Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
dňa 29. júna 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 XXIII. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Ospravedlnení poslanci:

Martin Boritáš, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.,
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

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 XXIII. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých
prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov na tomto rokovaní - Martina Boritáša, doc. Ing.
Márie Gamcovej, PhD. a doc. MVDr. Petra Korima, CSc. a prítomných poslancov požiadal o
vykonanie prezentácie. Po vykonaní prezentácie starosta skonštatoval, že miestne
zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 10 poslancov.
Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta predniesol program rokovania
a poslancov požiadal o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu rokovania.
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. 04. 2021 do 31. 05. 2021
5. a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 3/2021
b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2021
c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 5/2021
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na
obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021
7. Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
8. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok
2020
9. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021
10. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
11. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - máj
2021
12. Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
13. Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021
15. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO
FITNESS s. r. .o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania
nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej
ľudskej choroby COVID–19
16. Zámer prenájmu majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - nebytového priestoru na
dobu určitú
17. Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
18. Terasové domy - TITUS, Slávičie údolie - žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii
19. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 27/48,
040 01 Košice
20. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice
21. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Slovenský zväz malého futbalu, Jašíkova 276/24, 821 03
Bratislava
22. Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2021
23. Informatívna správa o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom
a následný prevod areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach
24. Interpelácie
25. Otázky poslancov
26. Rôzne
27. Záver
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9
Hlasovanie: Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Návrh bol prijatý.

Starosta požiadal poslanecký zbor o predloženie doplňujúcich návrhov k programu rokovania.
Keďže takéto návrhy neboli, starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho
zastupiteľstva sa riadi schváleným programom – zverejneným.
1. b) Voľba návrhovej komisie
Starosta: Poslancov požiadal o predloženie návrhov na voľbu členov návrhovej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Bc. Dávid Karľa a Ing. Marta
Sidorjaková.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
návrhovú komisiu v zložení: Bc. Dávid Karľa, Ing. Marta Sidorjaková.
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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 z tohto rokovania miestneho zastupiteľstva určil pána
poslanca Ing. Milana Pacha a pána poslanca Bc. Mariána Podolinského.
2. Slovo pre verejnosť
Starosta: Otvoril bod rokovania a uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku nikto neprejavil
záujem vystúpiť v bode Slovo pre verejnosť. Keďže v rokovacej miestnosti boli prítomní
zástupcovia verejnosti, starosta ich oslovil. Pani Dragúnová ako zástupkyňa povedala, že sa
vyjadria v bode Rôzne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta: Uviedol bod programu kontrola plnenia uznesení a slovo udelil zástupcovi starostu
Ing. Romanovi Matoušekovi.
p. Matoušek: Informoval, že plnenie jednotlivých uznesení poslanci prerokovali.
Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu.
V diskusii sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) zaraďuje uznesenia z XXII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 29. 04. 2021
a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto:
- k splneným úlohám uznesenia č. 245, 255, 258/a, 258/d
- k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 226, 238, 244, 246, 258/b, 258/c
b) schvaľuje zmenu termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva v uznesení číslo 258/b
takto: 01. 07. 2021 o 15:00 hodine (štvrtok) sa nahrádza termínom 29. 06. 2021 o 15:00
hodine (utorok)
c) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa
predloženého návrhu.
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.

4. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie
od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a uviedol, že v zmysle predloženej správy sa
uskutočnilo zasadnutie komisie pre výber dodávateľa na: Rekonštrukciu objektu Džemo so
súpisným číslom 3110 v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Následne otvoril diskusiu.
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
Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od
01. 04. 2021 do 31. 05. 2021.
3

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.

