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  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 16. júla 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 XV. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   Martin  Boritáš.  

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:04 hodine otvoril XV. rokovanie Miestneho 

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

Ospravedlnil neúčasť pána poslanca Martina Boritáša a požiadal poslancov o vykonanie 

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

schopné, prezentovalo sa 11 poslancov.    

Starosta konštatoval, že návrh programu rokovania obdržali poslanci e-mailom. Po prednesení   

tohto návrhu programu starosta požiadal poslanecký zbor o predloženie návrhov.  

p. Matoušek: V zmysle rokovacieho poriadku navrhol doplnenie nového bodu programu 

rokovania - bod 2. „Slovo pre verejnosť“ s tým, že ostatné body sa prečíslujú.  

Ďalšie návrhy k programu neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru.   

      

1. a) Schválenie programu rokovania  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

doplnenie nového bodu programu rokovania  - bod 2. Slovo pre verejnosť s tým, že ostatné 

body sa prečíslujú. 

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

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

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 

uvedený v pozvánke - zverejnený s doplnením: 

1.  Otvorenie 

      a) Schválenie programu rokovania    
      b) Voľba návrhovej komisie 
      c)  Určenie overovateľov zápisnice 
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2.   Slovo pre verejnosť 

3.   Kontrola plnenia uznesení                                                                             
4.   Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od  
      01. 06. 2020 do 30. 06. 2020                 
5.   Informácia o činnosti kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP                       
6.   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj-jún 2020 
7.   Žiadosť o poskytnutie transferu pre Podnik služieb KVP s. r. o.       
8.   Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2020                 
9.   Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice – Sídlisko 
      KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia COVID -19 
10. Návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy                                     
11. Informačné tabule                                                                                                               
12. Využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov                                  

13. Interpelácie 

14. Otázky poslancov 

15. Rôzne 

16. Záver         

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje  

program rokovania uvedený v pozvánke - zverejnený s doplnením. 

                                                

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

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

 

Starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi zverejneným 

programom s doplnením bodu 2. - Slovo pre verejnosť.  

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

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

Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Ing. Marta Sidorjaková a Mgr. Zdeno 

Bartók. 

    

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  volí   

návrhovú komisiu v zložení:           Ing. Marta Sidorjaková, Mgr. Zdeno Bartók.    

       

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Mgr. Mariána 

Horenského, PhD. a pána poslanca Mariána Koszoru.   

 

2. Slovo pre verejnosť 

Starosta: Uviedol bod rokovania a skonštatoval, že v zmysle rokovacieho programu žiadny 

občan neprejavil záujem prezentovať sa. Následne uzavrel tento bod.  

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Uviedol bod programu. Uznesenia ktoré sú v plnení alebo ktoré sme navrhli zaradiť 

ako splnené sú obsiahnuté v predloženom materiáli. Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže  

v diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

a)  zaraďuje uznesenia zo XIV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 11. 06. 2020 

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 163/a, 163/b, 166, 167  

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 140/a, 140/b, 141/b, 164, 165, 170 

b) berie na vedomie     

     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov: 12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

     od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020  

Starosta: Otvoril bod programu. Informoval prítomných poslancov o konaní dvoch komisií 

pre zákazky:  

- Komunálne vozidlo s akumulátorovým pohonom, 

- Nákup vonkajšieho mobiliáru s montážou pre Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP. 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže v diskusii sa nikto neprihlásil, starosta ju 

uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie    

Informatívnu  správu  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie  od  

01. 06. 2020 do 30. 06. 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.  

 

5.  Informácia o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

Starosta: Uviedol bod rokovania a slovo dal Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD., kontrolórovi 

mestskej časti.  

Ing. Takáč: Informoval prítomných poslancov, že zo zákona vyplýva kontrolórovi povinnosť  

predkladať na každé zastupiteľstvo správu o činnosti. Keďže v súčasnosti prebieha 

najkomplexnejšia kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, na základe toho 

predložil iba informáciu o činnosti kontrolóra. Skonštatoval, že pri prebiehajúcej kontrole 

zatiaľ nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona. Ďalej informoval o plánovaných ďalších 

kontrolách a absolvovaných školeniach.   

 

Starosta otvoril diskusiu k informácii o činnosti kontrolóra. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

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   

informáciu o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za predchádzajúce 

obdobie od posledného miestneho zastupiteľstva. 
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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.  

 

6.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

     máj - jún 2020  

Starosta: Otvoril tento bod rokovania a diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Informoval, že daným materiálom sa zaoberala Finančná komisia, ktorá však 

nebola uznášania schopná, komisia však odporúča tento materiál schváliť. 

Ing. Takáč: Doplnil, že predložené materiály sú zo strany kontrolóra v poriadku. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 

    

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie     

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj - jún 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.  Žiadosť o poskytnutie účelového transferu pre Podnik služieb KVP s. r. o.  

