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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 3. decembra 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 XVIII. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   Ing. Mária Gamcová, PhD.,  Ing. Marta Sidorjaková,  

                                               Vojtech Tóth, MBA 

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:02 hodine otvoril XVIII. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov na tomto zasadnutí: Ing. Márie Gamcovej, PhD.,  

Ing. Marty Sidorjakovej a Vojtecha Tótha, MBA. Starosta požiadal poslancov o vykonanie 

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

schopné, prezentovalo sa 9 poslancov.    

Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Mgr. Ladislav Lörinc prečítal návrh 

programu rokovania a  požiadal poslancov o predloženie návrhov na vypustenie bodov 

programu.  

Keďže takéto návrhy neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru.   

   

1. a) Schválenie programu rokovania  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 

uvedený v pozvánke - zverejnený: 

1.  Otvorenie 

     a) Schválenie programu rokovania    

     b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2.  Slovo pre verejnosť           

3.  Kontrola plnenia uznesení                                                                                                                                                

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

     01. 09. 2020 do 31. 10. 2020  

5.  a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 9/2020 

     b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 10/2020            

     c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 11/2020 

     d) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 12/2020 
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  6.  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  kontrolóra  MČ  Košice - Sídlisko  KVP  na  obdobie 

       od 1. januára 2021 do 30. júna 2021   

  7. Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti        

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom  

  8. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl -   

september 2020 

  9.  Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019      

10.  Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020      

11. Informatívna správa o priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu  

       Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

12.  Informatívna správa k Štúdii pešieho pohybu na území MČ Košice-Sídlisko KVP 

13.  Interpelácie         

14.  Otázky poslancov         

15.  Rôzne  

16.  Záver    

                                      

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

Starosta požiadal poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. 

Takéto návrhy nezazneli, starosta skonštatoval, 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 člena návrhovej komisie bol navrhovaný poslanec: Mgr. Marián Horenský, PhD.    

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí  návrhovú komisiu:       

Mgr. Marián Horenský, PhD.      

    

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, 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 Bc. Mariána 

Podolinského a pani poslankyňu Ivetu Adamčíkovú.   

 

2. Slovo pre verejnosť 

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

občan neprejavil záujem prezentovať sa. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod programu a požiadal predkladateľa o uvedenie materiálu.  

p. Matoušek: Informoval prítomných, že po konzultácii s právnym oddelením sú predložené 

uznesenia rozdelené na uznesenia v plnení, uznesenia splnené a tiež boli doplnené uznesenia 

z predchádzajúcich rokovaní.  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže v diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel 

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 XVI. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 10.09.2020, zo 

XVII. rokovania zo dňa 15.10.2020 a  z predchádzajúcich rokovaní miestneho 

zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č. 140/a, 140/b, 181/a, 183/a, 183/b, 186/b, 187/b, 198, 

                                                           200, 201/a, 201/b, 206, 208   

- k úlohám v plnení uznesenia    č. 170, 179, 180, 181/b, 199/a, 199/b, 199/c, 199/d, 

                                                           199/e, 204, 205, 207 

b) berie na vedomie     

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

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

od 01. 09. 2020 do 31. 10. 2020 

Starosta: Uviedol tento bod programu rokovania a skonštatoval, že za toto obdobie bola 

menovaná jedna komisia pre výber dodávateľa na zimnú údržbu. Následne otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. 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. 09. 2020 do 31. 10. 2020.  
   

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

5. a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

            - kontrola č. 9/2020 

Starostu: Otvoril bod programu a slovo udelil predkladateľovi materiálu kontrolórovi 

mestskej časti -  Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD. 

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že poslanecký zbor obdržal pomerne rozsiahly materiál a dodal, že 

tri správy sú bez porušení a v jednej správe došlo k porušeniu zákona, ktoré chápe ako 

porušenie z nedbanlivosti. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu a požiadal o prednesenie stanovísk jednotlivých 

komisií.  

p. Matoušek: Prečítal stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu, ktorá odporúča vziať na 

vedomie správu kontrolóra č. 9/2020. 

