Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
dňa 18. februára 2021 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 XX. zasadnutia
zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Ospravedlnení poslanci:

Ing. Mária Gamcová, PhD., PaedDr. Marián Mikulišin.

miestneho

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
1. Otvorenie
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:01 hodine otvoril XX. rokovanie Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnil neúčasť poslancov - Ing. Márie Gamcovej, PhD. a PaedDr. Mariána Mikulišina.
Prítomných poslancov požiadal o vykonanie prezentácie, po jej vykonaní skonštatoval, že
miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 10 poslancov.
Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Mgr. Ladislav Lörinc predniesol návrh
programu rokovania s tým, že navrhuje vypustiť bod č. 14 (odporúčanie miestnej rady
uznesením č. 96-16/2-2021) a požiadal poslancov o predloženie ďalších návrhov na
vypustenie bodov programu rokovania. Keďže takéto návrhy nezazneli, nasledovalo
hlasovanie poslaneckého zboru.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
vypúšťa
z programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného bod 14. Žiadosť o stanovisko
k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov.
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.

Rokovanie poslaneckého zboru pokračovalo schválením programu rokovania uvedeného
v pozvánke – zverejneného.
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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. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
4. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na
sídlisku KVP za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020
5. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP
za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október –
december 2020
8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
9. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021
10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023
11. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - poslanecký návrh
12. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru
z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19
a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny
b) pre nájomcu Juraj Barla AMBROZIA
13. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
14. Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov - vypustený z rokovania
15. Informácia - zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov
16. Personálne otázky
17. Interpelácie
18. Otázky poslancov
19. Rôzne
20. Záver
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.

Starosta požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov programu rokovania.
Takéto návrhy neboli, starosta konštatoval, že rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi
schváleným programom.
1. b) Voľba návrhovej komisie
Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. Za člena
návrhovej komisie bol navrhovaný poslanec: Ing. Milan Pach.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí návrhovú komisiu:
Ing. Milan Pach.
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Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

1. c) Určenie overovateľov zápisnice
Starosta: Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Mgr. Mariána Horenského, PhD.
a pána poslanca Bc. Dávida Karľu.
2. Slovo pre verejnosť
Starosta: Uviedol bod rokovania a skonštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku žiadny
občan neprejavil záujem prezentovať sa.
3. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka
Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že poslanec Vojtech Tóth, MBA sa vzdal mandátu
poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1. Pri zániku mandátu poslanca
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát. Starosta mestskej časti prečítal sľub poslanca Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Náhradník na funkciu poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP doc. MVDr. Peter Korim, CSc. zložil zákonom predpísaný sľub poslanca a potvrdil ho
svojim podpisom. Týmto aktom začína výkon funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva vo
volebnom období rokov 2018 - 2022.
Mgr. Ladislav Lörinc – starosta mestskej časti odovzdal poslancovi – náhradníkovi
osvedčenie o zvolení.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 25 ods. 1 a 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) berie na vedomie
1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Vojtecha Tótha, MBA z dôvodu vzdania sa mandátu dňom 15. 01. 2021
2. nastúpenie doc. MVDr. Petra Korima, CSc. ako náhradníka na uprázdnený mandát
poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1
b) konštatuje,
že v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, doc. MVDr. Peter Korim, CSc. zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Sľub poslanca tvorí prílohu tohto uznesenia.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

4. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na
sídlisku KVP za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020
Starosta: Uviedol tento bod programu rokovania a dodal, že správu o bezpečnostnej situácii
predkladá obvodné oddelenie na rokovanie každý polrok. Dodal, že z dôvodu pretrvávajúcej
pandemickej situácie sme požiadali zástupcov polície, aby neboli prítomní na rokovaní.
Prípadné otázky im budú zaslané písomne a na otázky bude písomne aj dopovedané.
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Starosta tiež informoval, že spolupráca s obvodným oddelením je dobrá. K bodu programu
otvoril diskusiu. 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
Správu Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

5. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020
Starosta: Otvoril bod programu a požiadal poslancov, aby všetky otázky na mestskú políciu
adresovali písomne. Skonštatoval, že kontroly mestskej polície boli zamerané najmä na
dodržiavanie opatrení týkajúcich sa zákazu vychádzania a tiež na monitorovania auto-vrakov.
K bodu programu 5./ otvoril diskusiu.
V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil 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 Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za
obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