5. a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola
č. 3/2021 - Kontrola poskytovania dotácií za rok 2020
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu,
kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD.
Ing. Takáč, PhD.: Informoval, že poslanci obdržali pomerne rozsiahly materiál. Uviedol, že:
- Kontrola č. 3/2021 - Kontrola poskytovania dotácií za rok 2020 vyplýva zo zákona. Tiež
dodal, že v roku 2020 bola poskytnutá jedna dotácia, ktorá bola schválená ešte v roku
2019. Preto skontroloval po procesnej stránke dotácie z Ministerstva hospodárstva SR,
ktoré boli účelovo viazané na nájom pre podnikateľov v našej mestskej časti. Dodal, že
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
- Kontrola č. 4/2021 - Kontrola čerpania rozpočtu k 31. 03. 2021 - je špecifická v tom, že
mestská časť schvaľuje rozpočet až vo februári, keďže je naviazaná na mesto. Doplnil, že
čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2021 považuje za adekvátne.
- Kontrola č. 5/2021 - Kontrola vybavovania interpelácií a info-žiadostí za rok 2020 - bola
podaná len jedna interpelácia od pani poslankyne doc. Ing. Márie Gamcovej, PhD., na
ktorú bolo riadne odpovedané. Ďalej uviedol, že náhodným výberom bolo
skontrolovaných sedem info-žiadostí podaných v zmysle ustanovenia zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dodal, že mestská časť po procesnej stránke
splnila ustanovenia zákona, dokonca nad jeho rámec.
Starosta: K prerokovávanému bodu programu otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu, ktorá odporúča viať
na vedomie správy kontrolóra mestskej časti pod označením č. 3/2021, 4/2021 a 5/2021.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil 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 3/2021 - Kontrola
poskytovania dotácií za rok 2020.
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.

5. b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola
č. 4/2021 - Kontrola čerpania rozpočtu k 31. 03. 2021
Starosta: Uviedol tento bod programu a diskusiu k nemu. Dodal, že Ing. Ladislav Takáč, PhD.
sa ku všetkým kontrolám vyjadril v predchádzajúcom bode.
V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu na uznesenie k bodu rokovania.
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 4/2021 - Kontrola
čerpania rozpočtu k 31. 03. 2021.
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.

5. c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola
č. 5/2021 - Kontrola vybavovania interpelácií a info-žiadostí za rok 2020
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.
Keďže v diskusii nebol nikto prihlásený, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 5/2021 - Kontrola
vybavovania interpelácií a info-žiadosti za rok 2020.
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.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021
Starosta: Uviedol bol rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu Ing. Ladislavovi
Takáčovi, PhD. – kontrolórovi mestskej časti.
Ing. Takáč, PhD.: Informoval poslanecký zbor, že spolu bolo predložených 6 správ o činnosti
kontrolóra ako aj o pripravovaných kontrolách. Dodal, že má ešte rezervy aj na kontroly
v prípade požiadaviek poslancov. Zároveň požiadal o podporu predloženého materiálu.
Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nikto z prítomných v diskusii nevystúpil, preto ju
starosta 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
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie
od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021.
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.

7. Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného
účtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a prenechal slovo predkladateľovi materiálu.
Ing. Takáč, PhD.: Kontrolór mestskej časti uviedol, že v porovnaní s minulým rokom je
s materiálom veľmi spokojný a dodal, že pripomienky boli zapracované a z jeho strany je
záverečný účet v poriadku.
Starosta: K stanovisku kontrolóra mestskej časti otvoril diskusiu.
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Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová komisia
k prečítaniu návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020.
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.

8. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie
za rok 2020
Starosta: Uviedol bod programu - záverečný účet mestskej časti a celoročné hospodárenie za
rok 2020 a povedal, že v minulom roku sme zápasili s dôsledkami pandémie. Tak, ako všetky
samosprávy, aj my sme sa museli prispôsobiť tomu, aby sme mohli pomôcť našim občanom.
Tiež sme plnili aj iné úlohy, na ktoré sme neboli pripravení, avšak poznačilo to naše
plánované aktivity. Preto sme niektoré plánované úlohy nemohli realizovať, museli sme ich
odložiť a preniesť ich do tohto roku. Dodal, že k tomuto materiálu sa uskutočnilo stretnutie
poslancov aj diskusia k nemu. Tiež povedal, že audítorka v materiáli nenašla vážnejšie
nedostatky a ekonomické oddelenie si teraz na vypracovaní dalo záležať. Keďže sme
plánované investície nerealizovali minulý rok, nedošlo k takému čerpaniu rozpočtu.
Poďakoval poslancom aj zamestnancom mestskej časti za úspešné zvládnutie minulého roku.
K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu a požiadal o prednesenie stanoviska Finančnej
komisie.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča miestnemu
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad, schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 24 910,42 EUR, schváliť použitie zostatku
finančných operácií za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 173 508,73 EUR
a vziať na vedomie správu audítora za rok 2020.
Do diskusie nebol nikto prihlásený, 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) schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad,
b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 24 910,42 EUR,
c) schvaľuje použitie zostatku finančných operácií za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 173 508,73 EUR,
d) berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

9. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
na rok 2021
Starosta: Otvoril tento bod rokovania a povedal, že poslanci materiál obdržali a tiež
k uvedenému prebehlo stretnutie. Skonštatoval, že mestská časť má na rezervnom fonde
čiastku 587 426,90 EUR. Vzhľadom na uvedené nedochádza k extrémnemu míňaniu financií.
Dodal, že vďaka poslaneckému zboru sme tohto roku schopní rozpočtovať kapitálové
výdavky vo výške 414 500,00 EUR a otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Prečítal stanoviská komisií. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
aj Finančná komisia odporúčajú schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu na rok 2021. Po
dohode s kontrolórom mestskej časti doplnil text v návrhu na uznesenie.
p. Horenský: Povedal, že Mesto Košice sleduje čerpanie rezervných fondov jednotlivých
mestských častí. Opýtal sa, či mesto aj komunikuje s mestskou časťou v prípade jeho
čerpania.
Starosta: K uvedenému povedal, že mesto Košice si raz ročne vyžiada od všetkých mestských
častí stav rezervného fondu. Najväčšie diskusie prebehli pri schvaľovaní mestského rozpočtu.
Uviedol, že mestské časti od mesta žiadajú transfery, nakoľko sú dosť podfinancované. Bolo
nám vytýkané, že máme míňať peniaze z rezervného fondu, keďže mesto je zadlžené. Našim
argumentom bolo, že finančné prostriedky máme účelovo viazané na Senior dom. Taktiež
môžu nastať aj núdzové situácie.
Ing. Takáč, PhD.: Poďakoval sa za operatívne vyhodnotenie požiadavky kontrolóra týkajúce
sa doplnenia textu v návrhu na uznesenie.
Keďže do diskusie sa nikto ďalší 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
schvaľuje
tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 podľa
predloženého návrhu.
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.

10. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020
Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a povedal, že v minulom roku sme evidovali
pripomienky k výročnej správe zo strany poslancov. Audítorka nám poskytla vyjadrenie, že
výročná spáva má predpísaný formát, musí obsahovať zákonné požiadavky a preto ju
nemôžeme prispôsobiť našim podmienkam. Ostatné pripomienky boli zapracované. K bodu
programu otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií, ktoré prerokovali výročnú správu. Komisia
kultúry, školstva a športu a Finančná komisia odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu vziať na
vedomie Výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020.
V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová komisia k prečítaniu
návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
Výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020.
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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.

11. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie
apríl – máj 2021
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča miestnemu
zastupiteľstvu vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových
opatreniach za obdobie apríl – máj 2021.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - máj 2021.
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.

12. Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že pohľadávky uvedené v dôvodovej správe sú
dlhodobo nevymožiteľné, pretože firmy zanikli. Audítorka nás upozornila, že nevymožiteľné
pohľadávky nemôžeme dlhodobo držať, je potrebné sa s nimi vysporiadať. Následne otvoril
diskusiu.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča miestnemu
zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Do diskusie nebol nikto prihlásený, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii, aby
prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 15 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP voči nájomcovi
Ing. Ladislav Polyák - PRESS-POLYÁK v sume 5 098,09 € a voči nájomcovi Jolana
Semanová-SEJO v sume 303,98 € z dôvodu nevymožiteľnosti.
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.

13. Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a povedal, že v predloženom návrhu sa nachádzajú
staré projektové dokumentácie, ktoré sú značne zastaralé a nepoužiteľné. Preto ich
navrhujeme vyradiť. Dodal, že v zmysle registratúrneho poriadku bude táto vyradená
dokumentácia uchovaná. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.
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p. Matoušek: Prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu
schváliť vyradenie majetku podľa predloženého návrhu.
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
schvaľuje
vyradenie majetku - projektovej dokumentácie za podmienky, že uvedená dokumentácia bude
uchovaná v súlade s Registratúrnym poriadkom pre správu registratúry Miestneho úradu MČ
Košice - Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.
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.

14. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2021
Starosta: Uviedol bod programu a povedal, že k návrhu na I. zmenu rozpočtu sa uskutočnilo
stretnutie poslancov. Otvoril diskusiu a požiadal o stanoviská jednotlivých komisií.
p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií. Komisia výstavby, dopravy a životného
prostredia a Finančná komisia odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť I. zmenu
rozpočtu na rok 2021 podľa predloženého návrhu.
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
schvaľuje
I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 podľa predloženého
návrhu.
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.

15. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA
PRO FITNESS s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého
užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia druhej vlny
nebezpečnej ľudskej choroby COVID–19
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a povedal, že k odpusteniu nájomného mestská časť
pristúpila u všetkých našich nájomcov, ktorí o to požiadali. Firma MARIETA PRO FITNESS
podala žiadosť už druhý krát. Tiež dodal, že na prijatie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča miestnemu
zastupiteľstvu prerokovať daný materiál.
V diskusii už nikto z poslancov nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová
komisia k prečítaniu návrhu na uznesenie.
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľcfa pre nájomcu nebytového
priestoru MARIETA PRO FITNESS s. r. o. , Opátska 13 040 18 Košice, IČO: 36 208 744,
na základe nájomnej zmluvy č. 55/27/2010/SM o nájme nebytových priestorov v znení
neskorších dodatkov, za obdobie od 15.10.2020 do 30.04.2021 (spolu 198 dní), a to vo výške
1 017,46 €. 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: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 4, proti 2, zdržalo sa 4, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

16. Zámer prenájmu majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - nebytového
priestoru na dobu určitú
Starosta: Uviedol bod rokovania a dodal, že nebytový priestor Obchodného centra IV na
Cottbuskej ulici č. 36 využívalo OZ Lentilka a Ivan Hudáček-Tenistar. Máme pripravený
projekt na komplexnú rekonštrukciu priestorov na 1. poschodí. Pokiaľ sa táto rekonštrukcia
zrealizuje, priestor navrhujeme prenajať na dobu určitú. Následne otvoril diskusiu
k prerokovávanému bodu.
p. Matoušek: Prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča schváliť predložený
materiál.
Ing. Takáč, PhD.: Informoval prítomných, že mestská časť urobila maximum v rámci
prenajatia nebytových priestorov.
Starosta: Doplnil, že okrem tohto priestoru sú všetky priestory zverené do správy mestskej
časti obsadené.
Do diskusie k tomuto bodu sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľného majetku - nebytových priestorov Obchodného centra IV. na
Cottbuskej ulici č. 36, 040 23 Košice, na dobu určitú.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

17. Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
Starosta: Otvoril bod programu a pripomenul, že ide o zmenu všeobecne záväzného
nariadenia, na schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov. K návrhu na zmenu
nariadenia otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií, ktoré prerokovávali tento materiál. Komisia
kultúry, školstva a športu, Sociálna a zdravotná komisia a Finančná komisia odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu všeobecne záväzného nariadenia.
Ing. Takáč, PhD.: Povedal, že niektoré doklady o splnení záväzkov voči Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny nie je možné overiť v reálnom čase. Preto mestská časť pristúpila
k návrhu na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej
časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, v ktorom sa dopĺňajú
ustanovenia o overovaní splnených záväzkov.
V diskusii nebol nikto prihlásený, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa
predloženého návrhu.
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.