 

Keďže sa nikto nehlásil do diskusie, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová komisia 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  
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Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 9/2020 - Kontrola 

poskytovania dotácií za rok 2019.    

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

5.  b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

           - kontrola č. 10/2020 

Starosta: Otvoril bod  programu - správa o činnosti kontrolóra a diskusiu k nemu. Do diskusie 

sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie ku kontrole č. 10/2020.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 10/2020 - Kontrola  

splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku uvedených vo vybraných kontrolách v roku 2020.    

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

5.  c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

          - kontrola č. 11/2020 

Starosta: Uviedol bod rokovania a otvoril diskusiu k nemu. V diskusii nikto z prítomných 

poslancov nevystúpil, 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 kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 11/2020 - Kontrola 

čerpania rozpočtu k 30. 09. 2020.    

 

Počet  prítomných poslancov:  8  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 8 

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

 

5.  d)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

          - kontrola č. 12/2020 

Starosta: Otvoril bod rokovania – správa kontrolóra mestskej časti, kontrola č. 12/2020 a  

diskusiu k nemu. Uviedol, že pred rokovaním miestneho zastupiteľstva prebehli rokovania 

poslancov a zasadnutia všetkých komisií a tiež, že predložené materiály sú zverejnené na 

internetovej stránke. Keďže v diskusii nikto z prítomných poslancov nevystúpil, 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  

Správu  kontrolóra  Mestskej  časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 12/2020 - Kontrola  
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použitia   prostriedkov  Podnikom  služieb  KVP s. r. o.  z  transferu  Mestskej  časti  Košice - 

Sídlisko KVP.  

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

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

      na  obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 

Starostu: Otvoril tento bod rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu, kontrolórovi 

mestskej časti. 

Ing. Takáč, PhD.: Informoval poslanecký zbor, že v súlade so zákonom predkladá návrh plánu 

kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021 a uviedol, že na rok 2021 si vytvoril tzv. vyvážený 

kontrolný plán. 

 

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

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

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

od 1. januára 2021 do 30. júna 2021.     

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8+1, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0               Návrh bol prijatý.  
Pán poslanec PaedDr. Zdeno Bartók hlasoval zdvihnutím ruky za návrh uznesenia +1.  

 

7.  Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

     právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

Starosta: Uviedol tento bod rokovania a dodal, že bol terčom rôznych diskusií. Upozornil na 

zmeny v predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia oproti pôvodnému platnému 

nariadeniu. Ide najmä o úpravu elektronizácie podávania žiadostí ako aj zúčtovania 

poskytnutých dotácií, určenie hranice pre poskytovanie dotácií starostom a  miestnym 

zastupiteľstvom, či podávanie občianskych projektov v rámci participatívneho rozpočtu.  

Starosta otvoril diskusiu k návrhu VZN č. 16/2020 a požiadal o stanoviská jednotlivých 

komisií. 

p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií: Komisia sociálna a zdravotná odporúča 

predložený materiál schváliť, v zápise Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia nie 

je uvedené toto uznesenie a Finančná komisia odporúča schváliť pozmeňujúci návrh- úpravu 

výšky dotácie.  

V diskusii ďalej vystúpili pán poslanec Koszoru a pán poslanec Boritáš. 

p. Koszoru: Vyjadril svoj súhlas s tou časťou VZN, ktorá upravuje elektronizáciu podávania 

žiadostí, avšak problém vidí v časti, v ktorej sa určuje výška prerozdelenia finančných 

prostriedkov, resp. limity na dotácie z rozpočtu mestskej časti v kompetencii starostu. Keďže 

došlo k dohode v poslaneckom zbore, pán poslanec Koszoru sa rozhodol podporiť návrh, 

pretože tieto sumy je možné neskôr v rozpočte upravovať. 

 

p. Boritáš: Predložil procedurálny návrh na 5 minútovú prestávku. 