Starosta: Otvoril bod programu a oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Uviedol, 

že v priloženej tabuľke je uvedený počet aktivačných pracovníkov na plný pracovný úväzok 

podľa § 50j a tiež dohody uzavreté podľa § 10 a § 12. Mestská časť využíva finančné 

prostriedky v rozpočte na financovanie jednotlivých projektov cez Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Ďalej informoval, že na začiatku roka sme mali 20 aktivačných pracovníkov na 

§ 50j, ktorí vykonávali prácu v teréne a zabezpečovali čistotu, poriadok a drobné opravy na 

plný pracovný úväzok. Avšak mimoriadna situácia spôsobila, že projekty cez úrad práce boli 

zastavené. Ako prvé boli ukončené pracovné činnosti na nižšie úväzky, t. j. § 10 a § 12, štyria 

aktivační pracovníci podľa § 50j končia 31. 07. 2020. Aj keď sme v intenzívnom kontakte 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad avizuje postupné rozbiehanie projektov, aj 

tak nami predložené žiadosti neboli schválené. Aby sme predišli znečisteniu sídliska a vedeli 

sme zabezpečiť čistotu, prichádzame s návrhom poskytnutia účelového transferu, ktorý 

pokryje mzdové náklady zhruba pre 3 - 4 pracovníkov podľa miery znevýhodnenia. Ďalej  

informoval o postupe úradu práce pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov a o výške 

poskytnutej dotácie po preverení uchádzača o zamestnanie v závislosti od miery 

znevýhodnenia.  

Ing. Michalus: Starosta vystihol podstatu veci v tom, že nám klesol počet aktivačných 

pracovníkov. Informoval prítomných poslancov, že Podnik služieb KVP má uzatvorené 

zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na refundáciu miezd, avšak splatnosť faktúr 

je 60 dní. Predpokladá, že tento mesiac by už mali nabehnúť riadne platby. Taktiež pri 

zakladaní Podniku služieb KVP sme rátali s tým, že budeme mať aj iné zdroje financovania, 

tiež sme nepredpokladali situáciu spôsobenú koronavírusom. Dodal, že pre Podnik služieb 

KVP bol pozastavený grant vo výške 20 000,00 eur na zriadenie školiaceho strediska.  

Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto programu a požiadal o prednesenie stanovísk jednotlivých 

komisií. 

p. Matoušek: Finančná komisia nebola uznášaniaschopná, napriek tomu odporúča tento 

materiál schváliť. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča schváliť 

transfer pre Podnik služieb KVP s. r. o.  
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p. Gamcová: Požiadala o vyjadrenie kontrolóra mestskej časti. Opýtala sa, či nebolo možné 

požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o pomoc pri zabezpečovaní aktivačných 

pracovníkov, pretože má informácie, že projekty bežia a tiež dodala, že nesúhlasí s presunom 

finančných prostriedkov z položky čistota na položku administrácia – mzdy. Uviedla, že tento 

materiál nepodporí, nakoľko je netransparentný, Podnik služieb KVP mohol požiadať úrad 

práce o splátkový kalendár.  

Starosta: Poukázal na neznalosť procesu a na to, že stále komunikujeme s úradom práce 

ohľadom žiadosti na zabezpečenie aktivačných pracovníkov. 

Ing. Michalus: Od 1. júla 2020 máme dohodu na poskytnutie niekoľkých pracovníkov na § 10 

a § 12, avšak títo musia spĺňať určité požiadavky. Úrad práce v tejto dobe nedisponuje 

takýmito pracovníkmi.  Ďalej informoval, že momentálne nie sú spustené projekty na § 50j a 

§ 54. Financie z transferu budú použité len na výkonných pracovníkov, nie na administráciu.  

Starosta: Dodal, že položka v rozpočte sa nazýva administrácia a povedať, že financie idú na 

administráciu, je neznalosť nášho rozpočtu, keďže Podnik služieb KVP nemá rozpočet. Tento 

účelový transfer chceme poskytnúť Podniku služieb KVP na to, aby zamestnal ľudí, ktorí 

budú pre mestskú časť zabezpečovať čistotu. Keďže úrad práce nemá spustené projekty, tento 

transfer  považujeme za najlepšie riešenie pre mestskú časť. 

Ing. Takáč: Nejedná sa o dotáciu, je to transfer, financie budú použité na zabezpečenie 

čistoty, z mojej strany nemám čo vytknúť. 

p. Matoušek: Dodal, že mestská časť komunikuje priamo s riaditeľom Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Máme podaných niekoľko žiadostí na § 50j, odporučili 

nám aj § 10 a § 12, avšak nie sú vhodní uchádzači. 

p. Gamcová: Poukázala na neznalosť problému. 

Starosta požiadal pani poslankyňu Gamcovú o poskytnutie mena pracovníka na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Košiciach s ktorým komunikovala. 

p. Matoušek: Uviedol, že všetci pracovníci, ktorí zabezpečujú čistotu v mestskej časti, musia 

absolvovať školenie BOZP. Úrad práce nám na nich poskytuje len dotáciu. 

p. Koszoru: Na začiatku funkčného obdobia bol problém so zabezpečením aktivačných 

pracovníkov. Dodal, že máme možnosť napredovať výraznejšie vpred, preto si myslí, že 

podpora sociálneho podniku takouto formou je v súčasnej situácii opodstatnená. Pracovníci 

v Podniku služieb KVP budú vyčlenení na čistotu a ak v budúcnosti získame z úradu práce 

ľudí na zabezpečenie čistoty, bude to pre nás len prínosom. 

p. Matoušek: K transparentnosti dodal, že dozorná rada, ktorej členmi sú poslanci miestneho 

zastupiteľstva  mestskej časti, si môže vyžiadať doklady o čerpaní finančných prostriedkov. 

