Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
v mimoriadnom termíne dňa 30. januára 2020 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 XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ladislav Takáč, PhD.
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 XI. rokovanie Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých prítomných.
Nasledovala prezentácia poslancov, prezentovalo sa 12 poslancov. Starosta konštatoval, že
miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň ospravedlnil neúčasť Ing. Ladislava
Takáča, PhD. na tomto rokovaní z dôvodu kandidatúry na miesto kontrolóra mestskej časti.
Po dohode s poslaneckým zborom bol z programu rokovania vypustený bod č. 7/ Pravidlá
participatívneho rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP.
Ďalšie návrhy k programu rokovania neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru.
1. a) Schválenie programu rokovania
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania
uvedený v pozvánke s vypustením bodu 7/ Pravidlá participatívneho rozpočtu Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP.
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
2. Informatívna správa z XI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa
12.-13. 12. 2019
3. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - návrh
4. Určenie platu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - návrh
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP
7. Koncepcia rozvoja športu MČ Košice - Sídlisko KVP 2020 - 2024 - poslanecký návrh
8. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac december 2019
9. Rôzne
10. Záver
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Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 10+1, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Pán poslanec Pach hlasoval za návrh + 1

1. b) Voľba návrhovej komisie
Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Iveta Adamčíková a Martin Boritáš.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP volí návrhovú komisiu v zložení:
Iveta Adamčíková a Martin Boritáš.
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 členov návrhovej komisie aby zaujali svoje miesta.
1. c) Určenie overovateľov zápisnice
Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Ing. Milana
Pacha a pána poslanca Bc. Mariána Podolinského.
2. Informatívna správa z XI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa
12.-13. 12. 2019
Starosta: Otvoril bod programu a konštatoval, že poslanci obdržali materiál. Následne otvoril
diskusiu k bodu programu. 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
berie na vedomie
Informatívnu správu z XI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa
12. - 13. 12. 2019.
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.

3. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - návrh
Starosta: Otvoril bod programu a privítal kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti.
Uviedol, že sa prihlásilo päť kandidátov a prečítal ich mená v abecednom poradí: Ing. Ondrej
Bernát, Mgr. Ing. Kamil Kubík, Ing. Juraj Mosej, Mgr. Katarína Orosová, Ing. Ladislav
Takáč, PhD. Pán Ing. Bernát sa ospravedlnil – nezúčastní sa na rokovaní zastupiteľstva, avšak
to neznamená, že stiahol svoju nomináciu. Starosta oboznámil prítomných, že mestská časť
k voľbe kontrolóra splnila všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy. Voľba
kontrolóra bude prebiehať verejným hlasovaním poslancov miestneho zastupiteľstva.
Prizvaní kandidáti dostanú priestor na predstavenie sa a na svoju prezentáciu. Taktiež poslanci
budú mať možnosť položiť kandidátom otázky. Po ukončení diskusie prebehne hlasovanie
o jednotlivých kandidátoch na funkciu kontrolóra mestskej časti. Starosta požiadal predsedu
Komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra MČ KošiceSídlisko KVP, pána poslanca Horenského, aby prítomných oboznámil s činnosťou tejto
komisie.
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p. Horenský: Opýtal sa, či je potrebné dávať procedurálny návrh na jednotlivé vystúpenia
kandidátov a informoval prítomných o splnení podmienok stanovených miestnym
zastupiteľstvom pre voľbu kontrolóra mestskej časti. Následne prečítal
„Správu Komisie na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ v znení:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP uznesením číslo 100 zo dňa 14.
novembra 2019 vyhlásilo v súlade s ustanovením § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice Sídlisko KVP na deň 30. január 2020 a určilo rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej
časti na 90 % pracovný úväzok.
Uznesením zároveň schválilo spôsob a vykonanie voľby, náležitosti prihlášky kandidátov na
funkciu kontrolóra mestskej časti a zvolilo „Komisiu na posúdenie náležitosti prihlášok
kandidátov na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP“ (ďalej len „komisia“).
V zákonom stanovenej lehote najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 16.01.2020
bolo na Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP doručených 5 obálok.
Komisia na svojom zasadnutí dňa 22.01.2020 najprv vykonala kontrolu neporušiteľnosti
doručených obálok a overila dátum ich doručenia. Všetkých 5 obálok bolo doručených
v určenom termíne do 16.01.2020. Komisia následne pristúpila k otvoreniu obálok
a k vyhodnoteniu náležitosti prihlášok na funkciu kontrolóra mestskej časti v zmysle
uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 100 zo dňa 14.11.2019.
Komisia pri všetkých 5 kandidátoch skontrolovala náležitosti prihlášok v súlade s písm. d)
bodom 3 uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 100 zo dňa 14.11.2019 a rozhodla, že všetci
splnili zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať o funkciu kontrolóra mestskej
časti.
Komisia ďalej odporučila prizvať všetkých kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2020 so začiatkom od
15.00 hodiny, za účelom predstavenia sa a možnosti krátkej prezentácie. V súvislosti s týmto
odporúčaním požiadala právne oddelenie Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP
o zaslanie pozvánok 5 kandidátom a o zabezpečenie ich informovanosti.
Dňa 23.01.2020 právne oddelenie zaslalo 5 kandidátom na funkciu kontrolóra mestskej časti
e-mailom (následne doručenie aj poštou) pozvanie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
s uvedením dňa a hodiny konania a informovaním o možnosti prezentácie v trvaní 5 minút.
Komisia konštatuje, že kandidáti v abecednom mennom poradí: Ing. Ondrej Bernát, Mgr.
Ing. Kamil Kubík, Ing. Juraj Mosej, Mgr. Katarína Orosová, Ing. Ladislav Takáč, PhD.,
splnili podmienky stanovené miestnym zastupiteľstvom pre voľbu kontrolóra Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP.
