovo. Autobusová zastávka na rozpätí ulíc Hlavná
a Cottbuská. Žiadna zastávka nemôže byť na križovatke. Bolo sľúbené, že sa s tým niečo
bude robiť, v rámci mesta sa urobilo možno päťdesiat, šesťdesiat zastávok, táto zastávka
nebola realizovaná - aby sa presunula vyššie a zapustila sa do územia. Skoro sa stmieva, zas
bude plno tzv. ťukancov, búračiek a iné prípady. S tým súvisí aj ten prechod na druhú stranu,
ktorý by sa musel potom doriešiť. Bol som na Komisii výstavby, navrhol som tam urobiť
kultúrnu pešiu zónu nad Wuppertálskou ulicou a Starozagorskou. Tým, že sa bude realizovať
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oprava ihrísk nad Wuppertálskou ulicou, aby sa posunulo cca o meter zábradlie, ako je
chodník. Tento chodník by sprejazdnil celý okruh až k Wuppertálskej, Starozagorskej
a obchodnému centru. Je to jednoduchá realizácia, pre ľudí by to boli krásne priestory, pešia
zóna by bola pre matky s deťmi. Bol by rád, keby sa to mohlo dať do rozpočtu na druhý rok.
Dobíjacie stanice - nie je proti, pretože kto bude mať elektromobil, nech si aj niekde nabíja.
Netreba si robiť prioritu, celosvetové štúdiá hovoria, že zatiaľ najviac zaťažuje životné
prostredie výroba elektromobilov. Ešte nikto neurobil štúdiu, kto bude likvidovať batérie.
S týmto boomom elektromobilov treba počkať. Keď už má niekto elektromobil, sú nabíjacie
stanice, netreba ich robiť päťdesiat, ale netreba presadzovať, že je to priorita. Momentálne
štúdie hovoria - elektromobily sú najškodlivejšie na výrobu. Poďakoval všetkým poslancom,
ktorí sa zúčastnili na referende voči výstavbe na Wuppertálskej ulici, bohužiaľ, neprišiel
z Vás nikto.
p. Matoušek: Informoval, že bol na referende trochu skôr, rozprával som s občanmi. Aj som
sa ospravedlnil, v tom čase prebiehali dve akcie. Vzápätí vo výmenníku som zotrval asi dve
a pol hodiny a vysvetľoval som občanom stanovisko mestskej časti. Takže nemožno povedať,
že sme sa nikto nezúčastnili. Máme rozdelené určité úlohy, takže nemôžeme byť na všetkých
miestach všetci. Táto akcia nebola dlhšie pripravovaná a stretnutie s Vami prebehlo osobne tu,
kde aj občania sa vyjadrili, že nebola téma stretnutia a rozišli sme sa.
Starosta: Ospravedlňujem sa, ale môj program je dosť napätý a akciu vo výmenníku máme
plánovanú minimálne tri mesiace, termín na stretnutie mi kolidoval, tak som tam poslal pána
Matoušeka. V zásade v tejto kauze sa neudialo nič nové, k čomu by sa dalo vyjadriť. Vo
februári sa uskutočnilo stretnutie s pánom Dankom – riaditeľom DPMK, na ktorom sme
prejednávali aj to, čo žiadate. Apelovali sme, že je to nebezpečné, sú tam smrteľné úrazy. Od
februára po opakovanom urgovaní nám došlo vyjadrenie z magistrátu, že oni to nevedia
nakresliť a ak to chceme riešiť, máme si nakresliť projekt, predložiť ho magistrátu a potom sa
k tomu vyjadria, či na to majú peniaze alebo nie. My sme projekt ako mestská časť nevedeli
nakresliť, lebo nemáme na to vyčlenené peniaze v rozpočte. A chcem zdôrazniť, že táto cesta
a autobusové zastávky je v kompetencii mesta Košice. Treba urgovať mesto Košice, aby
konalo. Mestská časť bude plne súčinná. Kultúrno-pešiu zónu vieme prebrať na komisii.
Pán Nerodolík: Chcem povedať, že aj keď to bolo rýchlo, je to záujem verejný. Občania Vás
volili, preto boli dosť pohoršení, že neprišiel nikto. Preto sa mohli aspoň jeden, dvaja uvoľniť
a vypočuť si občanov. Mohli sa ospravedlniť, že majú kumuláciu dvoch akcií. Ľudia sú
pohoršení, keď sa nezúčastňujete podujatí, keďže sme Vás volili a Vy k nám neprídete.
Starosta: Nedostal som nijakú oficiálnu pozvánku, takže neviem prísť na akciu, o ktorej
neviem.
p. Matoušek: Ako som hovoril, bol som tam, ale nebola téma stretnutia. Išiel som si vypočuť
názory občanov, kde som prezentoval vedenie mestskej časti a všetkých poslancov.
Starosta: Na minulom stretnutí tam bol opitý pán, ktorého organizátori vôbec neupozornili,
keď napádal mestskú časť. Tento otvorene klamal a organizátor nezasiahol. Podľa mojich
informácií aj na tomto stretnutí bolo opätovne osočované vedenie aj poslanci, že berú peniaze
a nechodia na verejné zhromaždenia, pritom nikto nedostal pozvánku. A opäť sa organizátor
neohradil. Takže chcem sa ja ohradiť, že takéto správanie nie je férové, nie je konštruktívne
a nie je dobré do budúcnosti. Treba si najprv pozametať pred vlastným prahom.
p. Takáč: Odpovedá pánovi Nerodolíkovi - rozumiem Vášmu pohľadu, viacerí sme sa snažili
prísť. Je tu záujem verejnosti, vystúpil som na každom jednom stretnutí. Naposledy na
druhom stretnutí som Vás občanov prosil, že keď bude mestské zastupiteľstvo a každý, kto