18. Terasové domy - TITUS, Slávičie údolie - žiadosť o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii
Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že mestská časť obdržala žiadosť
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii od firmy TITUS. Ide o výstavbu cca 30 terasových
domov na hranici katastrálnych území Myslava a KVP, avšak s dopravným vyústením
smerujúcim na Klimkovičovu ulicu. Takáto výstavba je preto problematická. Dodal, že sa
budeme zaoberať každým konštruktívnym návrhom. K bodu otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Zúčastnil som sa stretnutia dotknutých orgánov, na ktorom sme predložili naše
stanovisko. V prípade, ak by došlo k výstavbe, žiadali by sme posunutie hraníc. Prečítal
stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorá:
a) odporúča miestnemu zastupiteľstvu neschváliť projektovú dokumentáciu Terasové domy TITUS, Slávičie údolie z dôvodu umiestnenia stavby v dvoch katastrálnych územiach
Myslava a Grunt,
b) odporúča miestnemu úradu iniciovať zmenu katastrálnych hraníc tak, aby sa ako
existujúci obytný súbor TITUS, tak navrhovaná stavba Terasových domov TITUS
nachádzala v katastrálnom území Grunt v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,
c) odporúča miestnemu úradu v stanovisku trvať na zachovaní a obnovou sfunkčnení
biokoridoru vzrastlou stromovou zeleňou.
p. Koszoru: Povedal, že na zasadnutí komisie sa zhodli na tom, že objekt spĺňa požiadavky,
ktoré uviedla v negatívnom posudku pri prvom návrhu MČ Myslava. Bolo v ňom vytýkané,
že nie je dodržaný biokoridor. Riešením bol návrh na usporiadanie do terasovitých domov.
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia sa zhoduje s návrhom mestskej časti, že
umiestnenie stavby v dvoch katastrálnych územiach bude v budúcnosti pre nás problémové.
Dodal, že obyvatelia budú využívať naše komunikácie a občiansku vybavenosť o ktoré sa
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staráme a financujeme najmä z podielových daní obyvateľov.
V diskusii nikto z prítomných nevystúpil, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová komisia
k prečítaniu návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
neschvaľuje
predloženú projektovú dokumentáciu stavby: „Terasové domy - TITUS, Slávičie údolie“
z dôvodu umiestnenie stavby v dvoch katastrálnych územiach Myslava a Grunt a kvôli
problémom s registráciou obyvateľov, pridelením súpisného a orientačného čísla a ďalšími
administratívnymi úkonmi spojenými s užívaním budúcej nehnuteľnosti.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

19. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,
Hlavná 27/48, 040 01 Košice
Starosta: Otvoril bod rokovania a uviedol, že sa jedná o poskytnutie dotácie pre verejnú
knižnicu vo výške 500,- € na nákup nových kníh a otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Prečítal stanoviská ku všetkým 3 predloženým žiadostiam o poskytnutie dotácie.
Komisia kultúry, školstva a športu neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť tieto
dotácie, Finančná komisia a Sociálna a zdravotná komisia odporúčajú prerokovať predložené
žiadosti o dotácie.
p. Horenský: Informoval poslanecký zbor, že v rozhovore s pani Palágyiovou upriamil jej
pozornosť na participatívny rozpočet a súhlasila s tým, že sa v rámci tejto pobočky do
projektu zapoja.
p. Koszoru: Už v minulosti tu bola diskusia o možnosti uberať sa touto cestou a niektoré
dotácie smerovať do participatívneho rozpočtu, kde vieme aj navýšiť financie. Je to férovejšie
aj voči obyvateľom sídliska, ktorí si vyberajú projekty.
Ing. Takáč, PhD.: Stanovisko kontrolóra mestskej časti k dotáciám - mestská časť môže
poskytnúť dotácie, ak je v rozpočte prebytok. Dodal, že participatívny rozpočet je v tomto
prípade najvhodnejšia forma a požiadal o zváženie jeho stanoviska pri schvaľovaní dotácií.
Nikto sa nehlásil do diskusie, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 27/48,
040 01 Košice na nákup nových kníh vo výške 500,- €.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 1, proti 5, zdržalo sa 4, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

20. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice
Starosta: Po otvorení bodu programu informoval, že sa jedná o dotáciu vo výške 1 180,- € na
zabezpečenie detských letných táborov detí z centra Dorka. Následne otvoril diskusiu.