    

Keďže do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie k tomuto bodu.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

účelový transfer pre Podnik služieb KVP s. r. o. vo výške 20 000 € na pokrytie mzdových 

nákladov zamestnancov Podniku služieb KVP s. r. o.    
 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

8.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020  

Starosta: Otvoril bod programu a informoval prítomných poslancov, že zmena súvisí so 

schválením materiálu v predchádzajúcom bode. Otvoril diskusiu a požiadal zástupcu starostu 

- pána poslanca Matoušeka o prečítanie stanovísk komisií. 
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p. Matoušek: Finančná komisia nebola uznášania schopná, Komisia výstavby, dopravy 

a životného prostredia odporúča schváliť II. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

p. Horenský: Predniesol doplňujúci návrh, ktorý vzišiel zo zasadnutia Komisie kultúry, 

školstva a športu. Požiadal o doplnenie programového rozpočtu o dve podujatia.  

 

Do diskusie nebol nikto ďalší prihlásený, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhov na uznesenie. 

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje   
doplnenie programového rozpočtu o podujatia v programe 5, podprograme 5.3: Podpora 
športových aktivít: „Olympiáda mestských častí“ a „Turnaj MČ Košice - Sídlisko KVP 
v tenise“. 
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

II. zmenu  rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  na  rok  2020  podľa predloženého 

návrhu.   
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

9. Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice - 

Sídlisko KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia 

COVID -19  

Starosta: Uviedol bod rokovania a informoval, že k danému materiálu sa uskutočnilo aj 

stretnutie poslancov.  Požiadal JUDr. Čechovú Pisarčíkovú o stručnú informáciu. 

JUDr. Čechová Pisarčíková: Predložený materiál reflektuje na aktuálnu situáciu. Mestská časť 

eviduje niekoľko žiadostí o zníženie, resp. odpustenie nájomného. Uviedla, že pri podávaní 

žiadostí budeme od nájomcov nebytových priestorov vyžadovať súčinnosť. Vysvetlila postup 

pri podávaní žiadosti v elektronickej forme, dotácie poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR.  

Informovala poslanecký zbor, že o výške nájomného je potrebné rozhodnúť v súlade so 

zákonom o majetku obcí. Na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva bude predložený 

materiál ku každému nájomcovi, ktorému uzavretie prevádzky vyplývalo zo zákona a 

o úpravu výšky nájomného požiada. V súlade s právnou úpravou budeme k nájomcom 

pristupovať jednotlivo a budeme sa zaoberať len žiadosťami tých nájomcov, ktorí užívajú 

nebytové priestory, a nie nájomcov pozemkov. V predloženom materiáli navrhujeme odpustiť 

úroky z omeškania pri splnení určitých podmienok.   

Starosta: Upozornil poslancov, že je potrebné rozhodnúť sa len pre jednu alternatívu. Dodal, 

že pripravíme dodatky k jednotlivým zmluvám. Otvoril diskusiu k bodu rokovania a slovo 

odovzdal pánovi poslancovi Matoušekovi. 

p. Matoušek:  Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúčajú schváliť riešenie 

nájomcov podľa alternatívy 3 predloženého návrhu.  

 

V diskusii sa už nikto neprihlásil, po jej ukončení starosta požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

a) kompenzačné opatrenie v prospech nájomcov nebytových priestorov, ktoré spočíva  

v poskytnutí možnosti výberu pre nájomcov zvoliť si pre neho najvhodnejšiu alternatívu, 

a to buď  uhradiť nájomné za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu 

opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID - 19 v  6 - 12 

rovnomerných mesačných splátkach v termíne od septembra 2020 do septembra 2021, 

alebo dohodnúť sa na znížení nájomného za toto obdobie o 50%  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a s využitím dotácie podľa zák. č. 155/2020 Z. z.  

b) kompenzačné opatrenie v prospech nájomcov tak, aby v roku 2020 boli odpustené úroky z 

omeškania za obdobie trvania nákazlivej choroby COVID - 19 u všetkých nájomcov 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ak svoju pohľadávku neuhradili včas. Podmienkou 

odpustenia úrokov z omeškania bude, že vznikli v čase od 16. 03. 2020 do 30. 09. 2020 a 

zároveň dlžné nájomné bude uhradené do 31. 12. 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.  

 

10.  Návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy 

Starosta: Otvoril bod programu s tým, že predložený materiál je vyhotovený v troch 

alternatívach. Uviedol, že zmenu by sme chceli robiť v dvoch etapách, t. j. od 01. 09. 2020 do 

konca roka, začiatok druhej etapy plánujeme na začiatok nového roka. Táto iniciatíva vznikla 

z dôvodu, že evidujeme veľa sťažností občanov napadnutia psom, poškodené stromy, rodičia 

sa sťažujú na exkrementy a útoky psov na deti. Tiež kontrolujeme psom známky. Ďalej 

uviedol, že majitelia psov sa sťažujú, že aj keď platia daň za psa, nedostávajú za ňu žiadnu 

hodnotu. Zdôraznil, že daň za psa znamená poplatok za psa obci. V minulom roku sme 

vybudovali venčovisko v hodnote 12 000 eur, zakúpili sme ďalšie vrecká. Je pravda, že 

každoročne investujeme do komunity psíčkarov, v týchto financiách je započítané aj 

udržiavanie  čistoty. Našim  cieľom je preto zmeniť neadresné vydávanie vreciek na adresné, 

t. j. majiteľ každého zaregistrovaného psa, ktorý platí daň, dostane balík vreciek. Tiež doplnil, 

že hľadáme ďalšie vhodné plochy na venčoviská. Dodal, že na pracovnom stretnutí sa väčšina 

poslancov prikláňala k alternatíve číslo 1 uvedenej v návrhu na uznesenie k tomuto bodu. 