6. Kontrola plnenia uznesení
Starosta: Uviedol bod programu - kontrola plnenia uznesení a otvoril diskusiu. Do diskusie sa
nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii k predneseniu návrhu na
uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) zaraďuje
uznesenia z XVIII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 03. 12. 2020, z XIX.
rokovania zo dňa 14. 12. 2020 a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva
takto:
- k splneným úlohám uznesenia č. 179, 199/a, 199/b, 199/c, 199/d, 199/e, 204, 218, 221
- k úlohám v plnení uznesenia č. 170, 180, 181/b, 205, 207, 226
b) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október
- december 2020
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.
p. Matoušek: Prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča vziať na vedomie
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október december 2020. Predložil nový materiál – poslanecký návrh v ktorom navrhuje upraviť text
v podprograme 2.7 Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1), v podprograme 7.6 Menšie
obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0) v kategórii 630, podpoložke 633010 úpravu sumy
z 30,11 € na sumu 37,11 € a v rekapitulácii na rok 2020 doplniť príjmy finančných operácii návratnú finančnú výpomoc v sume 69 192,00 €. Dodal, že nový materiál obdržali všetci
poslanci miestneho zastupiteľstva.
Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že minulý rok bol pre mestskú časť špecifický a že chybu
v tabuľkovej časti si neuvedomil. Dodal, že poskytnutú pôžičku budeme splácať až o tri roky
a až potom sa táto pôžička prejaví vo výdavkoch.
V diskusii nikto z prítomných poslancov nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Matoušeka.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október december 2020 podľa predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
za rok 2020
Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal predkladateľovi materiálu, kontrolórovi mestskej
časti.
Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že v zmysle zákona predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu
o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Poslanecký zbor informoval aj o prebiehajúcej
kontrole, výsledky ktorej budú predložené na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Starosta otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.
Do diskusie nebol nikto prihlásený, 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 o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020.
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.

9. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021
Starosta: Uviedol tento bod programu rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu Ing.
Ladislavovi Takáčovi, PhD., kontrolórovi mestskej časti.
Ing. Takáč, PhD.: Skonštatoval, že poslanecký zbor obdržal stanovisko k návrhu rozpočtu na
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rok 2021. Dodal, že rozpočet je spracovaný metodicky správne, vrátane všetkých nariadení
a metodických usmernení, ktoré má rozpočet spĺňať. Taktiež rozpočet na roky 2022 a 2023 je
spracovaný v zmysle metodických usmernení.
Starosta otvoril diskusiu.
Do diskusie sa nikto 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
berie na vedomie
Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023
Starosta: Otvoril bod rokovania. Informoval prítomných o stretnutiach poslancov konaných
prostredníctvom videokonferencie, na ktorých boli body programu vopred prerokované.
Poďakoval poslaneckému zboru za konštruktívnu spoluprácu pri zostavovaní rozpočtu. Dodal,
že sme sa snažili zapracovať všetky pripomienky v rámci našich možností. Počítame však
s mierne zníženými príjmami oproti minulému roku a tiež s výpadkami príjmov napr.
z hracích automatov. Uviedol, že v rozpočte sú zapracované výdavky na:
- testovanie COVID-19,
- povinné akcie Interreg I a Interreg II, ktorých sme súčasťou a ktoré nám budú vzápätí
preplatené,
- projekty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Starosta ďalej informoval, že investičné a rozvojové projekty pre mestskú časť po dohode
s poslancami rozpočtujeme sumou 394 500,00 €. Tieto investície sú rozpočtované na
rekonštrukciu zasadačky miestneho úradu, komunitnú kaviareň, výstavbu parkovísk, nákup
monitorovacích zariadení, detské ihriská a revitalizáciu vnútroblokov, multifunkčné ihrisko,
prípravu projektových dokumentácií, opravu ciest a chodníkov v mestskej časti. Ďalej
chceme pokračovať v projektoch, ktoré prinesú pridanú hodnotu pre naše sídlisko. Doplnil, že
všetky výdavky Podniku služieb sú uvedené v jednej samostatnej položke. Ide napr. o
výdavky na údržbu zelene a čistotu sídliska a všetky ostatné aktivity, ktoré vykonáva Podnik
služieb. V rozpočte sú zahrnuté tiež športové akcie, vianočné trhy, výsadba nových stromov,
zbierky šatstva a pod. Starosta doplnil, že chceme dokončiť akcie, ktoré sme kvôli pandémii
museli odložiť v minulom roku a ktoré máme najviac rozpracované. Následne k návrhu
rozpočtu otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Prečítal stanoviská komisií k návrhu rozpočtu mestskej časti:
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, Finančná komisia, Sociálna a zdravotná
komisia odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu Mestskej časti Košice Sídlisko KVP na rok 2021,
Komisia kultúry, školstva a športu odporúča
a) schváliť návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021,
b) vziať na vedomie návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2022
a 2023.
p. Podolinský: Predložil návrh na doplnenie textovej časti programového rozpočtu vzhľadom
na stav parkovacích miest na sídlisku. Prečítal návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie textovej časti programového rozpočtu na rok
2021 v Programe 1, Podprograme 1.2, Strategické plánovanie a projekty o PD parkovisko
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Starozagorská 5 – 7.
Do diskusie nebol nikto ďalší prihlásený, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii
k predneseniu návrhov na uznesenie.
Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Bc. Podolinský.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
doplnenie textovej časti programového rozpočtu na rok 2021 v Programe 1, Podprograme 1.2,
Strategické plánovanie a projekty o „PD parkovisko Starozagorská 5 - 7“.
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.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) schvaľuje
rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 podľa predloženého návrhu
so schváleným doplňujúcim návrhom
b) berie na vedomie
rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2022, 2023 podľa predloženého
návrhu.
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 Ing. Milan Pach hlasoval zdvihnutím ruky za návrh uznesenia +1.

11. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - poslanecký návrh
Starosta: Uviedol bol rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu - poslancovi Mgr.
Mariánovi Horenskému, PhD.
p. Horenský: Povedal, že zámer založenia mládežníckeho parlamentu vychádza z našej
koncepcie práce s mládežou v časti participácia. Dodal, že v mestskej časti sú mladí ľudia,
ktorí chcú byť v centre diania verejného života. V dôvodovej správe je uvedené, čo je cieľom
a úlohou parlamentu. Tiež dodal, že na základe upozornenia právneho oddelenia v zmysle
platnej legislatívy môže len mesto zriadiť mládežnícky parlament. Preto budeme navrhovať
zmenu Štatútu mesta Košice, aby aj mestské časti mali možnosť takýto parlament zriadiť.
Starosta otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu.
p. Matoušek: Prečítal stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu, ktorým odporúča vziať
na vedomie zámer zriadenia Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová komisia,
ktorá prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
zámer zriadenia Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

12. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru
z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19
a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny
b) pre nájomcu Juraj Barla AMBROZIA
Starosta: Otvoril tento bod rokovania a povedal, že situácia s pandémiou COVID-19 aj
naďalej pretrváva. V zmysle prvých opatrení vlády bola možnosť upraviť výšku nájomného
pre nájomcov nebytových priestorov. Uviedol, že v prvej vlne mestská časť obdržala asi osem
žiadostí na úpravu výšky nájomného. Nakoľko nepriaznivá situácia aj naďalej pretrváva,
očakávame aj v budúcnosti žiadosti o zníženie nájomného. Poďakoval poslaneckému zboru za
aktivitu a pomoc našim podnikateľom. Dodal, že nie všetky mestské časti aktívne pristúpili
k takejto podpore a otvoril diskusiu.
p. Boritáš: Predniesol procedurálny návrh, aby sa o každom žiadateľovi hlasovalo osobitne.
Starosta: Je všeobecný súhlas s procedurálnym návrhom, alebo budeme hlasovať ? Vidím, že
je všeobecný súhlas, nemusíme hlasovať.
V otvorenej diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhov na uznesenie k bodu 12.a) a k bodu 12. b).
Návrh na uznesenie k bodu programu 12. a) - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového
priestoru Združenie pre ekológiu človeka a krajiny, Kováčska 16, 040 01 Košice, IČO:
35515597, na základe nájomnej zmluvy č. 70/11/2011/SM o nájme nebytového priestoru, za
obdobie od 15.10.2020 do 31.12.2020 (spolu 78 dní), a to vo výške 131,05 €. Podmienkou
zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona
č. 92/2020 Z. z.
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel
dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia druhej vlny
nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 3, proti 3, zdržalo sa 5, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu programu 12. b) - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového
priestoru Juraj Barla AMBROZIA, Jarná 17, 040 01 Košice, IČO: 17 176 808, na základe
nájomnej zmluvy č. 91/31/2011/SM o nájme nebytových priestorov v znení neskorších
dodatkov, za obdobie od 15.10.2020 do 31.12.2020 (spolu 78 dní), a to vo výške 249,60 €.
Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z.
z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č.
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62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel
dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia druhej vlny
nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

13. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Starosta: Otvoril bod programu - návrh na doplnenie rokovacieho poriadku a diskusiu k nemu.
Informoval, že § 18 upravuje možnosť uskutočniť rokovanie miestneho zastupiteľstva formou
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie v súvislosti
s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19. K bodu programu otvoril diskusiu.
Keďže sa do diskusie nikto 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
doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP podľa predloženého návrhu.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

14. Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov
Tento bod bol vypustený z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
15. Informácia - zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov
Starosta: Uviedol bod rokovania a dodal, že materiál obdržali poslanci e-mailom, obsahuje
mapku a fotografické znázornenie s uvedením pozemku, listu vlastníctva, katastrálneho
územia a pod. Jedná sa o pilotný projekt, v spolupráci s firmou Kosit bolo v mestskej časti
vytipovaných 25 lokalít na umiestnenie polopodzemných stanovíšť kontajnerov. Ďalej
doplnil, že vybudovaním polopodzemných stanovíšť kontajnerov dochádza aj k úspore
miesta, nakoľko možno združiť niekoľko súčasných stanovíšť kontajnerov. Firma Kosit je
pripravená, realizácia závisí od pána primátora.
p. Matoušek: Prečítal stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu, ktorá odporúča vziať na
vedomie zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov na území Mestskej časti
Košice -Sídlisko KVP.
Starosta otvoril diskusiu.
V diskusii nikto 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
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berie na vedomie
Informáciu o zámere budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov na území Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

16. Personálne otázky
Starosta: Otvoril bod rokovania - personálne otázky a diskusiu k nemu.
p. Matoušek: Predniesol návrhy na uznesenie – personálne zmeny, ktoré súvisia so zánikom
poslaneckého mandátu a zložením sľubu poslanca – náhradníka:
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie zánik členstva Vojtecha Tótha, MBA v Miestnej
rade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP dňom 15. 01. 2021, vzdanie sa funkcie predsedu
Komisie verejného poriadku a členstva v nej Vojtecha Tótha, MBA ku dňu 15. 01. 2021 na
vlastnú žiadosť, vzdanie sa členstva Vojtecha Tótha, MBA v Komisii na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti ku dňu 15. 01. 2021 na
vlastnú žiadosť, vzdanie sa členstva vo Finančnej komisii - neposlanca doc. MVDr. Petra
Korima, CSc. ku dňu 17. 02. 2021 na vlastnú žiadosť.
Miestne zastupiteľstvo volí za predsedu Komisie verejného poriadku doc. MVDr. Petra
Korima, CSc. a tiež za člena Finančnej komisie. Pán zástupca starostu predložil aj návrh na
uznesenie k voľbe člena miestnej rady - navrhuje zvoliť za člena Miestnej rady Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP pána poslanca Mariána Koszoru.
p. Horenský: Predložil návrh na uznesenie, ktorým odvoláva Bc. Karin Guzaninovú neposlankyňu z Komisie kultúry, školstva a športu.
p. Adamčíková: Predložila návrh na uznesenie k voľbe člena miestnej rady – navrhuje zvoliť
za člena Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pána poslanca Mgr. Mariána
Horenský, PhD.
Prebehla krátka diskusia k spôsobu voľby člena miestnej rady v ktorej vystúpili poslanci:
Martin Boritáš, Ing. Roman Matoušek, Ing. Milan Pach.
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil 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
odvoláva
Bc. Karin Guzaninovú - neposlankyňu z Komisie kultúry, školstva a športu.
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.