Podpísaní predseda a členovia Komisie na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na
funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
1. Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r. predseda
2. Iveta Adamčíková, v. r. člen
3. Ing. Marta Sidorjaková, v. r. člen
4. Mgr. Zdeno Bartók, v. r. člen
V Košiciach, dňa 30. januára 2020
Starosta: Požiadal prítomných kandidátov o krátku prezentáciu.
Mgr. Ing. Kamil Kubík: Chcel by som presadiť princíp participatívnosti, spolupráce so
všetkými oddeleniami a organizáciami. Chcem aktívne chodiť do terénu, kontrolovať plnenie
jednotlivých uznesení a zmlúv. Budem pravidelne predkladať správy o kontrolnej činnosti na
miestne zastupiteľstvo, v prípade požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva budem
vykonávať kontroly. Chcel by som funkciu kontrolóra priblížiť občanom mestskej časti.
Nechcem pôsobiť ako represívny faktor. V spolupráci s právnym oddelením chcem
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vypracovať metodickú príručku, ktorá bude obsahovať prehľad najčastejších zistení
z jednotlivých kontrol. Chcem sa aktívne zúčastňovať stretnutí kontrolórov na celoslovenskej
úrovni.
Ing. Juraj Mosej: Funkciu kontrolóra robím od roku 1996 vo viacerých mestských častiach na
čiastočné úväzky. Takže z tohto hľadiska mám bohaté skúsenosti s kontrolnou činnosťou.
Kontroly budem robiť tak, ako to ukladá zákon.
Mgr. Katarína Orosová: Študovala som na Fakulte verejnej správy, mám znalosti zo štátnej
správy a územnej samosprávy. Pôsobím na funkcii ekonóma a manažéra kvality. Je dobré, ak
sa určité zistenia prezentujú aj prostredníctvom sociálnych sietí, aby ľudia mali prehľad
o dianí na úrade. Rada pomôžem vo všetkých oblastiach, hlavne pri spracovávaní rozpočtov.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Chcel by som odprezentovať svoju víziu kontrolóra mestskej časti.
Kontrolór má byť praktik a pragmatik, t. j. má byť v teréne, keďže zákony sú niekedy veľmi
ťažko aplikovateľné v praxi. Aby kontrolór vedel zistiť príčinu, mal by byť v teréne, keďže
správa kontrolóra je už len dôsledok opatrenia. Ak bude kontrolór v teréne, uvidí, kde mestská
časť robí chyby. Kontrolór by mal byť apolitický, faktograf a objektívny. Má sledovať
dodržiavanie zákonov a tiež pomôcť riešiť príčiny. Kontrolór má byť odborná autorita.
Starosta: Poďakoval za jednotlivé prezentácie kandidátov a otvoril diskusiu.
K bodu programu prebehla rozsiahla diskusia v ktorej na otázky poslancov – Martina
Boritáša, Mariána Horenského, Mariána Mikulišina, Romana Matoušeka, Márie Gamcovej,
odpovedali kandidáti na funkciu kontrolóra. Otázky sa týkali postupu kontrolóra v prípade
krádeže, pri riešení kontrolných zistení, základnej finančnej kontroly, či zistenia závažného
porušenia zákona.
p. Horenský: Podal procedurálny návrh na 5-minútovú prestávku pred hlasovaním.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Po ukončení prestávky starosta požiadal prítomných poslancov, aby sa prezentovali.
Prezentovalo sa 12 poslancov.
Starosta: Keďže v diskusii sa už nikto nehlásil, starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu
rokovania a oboznámil prítomných o ďalšom postupe voľby kontrolóra mestskej časti.
Návrhová komisia prednesie návrh na uznesenie k správe komisie, ktorú predniesol pán
poslanec Horenský a k prezentácií jednotlivých poslancov, následne prebehne hlasovanie
o každom jednom kandidátovi zvlášť.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenia.
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Martina Boritáša
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
1/ Informáciu Komisie na overenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu kontrolóra
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
2/ Prezentáciu jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