Následne otvoril diskusiu.  

p. Matoušek: Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia predložila viaceré návrhy na 

uznesenia. 

p. Koszoru: Na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia sme o tejto téme 

diskutovali a prijali sme rozhodnutie, ktorým neodporúčame schváliť predložený návrh 

a odporúčame celkom zastaviť distribúciu vreciek. Poukázal, že hlavným argumentom je to, 

že vrecká nie sú nárokovateľná záležitosť a ide o veľmi nízku položku pre majiteľa psa. Na 

druhej strane pre mestskú časť ide o ročný náklad pri tretej alternatíve 4 698 eur. Požiadal 

o prehodnotenie návrhu. Ako predseda komisie predložil alternatívne uznesenie, ktorým 

navrhuje celkom zastaviť distribúciu vreciek. Tieto ušetrené peniaze by mestská časť mohla 

investovať do infraštruktúry pre majiteľov psov, napr. na vybudovanie nových výbehov pre 

psov, osvetlenie výbehov a miest, ktoré máme vytypované, keďže venčí sa po celom sídlisku, 

údržbu a kosenie niektorých úsekov, na nové koše a lavičky. Prečítal alternatívny návrh na 

uznesenie.  

Ing. Michalus: Požiadal poslancov o to, aby distribúcia vreciek ostala zachovaná. Vysvetlil, 

že pre majiteľov psov je to síce malá položka, ale pokiaľ sa distribúcia vreciek zastaví, budú 

mať pocit, že na nich nemyslíme a vráti sa nám to vo forme agresie a väčšieho znečistenia 

sídliska. Potom nás čistenie bude stáť omnoho viac financií. Pre zamestnancov mestskej časti 



 

8 

rozdávať vrecká adresne bude ešte väčšia robota. 

Starosta: Dodal, že veľké percento majiteľov psov poctivo odstraňuje exkrementy. 

p. Koszoru: Nesúhlasím s pánom prednostom, vnímam komunitu majiteľov psov ako 

zodpovedných aj nezodpovedných. Poukázal na to, že v minulosti samospráva vytvorila akýsi 

zvyk v distribúcii vreciek grátis a preto majú majitelia psov pocit, že vrecká sú nárokovateľná 

položka. Zdôraznil, že teraz máme príležitosť postupne prestať vrecká distribuovať. Je tiež 

potrebné túto informáciu do konca roka komunikovať majiteľom psov a potom distribúciu 

celkom zastaviť. 

p. Horenský: Reagoval na pána prednostu. Na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy 

a životného prostredia sme zhrnuli všetky za aj proti a vyjadril svoj súhlas s pánom 

poslancom Koszoru. Je potrebné informovať majiteľov psov o uvedenom postupe. 

Starosta: Dodal, že vrecká treba vnímať ako prevenciu. 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii, ktorá 

predniesla návrh na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

a) nakupovanie biologicky rozložiteľných vreciek na psie exkrementy s dopadom na 

rozpočet mestskej časti 

b) prideľovanie vreciek na psie exkrementy adresne na každého evidovaného psa, a to 

v počte 200 ks na obdobie 01.09.2020 - 31.12.2020 a v počte 400 ks na obdobie 

kalendárneho roka počnúc dňom 01.01.2021.  

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 3, zdržalo sa 1, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 

11.  Informačné tabule 

Starosta: Otvoril bod programu informačné tabule s tým, že tento materiál bol predložený 

v závere predchádzajúceho zastupiteľstva. Uviedol, že vo verejnom priestore sídliska KVP sa 

nachádza niekoľko druhov informačných tabúľ. Peniaze investované do neustálych opráv 

poškodených tabúľ vieme použiť efektívnejšie a cielenejšie prostredníctvom on-line priestoru. 

Viac sa nám rozbehla komunikácia napr. cez FB. Našou filozofiou je postupne odstraňovať 

reklamný smog. Otvoril diskusiu a predkladateľa materiálu Mgr. art. Hudáka požiadal 

o krátke vysvetlenie. 

Mgr. art. Hudák: Návrh vychádza z neformálneho prieskumu, na základe ktorého sme zistili, 

že najmä staršia generácia sa dozvedá o podujatiach z občasníka Kvapka. Miestny úrad má 

k dispozícii niekoľko informačných nástrojov a preto zanikla funkcia týchto tabúľ. Tabule sú 

často dehonestované na propagáciu komerčných reklám a sú tiež znehodnocované vandalmi. 

Preto považujeme citylighty za efektívnejšiu formu poskytovania informácií.   

p. Matoušek: Predloženým materiálom sa zaoberali tri komisie. Prečítal uznesenie Komisie 

výstavby, dopravy a životného prostredia. Sociálna a zdravotná komisia a Komisia kultúry, 

školstva a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zrušiť informačné tabule. 

p. Koszoru: Vyjadril názor komisie zrušiť informačné tabule. Keďže pri tabuliach sa 

pristavujú hlavne starší ľudia a ľudia, ktorí venčia psov, navrhuje ponechať jednu tabuľu 

v každom obvode. Súčasne navrhuje prechodné obdobie, v ktorom by sa tabule využili na 

presmerovanie obyvateľov k citylightom.   