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
1. berie na vedomie
a) zánik členstva Vojtecha Tótha, MBA v Miestnej rade Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP dňom 15. 01. 2021
b) vzdanie sa funkcie predsedu Komisie verejného poriadku a členstva v nej Vojtecha
Tótha, MBA ku dňu 15. 01. 2021 na vlastnú žiadosť
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c) vzdanie sa členstva Vojtecha Tótha, MBA v Komisii na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti ku dňu 15. 01. 2021 na vlastnú
žiadosť
d) vzdanie sa členstva vo Finančnej komisii - neposlanca doc. MVDr. Petra Korima, CSc.
ku dňu 17. 02. 2021 na vlastnú žiadosť
2. volí
a) za predsedu Komisie verejného poriadku doc. MVDr. Petra Korima, CSc.
b) za člena Finančnej komisie poslanca doc. MVDr. Petra Korima, CSc.
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.

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
volí
poslanca miestneho zastupiteľstva Mariána Koszoru za člena Miestnej rady Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP s účinnosťou od 01. 03. 2021.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 5, proti 1, zdržalo sa 4, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pani Ivety Adamčíkovej.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
volí
poslanca miestneho zastupiteľstva Mgr. Mariána Horenského, PhD. za člena Miestnej rady
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP s účinnosťou od 01. 03. 2021.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 7, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

17. Interpelácie
Starosta: Otvoril bod rokovania interpelácie. Keďže sa žiadny poslanec neprihlásil, starosta
uzavrel tento bod programu rokovania.
18. Otázky poslancov
Starosta: Uviedol bod otázky poslancov. Požiadal poslanecký zbor, aby prípadné otázky a
podnety boli podané písomne. Ďalej informoval o zvýšenom počte zásahov počas zimnej
údržby, o zvýšenom počte vyvrátených stromov, o tom, že niektorí zamestnanci mestskej
časti a aktivační pracovníci sú v karanténe alebo hospitalizovaní, o podnetoch na
nepriechodné a zľadovatené chodníky, o riešení Senior domu a o zvolaní miestneho
zastupiteľstva, nakoľko bude potrebné prijať rozhodnutie (čakáme na dodanie právnych
podkladov).
19. Rôzne
Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.
p. Adamčíková: Poďakovala mestskej polícii v prípade riešenia podnetu na zdržiavanie sa
obyvateľov nad OC Billa. Povedala, že mestská polícia zareagovala rýchlo, listom tiež bolo
oznámené, aké kroky polícia vykonala pri riešení tohto podnetu.
Starosta: Dodal, že stále platí zákaz vychádzania, čo znamená, že ľudia by sa v zmysle
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nariadení nemali združovať vonku. Tiež povedal, že pokiaľ má prevádzka povolenie na predaj
cez okienko, nariadenie neporušuje. Polícia vo zvýšenej miere monitoruje pohyb občanov
a dodržiavanie zákazu vychádzania.
p. Horenský: Informoval, že na zasadnutí Komisie kultúry, školstva a športu bol
prerokovávaný aj návrh na Cenu primátora mesta Košice. Komisia navrhla na ocenenie
florbalistu Michala Dudoviča. Dodal, že bude rád, ak si mestská časť osvojí tento návrh
a pošle ho na mesto Košice.
Starosta: Mestská časť nemá problém osvojiť si tento návrh. Tiež uviedol, že mestské
zastupiteľstvo zatiaľ neschválilo rozpočet mesta Košice a informoval prítomných poslancov,
že rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na 23. 02. 2021.
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju v bode rôzne ukončil.
19. 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 16:08 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 zo XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Sídlisko KVP, konaného dňa 18. 02. 2021 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner,
s r. o., Košice.

Dňa 15.03.2021 .........................

Dňa 15.03.2021 .............................

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :
Dňa 25.03.2021 ..........................

Dňa 25.03.2021 .............................

Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.

Bc. Dávid Karľa, v. r.

V Košiciach dňa 12. 03. 2021
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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