Nasledovala voľba kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a § 18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ing. Ondreja Bernáta za kontrolóra Mestskej časti Košice Sídlisko KVP s účinnosťou od 1.3.2020 na funkčné obdobie 6 rokov.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 2, proti 6, zdržalo sa 3, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a § 18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Mgr. Ing. Kamila Kubíka za kontrolóra Mestskej časti Košice Sídlisko KVP s účinnosťou od 1.3.2020 na funkčné obdobie 6 rokov.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 4, proti 1, zdržalo sa 6, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a § 18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ing. Juraja Moseja za kontrolóra Mestskej časti Košice Sídlisko KVP s účinnosťou od 1.3.2020 na funkčné obdobie 6 rokov.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 0, proti 4, zdržalo sa 7, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a § 18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Mgr. Katarínu Orosovú za kontrolóra Mestskej časti Košice Sídlisko KVP s účinnosťou od 1.3.2020 na funkčné obdobie 6 rokov.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 3, proti 1, zdržalo sa 7, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a § 18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Ing. Ladislava Takáča, PhD. za kontrolóra Mestskej časti Košice
- Sídlisko KVP s účinnosťou od 1.3.2020 na funkčné obdobie 6 rokov.
5

Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Starosta: Keďže Ing. Ladislav Takáč, PhD. získal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov,
bol právoplatne zvolený za kontrolóra mestskej časti na nasledujúce obdobie 6 rokov
s úväzkom 90%. Zvolenému kontrolórovi poprial všetko dobré a poďakoval sa všetkým
uchádzačom prihláseným do voľby kontrolóra.
4. Určenie platu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - návrh
Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že určenia platu kontrolóra je v kompetencii
miestneho zastupiteľstva. Konštatoval, že materiál k tomuto bodu poslanci obdržali písomne a
otvoril diskusiu.
Keďže v diskusii sa nikto neprihlásil, starosta uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP určuje
v súlade s § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov plat kontrolórovi Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Ladislavovi
Takáčovi, PhD. podľa § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v sume 2 043,00 € s účinnosťou od 1.3.2020.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 11 proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
Starosta: Otvoril bod rokovania a slovo dal pani kontrolórke.
Ing. Hóková: Vyjadrila by som sa k bodu 5/ a k bodu 6/, pretože v oboch prípadoch ide
o správu. V bode 5/ je správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. Vždy na začiatku roka
predkladám túto správu, pretože je to akoby revízia všetkých kontrol, ktoré boli vykonané
v predošlom roku a v zmysle zákona o obecnom zriadení som povinná do 60 dní od
ukončenia kalendárneho roka predložiť takúto správu. Je to akási sumarizácia, pretože
o jednotlivých správach ste boli informovaní na jednotlivých zastupiteľstvách. Následne
v bode 6/ predkladám správu o kontrolnej činnosti od posledného zastupiteľstva. Na záver by
som popriala predstaviteľom mestskej časti aj poslancom, aby sa im darilo prijímať vždy tie
správne rozhodnutia, aby sa mohli realizovať tie projekty, ktoré sú užitočné a dobré pre
obyvateľov tejto lokality. Novému kontrolórovi želám veľa trpezlivosti a veľa šťastia a hlavne
aby bolo čo najmenej kontrolných zistení.
Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu.
p. Horenský: V správe sa hovorí o kontrole č. 10/2019 na základe ktorej ste vyčíslili, o koľko
by mestská časť mohla dostať viac financií na základe toho, že máme viac kompetencií oproti
iným mestským častiam. Bolo tam jedno odporúčanie na doplatenie sumy na výdavky, ktoré
prevýšili poskytnuté financie od mesta. Viem, že zo strany mestskej časti bola snaha
komunikovať s mestom ohľadom tejto sumy, ktorá nám chýbala na dofinancovanie činností.
Chcem sa opýtať, či máme zo strany mesta nejakú spätnú väzbu.
Starosta: Boli sme pod financovaní, komunikovali sme v priebehu celého roka
s predstaviteľmi Mesta Košice. Vyčíslili sme, že tie kompetencie, ktoré máme oproti iným
mestským častiam, nás stoja ročne cca 400 000,00 €. Rozpočet ešte nie je schválený, v návrhu
rozpočtu sú schválené zvýšené finančné prostriedky aj pre mestskú časť KVP. V prípade
schválenia to bude čiastka 51,50 € na jedného obyvateľa. Toto navýšenie je aj zásluhou troch
poslancov mesta Košice, zastupujúcich mestskú časť KVP. Zvýšené financie by bolo dobré
premietnuť napr. do opráv ciest a chodníkov.
6

V diskusii sa nikto ďalší nehlásil, starosta uzavrel 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 za rok 2019, ktorá bola poslancom predložená dňa 30. 01. 2020.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

6. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Starosta: Otvoril tento bod a diskusiu k nemu. Pani kontrolórke poďakoval za jej svedomitú
a precíznu činnosť počas jej funkčných období a poprial jej veľa zdravia a šťastia na
zaslúženom dôchodku.
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii.
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
18. 12. 2019 do zasadnutia MZ dňa 30. 01. 2020.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

7. Koncepcia rozvoja športu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 2020 - 2024
- poslanecký návrh
p. Horenský: Uviedol materiál a informoval, že správa dostatočne vystihuje dôvody, o čo
všetkým ide v oblasti športu a pohybových aktivít. Už niekoľko mesiacov sa venujem
problematike športu a pohybových aktivít v rámci samospráv. V rámci analýzy som zistil, že
žiadna mestská časť nemá dostatočne spracovanú koncepciu v športovej oblasti. Na základe
rôznych analýz som si mohol stanoviť strategické ciele, vízie, opatrenia a merateľné
ukazovatele, kam by sme sa v horizonte piatich rokov chceli dostať. Oboznámil prítomných
poslancov s obsahovou náplňou koncepcie rozvoja športu.
Starosta: Sme jedna z prvých mestských častí, ktorá má koncepciu dobrovoľníctva vďaka
aktivite niektorých poslancov mestskej časti.
p. Koszoru: Poďakoval pánovi poslancovi Horenskému za predloženú koncepciu.
Starosta: Konštatoval, že do diskusie sa nikto nehlási, ukončil diskusiu a požiadal návrhovú
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje
Koncepciu rozvoja športu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 2020 - 2024 podľa
predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

8. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac
december 2019
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a informoval, že všetky presuny medzi položkami
a podpoložkami boli realizované v zmysle kompetencie, ktoré miestne zastupiteľstvo
schválilo starostovi. Požiadal zástupcu starostu Ing. Matoušeka o prednesenie stanovísk
jednotlivých komisií, ktoré tento materiál prerokovali.
p. Matoušek: Predložil stanovisko Finančnej komisie - Finančná komisia odporúča miestnemu
zastupiteľstvu vziať na vedomie „Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových
opatreniach za mesiac december 2019“.
Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel
a slovo dal návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac december 2019.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

9. Rôzne
Starosta otvoril bod Rôzne a diskusiu k nemu.
p. Boritáš: Požiadal o zaslanie rozpisu rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na
prvý polrok 2020.
Starosta: Rozpis bude zaslaný mailom. Ďalej informoval o zakúpenom komunálnom vozidle,
vďaka ktorému je možné robiť niektoré činnosti operatívnejšie. Momentálne sa opravuje
budova aktivačných pracovníkov v časti sociálny podnik. Podarilo sa nám získať vďaka
projektu nádobu na hlasovanie v rámci sociálneho experimentu. Nádoba je umiestnená na
zastávke Moskovská. Na sobotu 22. februára 2020 pripravujeme v Drocárovom parku
podujatie „Fašiangové hody“ v štýle ľudových tradícií. Začiatok podujatia je od 12:00 hodiny.
Čo sa týka zimnej údržby, od posledného zastupiteľstva sme mali asi tri obdobia, kedy
napadlo viac snehu. Najhoršia bola poľadovica, počas nej boli aktivační pracovníci vždy
v teréne. Naši dodávatelia majú cez mobil spustené GPS, takže my máme GPS údaje priamo
zo stroja, kde bol urobený posyp. Takto vieme odkontrolovať, na ktorých uliciach bola
vykonaná údržba a posyp komunikácií a na základe toho odpovedáme občanom. Pokiaľ ide
o výtlky, na niektorých miestach sa objavili aj nové, monitorujeme ich a v mesiaci marec
budú svojpomocne vykonané súvislejšie opravy obaľovacou zmesou. Na budúcom
zastupiteľstve vám predstavíme plán opráv komunikácií. Mesto Košice bude opravovať
výtlky niekedy v polovici marca.
Ďalšie otázky v diskusii nezazneli, starosta ukončil diskusiu aj bod programu Rôzne.
10. Záver
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania miestneho
zastupiteľstva sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a podnetné návrhy. Informoval
poslanecký zbor o čase konania najbližšieho zastupiteľstva - pravdepodobne koncom februára
v závislosti od toho, ako bude v mestskom zastupiteľstve schválený rozpočet.
Poprosil poslanecký zbor o doručenie pripomienok k návrhu rozpočtu. Z dôvodu stiahnutia
materiálu k participatívnemu rozpočtu, požiadal poslancov o zaslanie pripomienok v priebehu
nasledujúceho týždňa, aby sa materiál doplnil a pripravil na ďalšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva.
XI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva starosta mestskej časti o 16:32 hodine ukončil.
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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
- Správa Komisie na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 30. januára 2020
- Výpisy o hlasovaní poslancov z XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Sídlisko KVP, konaného dňa 30. 01. 2020 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner,
s. r. o., Košice.

Dňa 13.03.2020 ...........................

Dňa 16.03.2020 ............................
Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :

Dňa 26.03.2020 ..........................

Dňa 31.03.2020 .........................

Ing. Milan Pach, v. r.

Bc. Marián Podolinský, v. r.

V Košiciach dňa 26. 02. 2020
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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