Starosta: Podotkol, že ak zmiznú biele tabule, neznamená to, že komunita nebude dostatočne  

informovaná. Náš predpoklad potvrdzujú komentáre, štatistiky, aj reakcie na Kvapku v tom, 

že sme vybudovali dosť iných informačných kanálov, ktorými vieme efektívnejšie osloviť 

publikum a poskytnúť im viac informácií. Informoval prítomných o ponechaní úradnej tabule 

na opornom múre miestneho úradu a presklenej tabule v pasáži pri Bille. 
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p. Tóth: Súhlasí so zrušením informačných tabúľ, pretože v dnešnej dobe si vie každý nájsť 

informácie na internete. Napr. na Dénešovej č. 4 ľudia poškodzujú tabule rôznymi grafitmi. 

Starosta: Odstránením niektorých tabúľ by sa sprehľadnili prechody, napr. peší pohyb od 

Drocárovho parku po vežiaky k OC Jednota a popri Šuhajovi až na podchod. 

p. Adamčíková: Informovala, že tabuľa pri Dorke je stále znehodnotená a preto vníma tabule 

ako zbytočné a súhlasí s ich zrušením. Informácie v Kvapke sú adresné. 

p. Mikulišin: Myslí si, že odstránenie tabúľ bude len na prospech obyvateľov a je to len 

otázka času, kedy si obyvatelia zvyknú na iné informačné zdroje. 

Starosta: Povedal, že existuje tzv. rýchla a pomalá žurnalistika. Ak chcú ľudia rýchle 

informácie, musia sledovať iné informačné systémy, kde zverejňujeme aktuálne informácie. 

Občasník Kvapka patrí k pomalej žurnalistike, zverejňujeme v nej viac informácie o našich 

plánoch v budúcnosti. 

Mgr. art. Hudák: Podotkol, že tabule nespadajú pod žurnalistiku. Predložený materiál vznikol 

po polročnom sledovaní stavu informačných tabúľ. Udržiavať túto infraštruktúru je finančne 

náročné. 

p. Horenský: Uviedol, že z uznesení vyplýva, že úrad sa chce venovať hlavne informačným 

tabuliam. Členovia Komisie kultúry, školstva a športu sa zaoberali návrhom na riešenie 

náučného chodníka. Predniesol poslanecký návrh na uznesenie. 

p. Koszoru: Doplnil, že je pravdou, že veľa tabúľ je v zlom stave a málo využívaných. 

Navrhuje prechodné obdobie, za ktoré by si ľudia zvykli, napr. k 1.1.2021.  

Starosta: Uznesenie neobsahuje časový deadline. Po dohode môžeme ponechať 4 informačné 

tabule do konca roka.  

p. Horenský: Dodal, že uznesenie, ktoré predložil, nemá žiadny deadline a cieľom je, aby 

tabule náučného chodníka zostali. Možnosti ponechania týchto tabúľ vidí cez participatívny 

rozpočet, napr. na budúci rok. 

    

V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje    
zrušenie informačných tabúľ a  posilnenie a  spravidelnenie informačných kampaní 

prostredníctvom citylightov a ďalších komunikačných kanálov.   

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a) berie na vedomie obsahovú nasýtenosť a zmysluplnosť tabúľ náučného chodníka 

b) schvaľuje ponechanie tabúľ náučného chodníka rozmiestnených vo verejných priestoroch 

a vnútroblokoch sídliska a informujúcich o histórii, názvosloví ulíc a voľnočasových 

aktivitách na sídlisku 

c) odporúča aktualizovať tabule náučného chodníka formálne (z dôvodu zastaraného 

technického stavu) a obsahovo (o témy, ktoré v čase vzniku chodníka neboli aktuálne).    
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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12.  Využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a oboznámil prítomných poslancov o obsahu 

predloženého materiálu. Uviedol, že materiál nie je zameraný proti majiteľom psov, ale 

chceme len definovať plochy, ktoré budú určené prednostne pre voľný pohyb psov, pre pohyb 

psov na vôdzke a kde bude pohyb psa zakázaný. Vnútrobloky chceme ponechať obyvateľom. 

Evidujeme veľa podnetov na útoky psov, na znečistenie sídliska exkrementami, na voľný 

pohyb psov. Našim cieľom je, aby sme vyšli majiteľom psov v ústrety tým, aby bola v dosahu 

vchodu plocha určená na venčenie psa. Ak poslanci materiál schvália, tento bude tvoriť 

podklad pre tvorbu všeobecne záväzného nariadenia. Ďalej starosta požiadal poslancov, aby 

tieto informácie komunikovali obyvateľom sídliska a aby diskusia bola čo najširšia. Uviedol, 

že ak bude tento dokument v platnosti do konca roka, potom môžeme dať do rozpočtu na rok 

2021 finančné prostriedky na nové tabule informujúce o pohybe psov. Efektívne sa javí 

značenie na štítových stenách pri vchode do vnútrobloku, ktoré by bolo viditeľné a nebolo 

terčom vandalizmu. V novom nariadení, ktoré by sme mohli prijať v polovici roka 2021, by 

boli presne zadefinované plochy a mapy určené na pohyb psov. Našou povinnosťou je potom 

tieto plochy riadne označiť. Dodal, že je to dlhodobý proces a tiež, že kľúčová bude aj 

spolupráca s mestskou políciou. K bodu otvoril diskusiu.  