môže z občanov ísť na mestské zastupiteľstvo, aby išiel. Aby skutočne to mesto videlo, koľko
občanov je proti výstavbe Andromedy. Na mestské zastupiteľstvo prišli len dvaja občania.
p. Koszoru: Pán Nerodolík prišiel na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia, s pánom Čopom sme Vašu požiadavku dali do zápisnice. Ako už bolo povedané,
budú sa predkladať zo strany poslancov návrhy do rozpočtu. Podobne ako bolo nedávno na
Húskovej, mohli by sme pouvažovať, ak budú finančné prostriedky, aby sme túto oblasť
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skultúrnili. Možno by sa to robilo na etapy. Tiež som sa nezúčastnil toto stretnutia, tejto téme
som sa venoval dávnejšie aj s pánom poslancom Horenským. K uvedenému som sa
vyjadroval od začiatku, ešte keď nebol zamenený pozemok, nič sa nezmenilo. Ako už bolo
povedané, nebol ani konkrétny obsah. S pánom prednostom sme tu sedeli deň predtým
a venovali sme sa tomuto problému.
p. Takáč: Kultúrny ovál je veľmi dobrá myšlienka, je záujem to podporiť. Čo sa týka tej
zastávky, tak ako tu už bolo spomínané, je to mestská zastávka. Mestská časť mala aj iné
riešenia, vízie s tým, že táto zastávka by sa posunula do kopca. Začali sme o tom rozprávať aj
s občanmi, sú na tomto mieste časté kolízie. Podpora od nadriadenej územnej jednotky nie je.
Starosta: Na mesto Košice sme adresovali na prelome rokov asi tridsať požiadaviek s tým, že
boli tam požiadavky, ktoré nestáli nič. Boli tam požiadavky na cca 1 000,00 eur a boli tam
samozrejme aj požiadavky na rekonštrukciu cesty. Z týchto požiadaviek bola realizovaná
jedna, t. j. prechod na zastávke Janigova. Potrebujem pomoc aj do ľudí, aby sme urgovali
magistrát.
Ing. Hóková: Informovala prítomných, že mesto Košice organizuje 04.10.2019 v rámci
mesiaca úcty k starším kultúrne podujatie pre seniorov.
Ing. Michalus: Informoval o tom, že fontána bola spojazdnená tohto roku na skúšku. Nevedeli
sme, či to vôbec funguje. Súčasne bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na celú prerábku
tohto územia. Dovtedy, pokiaľ k tomu vôbec dôjde - koľko stojí prevádzka takejto fontány.
Ak bude fontána striekať tri hodiny denne pri tých únikoch vody, ktoré sme zaznamenali
a nejakým spôsobom zmerali, vychádza to, že potrebujeme na leto spolu 2 492,00 eur. Teda
ak chceme do budúceho roku, aby fontána striekala, treba vyčleniť v rozpočte minimálne
2 492,00 eur, aby striekala tri mesiace/tri hodiny denne. Ak chceme viac, táto suma sa
navyšuje. Sú tam obrovské úniky vody, ktoré momentálne nevieme doriešiť. Je na zváženie,
či fontánu prevádzkovať.
p. Takáč: Nadviazal na pána prednostu, máme architektonický projekt, ak by to náhodou
nevyšlo, mali by sme zvážiť možnosť podľa pána prednostu. Ľudia keď uvideli, že fontána
strieka, boli v tranze. Vieme viesť aj osobné rozhovory s občanmi. Myslím si, že 1 000,00 eur
v našom rozpočte nie je až taká vysoká suma, aby sa mohla fontána prevádzkovať, aby sa
mohlo zlepšiť životné prostredie.
Starosta: Požiadal prítomných poslancov o písomné doručenie návrhov, podnetov do rozpočtu
na rok 2020 v termíne do 07.10.2019.
Starosta: Po vystúpení všetkých prihlásených, starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
berie na vedomie
zámer prípravy projektu cezhraničnej spolupráce v rámci programu INTERREG SK-HU.
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 - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
berie na vedomie
zámer podpisu memoranda o spolupráci pri pilotnom projekte inštalácie a implementácie
funkčného smart parking riešenia (systém Fleximodo) pre Mestskú časť Košice-Sídlisko
KVP.
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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.

16. Záver
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP sa poďakoval všetkým prítomným za
účasť a podnetné návrhy. Rokovanie o 18:30 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 VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP, konaného dňa 25. 09. 2019 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S.
Partner, s r. o., Košice.

Dňa 29.10.2019 ............................

Dňa 30.10.2019 .............................
Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :

Dňa 08.11.2019 ..........................

Dňa 08.11.2019 .............................

Mgr. Zdeno Bartók, v. r.

Martin Boritáš, v. r.

V Košiciach dňa 23. 10. 2019
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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