Starosta dal hlasovať za prestávku v trvaní 5 minút od 15:25 do 15:30 hodiny.  
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Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

Po ukončení prestávky o 15:28 hodine sa prezentovalo 9 poslancov. 

 

Starosta: Pokračujeme v diskusii k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.  

p. Matoušek: Predniesol pozmeňujúci návrh na úpravu výšky dotácie v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 

1 návrhu nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.  

Starosta: Poďakoval poslancom za konštruktívny prístup k predloženému návrhu nariadenia. 

Keďže sa nikto nehlásil do diskusie, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii 

k predneseniu návrhov na uznesenie.    

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a) schvaľuje   

    - v § 5 ods. 1 úpravu výšky 5.000,- € ročne na 2.500,- € a úpravu výšky 200,-€ (vrátane) na 

      žiadateľa na 300,- € 

- v § 6 ods. 1 úpravu výšky 200,- € na 300,- € 

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

b) schvaľuje   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa predloženého 

návrhu so zapracovaním schváleného pozmeňovacieho návrhu.  

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 7+1, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0               Návrh bol prijatý.  
Pán poslanec Bc. Dávid Karľa hlasoval zdvihnutím ruky za návrh uznesenia +1. 

 

8.   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie   

      júl – september 2020 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a uviedol, že poslanci obdržali materiál 

ekonomického oddelenia e-mailom, zároveň otvoril diskusiu k tomuto bodu.   

Ing. Takáč, PhD.: Informoval poslancov, že zo strany kontrolóra je materiál v poriadku. 

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča predložený materiál 

vziať na vedomie. 

 

Keďže sa v diskusii 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 rozpočtových opatreniach za obdobie júl – september 

2020.  
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Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

9.  Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 

Starosta: Otvoril bod rokovania a uviedol, že konsolidovaná výročná správa je predložená 

     z dôvodu založenia Podniku služieb a je potrebné skúmať vzťahy medzi Podnikom služieb a 

mestskou časťou. V prípade pochybnosti o hospodárení podniku je práve správa audítora 

jedna z kontrol činnosti Podniku služieb. Otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

p. Matoušek: Prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča vziať na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019.  

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil. Starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Konsolidovanú výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019. 

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

10.   Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

Starosta: Otvoril bod s tým, že materiál obdržali poslanci mailom, prebehli k nemu pomerne 

rozsiahle diskusie. Informoval, že na konci roka robíme tzv. upratovanie v jednotlivých 

položkách rozpočtu. Ďalej informoval prítomných o zapracovaní úveru na vykrytie výdavkov 

spojených s COVIDOM-19, o projektoch realizovaných cez ÚPSVaR, o krátení položiek, 

ktoré nebudú vyčerpané do konca roka 2020 (napr. parkoviská), o navyšovaní položiek na 

zimnú údržbu. Následne otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.  

Ing. Takáč, PhD., kontrolór mestskej časti dodal, že z jeho strany je materiál v poriadku 

a takýmto spôsobom znižujeme tzv. schodok rozpočtu.  

p. Matoušek: Prečítal stanoviská komisií. Finančná komisia, Komisia výstavby, dopravy 

a životného prostredia a Komisia kultúry, školstva a športu odporúčajú schváliť V. zmenu 

rozpočtu mestskej časti na rok 2020. 

 

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

k prečítaniu návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje     

V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu.  

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

11.  Informatívna správa o priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

Starosta: Otvoril bod rokovania a uviedol, že úrad predložil pomerne rozsiahlu správu, ktorá 
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hovorí o jednotlivých krokoch, ktoré boli vykonané. Ďalej dodal, že: 

- boli zverejnené výsledky a tlačová správa, 

- pilotný projekt bol úspešný a stretol sa s veľkým ohlasom, 

- v pilotnom projekte sa vyskytli technické problémy, ktoré v nasledujúcom ročníku 

odstránime, 

- zo strany zamestnancov mestskej časti boli navrhnuté inovatívne nápady, 

- združenie, ktoré sa venuje participatívnym rozpočtom uviedlo našu mestskú časť ako 

príklad. 