12

V diskusii nikto nevystúpil, 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
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dorku, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice na
zabezpečenie letných detských táborov pre deti z centra Dorka vo výške 1 180,- €.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 0, proti 4, zdržalo sa 6, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

21. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Slovenský zväz malého futbalu, Jašíkova 276/24,
821 03 Bratislava
Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že o dotáciu žiada Slovenský zväz malého
futbalu vo výške 5 000,- € a otvoril diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz malého futbalu, Jašíkova 276/24, 821 03
Bratislava na zabezpečenie zdravotnej služby, SBS služby, organizačnej služby, prenájom
hracej plochy a obstaranie trofejí, medailí a ocenení pre najlepších hráčov vo výške 5 000,- €.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 0, proti 8, zdržalo sa 2, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

22. Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2021
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.
p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií. Sociálna a zdravotná komisia a Komisia kultúry,
školstva a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predĺženie funkčného
obdobia predsedov a členov výborov denného centra mestskej časti a odporúčajú prerokovať
návrh záujmových činností, ktoré budú realizované po uvoľnení preventívnych opatrení proti
COVID – 19 v dennom centre mestskej časti.
p. Matoušek: Predložil procedurálny návrh na rozdelenie tohoto hlasovania.
Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania - samostatne v bode po a) a v bode po b).
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.

Do diskusie nebol nikto ďalší prihlásený, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhov na uznesenie.
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
predĺženie funkčného obdobia predsedom a členom výborov Denného centra Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP do termínu uskutočnenia výročných schôdzí.
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.

Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
návrh záujmových činností, ktoré budú realizované po uvoľnení preventívnych opatrení proti
ochoreniu COVID-19 v Dennom centre Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9
Hlasovanie: Za hlasovalo 1, proti 0, zdržalo sa 8, nehlasoval 0

Návrh nebol prijatý.

23. Informatívna správa o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom
a následný prevod areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach
Starosta: Uviedol bod rokovania s tým, že miestne zastupiteľstvo schválilo obchodnú verejnú
súťaž na Senior dom v rámci ktorej sme sa snažili získať stabilného partnera na dostavbu
objektu. Dodal, že obchodná verejná súťaž bola zrušená, aj keď sa prihlásili traja
záujemcovia, z ktorých dvaja predložili ponuky, ktoré komisia vyhodnotila. Jedna ponuka
nespĺňala kritériá. Obe firmy mali referencie z iných sociálnych zariadení, ktoré stavali.
Obchodná verejná súťaž - bolo to najtransparentnejšie, čo sme mohli urobiť. Zistili sme, ako
sa v tomto smere hýbe trh, čo sú ochotné banky financovať, čo sú schopní záujemcovia
splácať. Chceme osloviť všetkých troch záujemcov a dohodnúť sa na podmienkach, ako
chrániť záujem mestskej časti tak, aby došlo k realizácii takéhoto zariadenia a dokázali sme to
vykryť investorom. K tomuto bodu programu sa uskutočnilo stretnutie a dodal, že by sme
chceli zvolať aj zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne. Ďalej doplnil, že sme požiadali
o rozparcelovanie pozemkov a Útvar hlavného architekta o vypracovanie územného plánu
zóny. Otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Ing. Takáč, PhD.: Kontrolór mestskej časti uviedol, že akceptuje rozhodnutie zrušiť obchodnú
verejnú súťaž.
V diskusii nikto nevystúpil, 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 výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom
a následný prevod areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

24. Interpelácie
Starosta: Otvoril bod rokovania interpelácie. Keďže sa žiadny poslanec neprihlásil, starosta
uzavrel tento bod programu rokovania.
25. Otázky poslancov
Starosta: Uviedol bod otázky poslancov. Zo strany poslaneckého zboru nezazneli žiadne
otázky, starosta ukončil tento bod rokovania.
26. Rôzne
Starosta: Otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu. Informoval, že manželia Dragúnovci požiadali
mestskú časť o riešenie prevádzkovania trhoviska. Požiadal poslanecký zbor o hlasovanie
k udeleniu slova pani Dragúnovej.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
udeľuje slovo pani Dragúnovej v trvaní 5 minút.
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.