Mgr. art. Hudák: Doplnil pána starostu, že tento proces sme začali minulý rok postavením 

venčoviska. Naším cieľom by malo byť to, aby každá z plôch určených pre voľný pohyb psov 

mala aj zodpovedajúcu infraštruktúru. Uviedol, že legislatíva hovorí o tom, že voľný pohyb 

psov je dovolený všade, okrem miest, kde je zakázaný. Tento návrh sme pripravili tak, aby 

sme nezahltili priestor množstvom tabúľ a bolo to prehľadné z každého vstupu do 

vnútrobloku alebo na ulicu. V zákone je uvedené, že každá plocha musí byť vyznačená 

zvlášť, preto hľadáme alternatívy na zobrazovanie. Chceme priestor sídliska štrukturovať tak, 

aby každá komunita ľudí mala svoj priestor. 

p. Matoušek: Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu vziať na vedomie predložený materiál.  

p. Adamčíková: Dodala, že útoky boli nielen na deti, ale aj na dospelé osoby, ktoré museli 

byť ošetrené, dokonca jedna osoba má aj trvalé následky. Mestskej polícii je ťažko 

dokázateľný útok psa. Kladne hodnotí riešenie voľne pobehujúcich psov. 

p. Bartók: Osobne by chcel zakázať voľný pohyb psov, okrem výbehu. 

Starosta: V iných samosprávach ako benefity pre majiteľov psov robia výcviky pre psov. 

p. Koszoru: Na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia odznelo 

niekoľko dobrých poznámok k tomuto problému. Predpokladá, že plochu medzi vežiakmi 

Starozagorská č. 2 a č. 6, kde si teraz majitelia psov zvykli venčiť psov, budú chcieť psíčkari  

doplniť ako plochu na voľný pohyb psov. V rámci diskusie na zasadnutí komisie 

predpokladáme, že bude potrebná súčinnosť s mestskou políciou. Vyjadril svoj súhlas  

s materiálom. Dodal, že ako poslanec má spätnú väzbu od rodičov, keď na deti vybehol voľne 

pobehujúci pes, je to nezodpovednosť majiteľov. Taktiež dochádza k útokom voľne 

pobehujúceho psa na iného psa na vôdzke. Poznamenal, že aj keď vzniknú nové náklady, 

napr. na tabule, značenie, informačnú kampaň, dúfa v zlepšenie danej situácie. 

p. Pach: Požiadal poslanca Národnej rady SR pána Tótha, aby inicioval zmenu legislatívy 

v tomto smere. 

Mgr. art. Hudák: Doplnil, že mapa so sektormi nie je finálna a vyzval prítomných k tomu, aby 

navrhli nové miesta pre pohyb psov. Je potrebné určiť termíny na vyznačenie sektorov, aby aj 

obyvatelia mali dosť času zvyknúť si na nové priestory a nevznikal chaos. 

Starosta: Informoval o postupe - v septembri je plánované vydanie občasníka Kvapka, 

v ktorom bude zverejnená táto mapa a ľudia budú mať dostatočný časový priestor na to, aby 

nám svoje pripomienky doručili. Na základe týchto pripomienok pripravíme finálnu mapu, 

ktorú si odsúhlasíme a podľa nej urobíme plán rozmiestnenia tabúľ tak, aby boli viditeľné a 

neboli terčom vandalov. Dodal, že už budeme vedieť cenu a túto potom zapracujeme do 

rozpočtu na rok 2021. 
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p. Koszoru: Doplnil pána Hudáka, že celý tento projekt nerieši to, kde sa môže venčiť pes,  

ale kde môže byť voľne pustený a kde musí byť na vôdzke. Tiež dodal, aby bola v kampani 

prezentovaná informácia, že koše na psie exkrementy neslúžia na komunálny odpad a tiež dať 

zákaz vodenia psov okolo detských ihrísk. 

Mgr. art. Hudák: Uviedol, že koše na psie exkrementy budú také, aby do nich nebolo možné 

vhadzovať komunálny odpad. 

Starosta: Máme tri druhy plôch - voľný pohyb psov, pohyb psov na vôdzke a pohyb psov 

zakázaný. 

 

Po vystúpení všetkých prihlásených a ukončení diskusie dostala slovo návrhová komisia 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie    

návrh na využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov ako podklad pre spracovanie 

všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sídlisko KVP, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov.   

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

13.  Interpelácie 

Starosta otvoril bod rokovania. 

V bode interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec. Starosta uzatvoril tento bod. 

 

14.  Otázky poslancov 

Starosta: Otvoril bod otázky poslancov. 

p. Adamčíková: Opýtala sa, či už niekto nahlasoval prepadnutý chodník na Wuppertálskej 

ulici č. 1, taktiež chodníky na Cottbuská 12-18 sú vo veľmi dezolátnom stave. Evidujem 

zatiaľ ústnu sťažnosť na Ľudovú školu pána Urbana. Občania sa sťažujú na neustály krik, 

hluk, hlasnú hudbu dlho do noci. Opýtala sa, či miestny úrad k tomuto eviduje aj iné sťažnosti 

a či sa už niektorý z týchto podnetov rieši. 

p. Tóth: Mám dve otázky: Kedy bude opravená promenáda od Šuhaja smerom dole a v akom 

stave je kamerový systém. 