Starosta poďakoval zamestnancom aj poslancom za to, že burcovali verejnosť k podávaniu 

vlastných projektov. Dodal, že vyhrali tí najlepší, avšak to neznamená, že na budúci rok 

nemôžu opäť predstaviť svoj projekt. Bol by rád, aby sme v tomto projekte pokračovali aj na 

budúci rok so sumou a rozpočtom, akú schvália poslanci a aby sme mohli víťazné projekty na 

budúci rok zrealizovať. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu, ktorá odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie „Informatívnu správu o priebehu a výsledkoch 

hlasovania Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“.  

p. Koszoru: Poďakoval úradu za úspešný priebeh projektu a dodal, že mal možnosť na ňom 

participovať a ako poslanec vždy dostal spätnú väzbu. Dodal, že ho teší úspech projektu a tiež 

ho prekvapil počet projektov a záujem občanov, ktorí sa zapojili a takouto formou mohli 

rozhodovať o tom, ako bude naše sídlisko napredovať. Pre poslanecký zbor je to výzva, aby 

sa zaoberal výškou vyčlenených finančných prostriedkov a preto je potrebné v tomto kontexte 

pouvažovať nad dotáciami, ktoré by sa mohli presunúť do tohto projektu, čo by bolo zároveň 

transparentnejšie. 

Starosta: Niektoré projekty sme nemohli zaradiť do hlasovania, lebo nespĺňali prvky 

participatívneho rozpočtu. Ak projekt nie je inovatívny, tak ide o dotáciu.   

p. Koszoru: Poďakoval starostovi za vysvetlenie rozdielu medzi participatívnym rozpočtom 

a dotáciou.  

p. Horenský: Informoval poslancov a prítomných, že aj na úrovni mesta Košice sa pripravuje 

štatút participatívneho rozpočtu a zistil, že mnohí starostovia nemajú dostatočné vedomosti 

o tom, čo je participatívny rozpočet. Taktiež uviedol, že v súčasnosti majú v Košiciach tri 

mestské časti schválený štatút participatívneho rozpočtu, ale len jedna z nich má v rámci 

pravidiel stanovené občianske projekty a ostatné mestské časti zapájajú občanov len do 

rozhodovacích procesov. Teší ho, že sme prešli do realizačnej fázy a mohli sme ľudí vtiahnuť 

do rozhodovacích procesov. 

 

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

o prečítanie návrhu na uznesenie k tomuto bodu rokovania.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie     

Informatívnu správu o priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP.  

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

12.  Informatívna správa k Štúdii pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice  

       -  Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol, že k štúdii pešieho pohybu prebehla diskusia už v roku 2019. Tento 

materiál považuje za prínos pre ďalšiu činnosť úradu a za jeden zo strategických dokumentov, 
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ktorý sa hýbe v ideovej rovine. Dodal, že ak tento dokument spojíme s inými strategickými 

materiálmi, tak nám dokáže povedať, že investícia je žiadaná a potrebná. Filozofia mestskej 

časti je taká, že v rámci dopravy má byť chodec na prvom mieste, preto robíme projekty, 

ktoré uprednostňujú chodcov. Vizualizácia je dobrý podklad pre každého, kto bude 

v budúcnosti kresliť realizačný projekt.  

Starosta otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. 

p. Matoušek: Prečítal pozmeňujúci návrh na uznesenie, ktorým Komisia výstavby, dopravy 

a životného prostredia odporúča schváliť predložený materiál. 

p. Koszoru: Ako predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia si osvojil  

pozmeňujúci návrh komisie.  

Starosta: Doplnil, že materiál je možné meniť a po dohode so zhotoviteľmi štúdie je možnosť 

zapracovať do neho pripomienky, preto požiadal poslanecký zbor o doručenie pripomienok na 

miestny úrad.  

p. Boritáš: Je to otvorený materiál, návrh na uznesenie je vziať na vedomie, navrhuje počkať 

so schválením predloženého materiálu.  

p. Koszoru: Dodal, že materiál je možné meniť aj po schválení.  