Po ukončení hlasovania starosta udelil slovo pani Dragúnovej.
p. Dragúnová: Povedala, že na trhovisko chodí manžel predávať takmer 40 rokov a obyvatelia
si na domáce produkty zvykli. Dodala tiež, že podmienky zo strany hygieny sú tvrdé a je
náročné ich dodržať. Riešením by bol ambulantný predaj. Avšak navrhované miesto, kde by
sa ambulantný predaj mohol realizovať, nie je vyhovujúce. Najideálnejšie miesto na predaj je
práve trhovisko. Preto navrhuje prevádzkovať ambulantný predaj na mieste trhoviska.
Starosta: Uviedol, že každý obyvateľ vníma trhovisko ako súčasť KVP a dodal, že výnos
z trhoviska je 140,00 EUR a náklady, napr. na vývoz smetia, sú vo výške 2 400,00 EUR.
Informoval, že v zmysle zákona trhoviská musia spĺňať isté podmienky, ktoré nevieme
zabezpečiť. V prípade nesplnenia hrozí pokuta do výšky 33 000,00 EUR. Je potrebné prijať
rozhodnutie, viem si predstaviť projekt nového trhoviska cez eurofondy. Zatiaľ navrhujeme
možnosť ambulantného predaja, kde sa vieme dohodnúť na lokácii, avšak tento je nevýhodný
pre samotného predajcu. Dodal, že si vie predstaviť širšiu diskusiu s verejnosťou.
Ing. Michalus: Povedal, že od roku 1992 patril k najväčším propagátorom trhovísk. Snažil sa,
aby trhoviská dostali to, čo im patrí, pretože ich pokladá za prínos pre komunitný život.
V roku 1998 bol prijatý zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý jednoznačne stanovuje podmienky
existencie trhovísk a zodpovednosť, ktorá sa delí medzi predajcu a prevádzkovateľa.
Zriaďovateľ - teda obec, môže zriadiť trhové miesto, toto musí spĺňať atribúty - tečúca voda,
kontrolná váha, WC atď. My takéto podmienky zabezpečiť nevieme a nedokážeme to
vysvetliť žiadnemu kontrolnému orgánu. Záujemcov o trhové miesta máme málo. Keďže
prišiel COVID-19, trhovisko sa zatvorilo. Dodal, že v obchodoch je dobrá ponuka ovocia
a zeleniny. Do popredia vstupuje predaj vlastných bioproduktov z dvora ako náhradný predaj.
Mestská časť Terasa, ktorá má projekt na tržnicu, nie je dodnes postavená a tiež nebol dôvod
investovať toľko peňazí. V Košiciach riadne fungujú 3-4 trhoviská. Zákon stanovuje aj iné
možnosti, ako predaj na trhových miestach, napr. príležitostné trhy a ambulantný predaj, to
by bola cesta pre skalných predajcov. Predajca má trochu voľnejšie ruky, pretože vie predávať
aj na inom mieste. Na KVP je obrovský problém nájsť vhodné miesto. Aj súčasné miesto
nespĺňa podmienky prevádzky, nie je tam prístup autom, predajcovia prechádzajú cez
priechod pre chodcov na najfrekventovanejšej ceste na KVP. Hľadali sme aj iné náhradné
riešenia, je to však pre predajcu trochu finančne náročné. Ak bude záujem aj pri zmenených
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ekonomických podmienkach, vieme ľuďom vyjsť v ústrety. Dodal, že spracujeme materiál,
ktorý prerokujeme s poslancami v komisiách a v miestnom zastupiteľstve a v najbližšej dobe
prijmeme rozhodnutie.
p. Koszoru: Poďakoval za poskytnuté informácie. Stotožňuje sa s názorom, že trhovisko na
tomto mieste za súčasných zákonných podmienok nemá budúcnosť. Pri tak malom počte
predajcov je trhovisko nákladné na prevádzku a údržbu. Riešením môže byť ambulantný
predaj. Dodal, že sa snažíme dlhodobo riešiť verejný priestor aj po vizuálnej stránke a že
trhovisko za takýchto podmienok nepodporí.
p. Dragúnová: Povedala, že predajca na trhovisku nepotrebuje kontajner na plasty. Odpad
z ovocia a zeleniny predajca berie so sebou, pozametá po sebe. Dodala, že sa bola informovať
na mestskej polícii a povedali jej, že prístup autom na trhovisko nie je problematický. Vodu
a dezinfekciu si vieme zabezpečiť vo vlastnej réžii. Tiež povedala, že s manželom podávali
žiadosť na ambulantný predaj na 4 mesiace a že za tento čas sa snáď charakter trhoviska