Starosta: Overíme si presne lokáciu prepadnutého chodníka na Wuppertálskej č. 1. Po 

ukončení prác spoločnosťami SPP a TEHO ostalo veľa prepadnutých chodníkov. Bolo im 

zaslaných niekoľko reklamácií, ale ich riešenie trvá aj rok. Zo strany SPP a TEHO je nulová 

súčinnosť a ochota, chcem Vás požiadať, aby ste informovali ľudí, že v tejto veci boli podané 

sťažnosti a reklamácie. Napríklad Hemerkovu ulicu sme riešili po  dva a pol roku. Na opravu 

chodníkov na Cottbuskej 12-18 nie sú už v rozpočte finančné prostriedky. Takže buď 

zmeníme rozpočet, alebo dostaneme nejaké financie od mesta. V prípade, že by poslanci v 

meste neschválili znižovanie  účelového transferu pre obce, potom by sa nám  uvoľnili nejaké 

finančné prostriedky. Opravu chodníkov môžeme dať do rozpočtu na druhý rok. Máme 

evidovaných niekoľko sťažností na Ľudovú školu Vlada Urbana, dokonca aj pokus o petíciu. 

O kamerovom systéme Vás bude informovať pán poslanec Matoušek. 

p. Matoušek: Informoval prítomných, že v tejto veci kontaktoval mestskú políciu, v rámci 

projektu mesta dostalo mesto od firmy ANTIK  celkovo 100 kamier a z toho päť kamier bolo 

vyčlenených pre sídlisko KVP. Od mestskej polície sme obdržali e-mail s vysvetlením, že 

spoločnosť ANTIK z dôvodu COVIDU pozastavila práce, ale v tomto období by sa práce 

mali opäť obnoviť. Intenzívne tiež komunikujeme s mestskou políciou aj s ANTIKOM na 
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vytypovaní ďalších lokalít na umiestnenie kamier, momentálne je ich šesť, avšak najväčší 

problém je umiestnenie kamier. Preto chceme kamery umiestňovať na naše stĺpy. 

Starosta: Na jeseň bude výzva na projekt bezpečnosti cez Ministerstvo vnútra SR, keďže 

minulý rok sme boli neuspeli, tohto roku to skúsime opäť. Cez nadáciu COOP Jednota sme 

žiadali o grant na opravu promenády Šuhaj, ale sme neuspeli. Koncepcie zelene nám ukazujú 

smer, akým by sme sa mohli v budúcnosti vybrať, ale samozrejme na takéto projekty je 

potrebné vyčleniť financie. 

p. Koszoru: Opýtal sa na kosenie, pretože na komisii mali podnet od majiteľov psov kvôli 

vysokej tráve. Kým prejde celý cyklus kosenia, tak často v niektorých obvodoch príliš vysoká 

tráva sťažuje samotné venčenie a zbieranie exkrementov. Navrhol, či by bolo možné vyčleniť 

miesta vo vnútroblokoch, ktoré by sa intenzívnejšie kosili, aby sme tak vyšli v ústrety 

psíčkárom. 

Ing. Michalus: Vyjadril sa ku koseniu a uznal, že kritika na nepokosené plochy je oprávnená. 

Boli sme pripravení na určitý štandard kosenia s daným počtom ľudí a strojov, avšak nerátali 

sme s tým, že tieto stroje sa kazia. Preto nemôžeme dodržať harmonogram kosenia. Zakúpili 

sme ďalšie 2 kosačky a navýšili sme počet pracovníkov na 18. Celkovo je kosenie hodnotené 

negatívne, ale nekosí sa menej ako minulý rok. Snažíme sa udržať líniu kosenia z minulého 

roku. Taktiež venčoviská kosíme častejšie.  

Starosta: Dodal, že dnes sa dokončovala kosba okolo Hemerkovej ulice, teda bolo ukončené  

druhé kolo kosby a začíname tretie kolo. Informoval, že v tomto roku, keďže je daždivé leto,  

plánujeme 4-5 kosieb, pričom  jeden cyklus kosby trvá približne 2-3 týždne. 

p. Koszoru: Poďakoval Ing. Michalusovi za popis aktuálneho stavu kosby a ocenil, že o zeleň 

sa staráme sami.  

Ing. Michalus: Informoval o prebiehajúcej kosbe na Povrazovej ulici, keďže v dôsledku 

vysokej trávy tam doteraz nebolo možné venčiť psov. Snažíme sa majiteľom psov aj takto   

vyjsť v ústrety.  

Starosta: Dvaja ľudia, ktorí absolvovali kurz a získali certifikát na orez stromov pracujú v 

Podniku služieb KVP. Aj napriek snahe nie je možné stihnúť všetky orezy. V budúcom roku 

sa budeme snažiť dať do rozpočtu viac financií na údržbu zelene. 

p. Pach: Opýtal sa, či prišiel ďakovný podnet ohľadom orezov. Vyjadril spokojnosť s údržbou 

zelene a odporúčal v jarnom období prejsť sídlisko a vyzbierať kamene a iné prekážky, ktoré 

spôsobujú to, že kosačky sa kazia. Navrhol, aby sa po ukončení vykonala potrebná údržba a 

kontrola týchto strojov. Tiež chýba koordinátor prác. 