 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána poslanca Mariána Koszoru. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje      

Štúdiu pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 

 

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

13.  Interpelácie 

       Starosta: Otvoril bod rokovania interpelácie. Keďže sa žiadny poslanec neprihlásil, starosta 

uzavrel tento bod programu rokovania.  

 

14.  Otázky poslancov 

Starosta: Otvoril bod otázky poslancov. 

p. Boritáš: Predniesol požiadavky občanov na zmenu odchodov autobusových liniek č. 55 a č. 

34 na KVP. Linka č. 55 odchádza skôr ako linka č. 34, občania požadujú, aby to bolo naopak.  

Starosta: Požiadal o podanie písomného podnetu na miestny úrad.   

 

15.  Rôzne 

Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.  

p. Horenský: Prítomných informoval o pripravovaných podujatiach, o projekte „KVP 

pomáha“, ktorého súčasťou sú aj zbierky pre zvieratá v Únii vzájomnej  pomoci ľudí a psov 

a zbierka pre deti z detských domovov Úsmev ako dar, o vianočnom fotení, o zbierke šatstva, 

o zbierke trvanlivých potravín, o príprave trojdňového programu na troch vytipovaných 

miestach – informácie budú poskytnuté v najbližších dňoch.  

Ing. Takáč, PhD.: Informoval poslancov, že začal 13. kontrolu, jej výsledky budú predložené 

v roku 2021. 

p. Koszoru: Poďakoval zamestnancom mestskej časti za prácu v tomto roku a taktiež za 

opravu výtlkov. 

Ing. Michalus. Prednosta miestneho úradu informoval o činnosti Podniku služieb a uviedol, že 

- riadna kosba bola ukončená v októbri 2020, 
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- prebehli štyri riadne a dve mimoriadne kosby, aj keď bolo vykonaných viac kosieb, za 

tento výkon bola uhradená najnižšia čiastka, 

- boli zakúpené strojné zariadenia, napr. kosačky, 

- Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny pozastavil všetky projekty a príspevky pre obce aj 

sociálne podniky a bolo znížené percentuálne plnenie jednotlivých projektov,  

- boli vykonané orezy živých plotov, kríkov a stromov (orezy 17 300 m2 plochy, vlani to 

bolo 9 000 m2), 

- začala sa zimná údržba, 

- na ďalších zasadnutiach budeme komplexnejšie informovať o Podniku služieb. 

Prednosta miestneho úradu vo veci Senior domu informoval, že Ing. Vancák deklaroval 

ukončenie demolačných a búracích prác tretieho poschodia a spätné odovzdanie objektu 

mestskej časti. Odpad po búraní bol odprataný.  

Starosta uviedol, že prebehli rokovania so záujemcami o odkúpenie tohto objektu, o priebehu 

rokovaní bude poskytnutá informácia. Dodal, že na tento typ zariadení nie sú fondy, avšak aj 

keď bol deklarovaný záujem mesta Košice o Senior dom, vyjednávania neprebehli, aj keď 

sme ich požadovali.  

Ing. Takáč, PhD.: Kontrolór mestskej časti v diskusii uviedol, že Podnik služieb KVP  naplnil 

jeho očakávania. 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a zároveň uzavrel aj bod rôzne.   

 

16.  Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc sa po vyčerpaní programu rokovania miestneho 

zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. Miestne 

zastupiteľstvo o 16:17 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 XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 03. 12. 2020 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

Dňa  21.01.2021  .............................                           Dňa  21.01.2021  ........................... 

  

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

                 prednosta                  starosta                                                                   

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

Dňa  26.01.2021   ............................                            Dňa  22.01.2021 ........................... 

 

              Bc. Marián Podolinský, v. r.                               Iveta Adamčíková, v. r.    

          

 
     V Košiciach, dňa 05.01.2021 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  