meniť nebude. Nie je to dlhá doba, na ktorú by nemohli dostať súhlas na ambulantný predaj.
p. Koszoru: Informoval, že dlhodobo sa venujeme verejným priestorom.
Starosta: Uviedol, že bol spracovaný materiál a ako úrad máme za to, že o základných
otázkach života obce rozhoduje zastupiteľstvo. Materiál vám po spracovaní predložíme. Treba
si uvedomiť, že nie je povinnosťou obce prevádzkovať trhovisko.
p. Pach: Poznám manželov Dragúnovcov z Myslavy, aj ich produkty pozná polovica sídliska
KVP. Riešením by bol ambulantný predaj aj na tomto mieste. Určite si aj manželia
Dragúnovci uvedomujú, že mestská časť nemôže trhovisko prevádzkovať. Poslanci majú
veľkú vôľu vyjsť Vám v ústrety, verím, že to dopadne dobre.
Ing. Takáč, PhD.: Z pohľadu kontrolóra konštatoval, že nám nič iné neostáva, len dodržiavať
platnú legislatívu. Dodal, že manželom Dragúnovcom mestská časť určite vyjde v ústrety.
Starosta: Povedal, že na poslednom stretnutí sme navrhli tri miesta. Pokiaľ sa nevyskytne
žiadny legislatívny problém, tak Vám vyhovieme. Dodal, že je potrebné podať oficiálnu
žiadosť na ambulantný predaj s uvedením miesta a rozsahu predaja. Následne sa mestská časť
k žiadosti do 30 dní vyjadrí.
p.Dargúnová: Dodala, že žiadosť podávala dva krát.
Starosta: Prisľúbil odpoveď a poďakoval verejnosti za účasť.
Starosta ďalej informoval o:
- spustení 2. ročníka participatívneho rozpočtu v zmysle schváleného rozpočtu, určení
harmonogramu, uskutočnení informatívnych stretnutí na jeseň, nahlasovaní projektov,
predstavení projektov, uzatvorení projektov pred koncom roka a ich realizácií na budúci
rok,
- zmene organizačnej štruktúry od 1. mája 2021,
- návrhu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na druhý polrok 2021,
- mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v mesiaci júl - august k riešeniu Senior
domu.
p. Matoušek: Informoval, že na KVP sa podarilo spustiť ďalšie web-kamery a pokračuje sa
v budovaní ďalších kamier.
Starosta: Pozval prítomných na pripravované podujatia -festival lokálnych produktov v dňoch
09.07.2021 a 10.07.2021, stretnutie pri fontáne koncom mesiaca júl v rámci projektu Interreg
a spoločný plán“ na tému cyklodoprava dňa 30.06.2021.
p. Horenský: Informoval o nadchádzajúcich podujatiach „Spoznaj behom KVP“ dňa
06.07.2021, „CASSOVIA KVP CUP“ v hokejbale v dňoch 24.07.2021 a 25.07.2021 a
CASSOVIA HOCKEY LEAGUA“ - amatérska hokejová liga v mesiacoch jún a júl. Na záver
dodal, že na Komisii kultúry, školstva a športu bol schválený pilotný projekt podujatia
v hokejbale.
Do diskusie v bode rôzne sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenia.
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP na 2. polrok 2021 v nasledujúcich termínoch :
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva:
30. 09. 2021 o 15:00 hodine (štvrtok)
14. 12. 2021 o 15:00 hodine (utorok)
Zasadnutia miestnej rady:
(štvrtok)

16. 09. 2021 o 15:00 hodine
09. 12. 2021 o 15:00 hodine

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.

27. 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 16:49 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 XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Sídlisko KVP, konaného dňa 29.06.2021 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner,
s. r. o., Košice.

Dňa 26.07.2021 .........................

Dňa 23.07.2021 .............................

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :
Dňa 10.08.2021 .........................

Dňa 12.08.2021 ..........................

Bc. Marián Podolinský, v. r.

Ing. Milan Pach, v. r.

V Košiciach dňa 23.07.2021
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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