Ing. Michalus: Súhlasím s pánom poslancom Pachom, momentálne máme zamestnaných ľudí 

vo výkone, ale finančné prostriedky nedovoľujú zamestnať administratívnych pracovníkov. 

Informoval, že ani raz nebola pokazená žiadna kosačka z hľadiska zlej údržby. Väčšinou sú 

pokazené v dôsledku nárazu na prekážku. Reklamovali sme akurát výmenu pneumatík. 

Starosta: Informoval, že dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú poskytované 

v závislosti od miery znevýhodnenia uchádzača o zamestnanie. Sme veľmi vďační za každú 

pochvalu, vyjadril pochvalu zamestnancom mestskej časti, ktorí aj nad rámec svojich 

pracovných povinností prispievajú k zveľaďovaniu sídliska. Rozmohli sa vulgarizmy od 

občanov, tieto však nemienim akceptovať, pretože my robíme službu pre občanov. Naši 

zamestnanci majú právo posielať takýchto občanov priamo za mnou.  

Ďalšie otázky neboli, starosta uzavrel tento bod.       

 

15. Rôzne 

Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.  

Informoval prítomných poslancov o absolvovaní služobnej cesty do Bratislavy, v rámci ktorej 

sa vedenie mestskej časti stretlo s predstaviteľmi iných mestských častí. Na stretnutí 

s prednostom mesta Hlohovec sme získali cenné rady pri spúšťaní participatívneho rozpočtu, 

tiež máme k dispozícii aj prezentáciu. Starosta Petržalky nám poskytol cenné informácie, ako 

riešiť problémy s parkovaním. So starostom Ružinova sme riešili činnosť verejnoprospešného 
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podniku.  

Starosta ďalej informoval prítomných o: 

- začiatku prác na detskom ihrisku pri Janigovej a Hemerkovej, 

- dodávke lavičiek do konca mesiaca, 

- dodávke 31 ks košov, 

- spracúvaní požiadaviek a podnetov občanov, 

- rokovaní s Petangovou asociáciou o výstavbe petangového ihriska, na ktoré sme získali 

dotáciu a budeme ho stavať svojpomocne 

- podujatí „Uvítanie novorodeniatok“ 

- lekárskej prednáške 

- ukončení výstavby výťahu v Dennom centre. 

Ing. Takáč: V rámci zákona o obecnom zriadení mám kompetenciu vykonať kontrolu, takže 

dohliadnem na financie, ktoré boli použité pre Podnik služieb KVP v rámci transferu. 

p. Koszoru: Zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia prečítal dve 

uznesenia týkajúce sa doplnenia priechodu pre chodcov v časti výjazdu z Dénešovej ulice na 

Moskovskú triedu a prepojenia Dénešovej ulice na Moskovskú triedu. Dodal, že na základe 

týchto uznesení by sme mohli požiadať mesto o vybudovanie tohto priechodu. 

Starosta: K uvedenému problému dodal, že bol oslovený majiteľ prvých budov, ktorý žiadal 

priechod. Žiadosť podaná na Krajský dopravný inšpektorát bola zamietnutá. Ak chceme 

situáciu riešiť, je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, na základe ktorej budeme 

vedieť, ako daný problém riešiť a koľko peňazí budeme potrebovať. 

p. Tóth: Informoval, že nebude hlasovať za tieto uznesenia. 

Starosta: Situáciu najlepšie vyrieši dopravný inžinier, pán Ing. Titl by pomohol, keby 

predložil projekt.  

p. Koszoru: Vysvetlil dôvod, prečo podal tieto uznesenia. Žiada, aby mestská časť požiadala 

mesto o vyriešenie tejto situácie. Toto miesto predstavuje bezpečnostné riziko a práve 

priechod toto riziko znižuje. Taktiež nie je finančne náročný.  

p. Pach: Vyjadril sa k predloženým uzneseniam. Navrhol, aby riešenie tejto situácie bolo 

prediskutované s občanmi, ktorých sa to priamo dotýka. Navrhuje uznesenia schváliť 

a následne iniciovať stretnutie s občanmi. 

Starosta: Ak máme nejaký zámer, tak najprv potrebujeme vyčleniť finančné prostriedky na 

projektovú dokumentáciu a následne na realizáciu. 

p. Koszoru: Dodal, že súčasťou riešenia sú diskusie v komisiách aj s občanmi. Ak sú riešenia 

realizovateľné, potom to posunie našu mestskú časť dopredu.  

 

V diskusii sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju ukončila požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhov na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Mariána Koszoru 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  žiada      

starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP o riešenie vybudovania prepojenia ulice 

Dénešovej na Moskovskú triedu v blízkosti Moskovskej triedy č. 1.  
 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 7, proti 1, zdržalo sa 3, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Mariána Koszoru 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  žiada      

starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP o riešenie doplnenia priechodu pre chodcov pri 

križovatke Dénešova - Moskovská trieda.  
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Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

16.  Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a podnetné návrhy. Rokovanie o 17:41 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 XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 16. 07. 2020 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

Dňa 25.08.2020  .............................                             Dňa 26.08.2020  .............................

   

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

                  prednosta                          starosta                                                                   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

Dňa 10.09.2020   ..........................                                      Dňa 10.09.2020  ........................... 

 

    Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.                                 Marián Koszoru, v. r.                                                           

              

   

           

       

  

 

 

 

 

 
 

 

V Košiciach dňa 12. 08. 2020 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  


