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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

konaného dňa 20. decembra 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 XXVII. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.                                 

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:00 hodine otvoril XXVII. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť pani poslankyne doc. Ing. Márie Gamcovej, PhD. na 

dnešnom zasadnutí a poslanecký zbor požiadal o vykonanie prezentácie. Následne 

skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 12 poslancov.    

Návrh programu rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta prečítal návrh programu 

rokovania s tým, že bod číslo 11. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II sa 

vypúšťa a nasledujúce body sa prečíslujú.  

p. Boritáš: Navrhol prerokovať voľbu prísediacich a potom zdôvodniť, aby bola oficiálne 

splnená podmienka, že sme pripravení o tomto rokovať.  

JUDr. Balážová.: K voľbe prísediacich informovala, že v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 

385/2000 Z. z. o sudcoch prísediacich - ku kandidátom navrhovaným na voľbu si miestne  

zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu okresného súdu. Mestská časť požiadala okresný 

súd o vyjadrenie, zatiaľ nám nebolo doručené. Z tohto dôvodu je predložený návrh na 

vypustenie bodu programu.  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

vypúšťa 

z programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného bod 11. Návrh na voľbu 

prísediacich pre Okresný súd Košice II s tým, že nasledujúce body programu sa prečíslujú.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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Po vypustení bodu č. 11 nasledovalo schválenie programu rokovania uvedeného v pozvánke - 

zverejneného. 

 

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. 2021 do 30. 11. 2021    

 5.   Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 6,7,8,9, 

       10/2021           

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

obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 

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

september 2021 

 8.   Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020  

 9.   Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024              

11.  Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II -  vypustený z rokovania s tým,  

       že nasledujúce body sa prečíslujú                            

11.  Združenie miest a obcí Slovenska - vstup mestskej časti                     

12.  Interpelácie  

13.  Otázky poslancov 

14.  Rôzne  

15.  Záver  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  12 

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

 

Starosta požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov programu rokovania. 

Takéto návrhy nezazneli, 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: 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:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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1. c)  Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil poslancov Mariána Koszoru 

a Ing. Romana Matoušeka.   

 

2. Slovo pre verejnosť     

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

občan neprejavil záujem prezentovať sa. 

                                              

3. Kontrola plnenia uznesení                         

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu Ing. 

Romanovi Matoušekovi - zástupcovi starostu.  

p. Matoušek: Informoval, že po konzultácii s kontrolórom mestskej časti Ing. Ladislavom 

Takáčom, PhD., predkladá poslanecký návrh na uznesenie s doplnením bodu po b) do návrhu 

uznesenia v znení: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva v uznesení č. 280/b takto: 14. 12. 2021 o 15:00 hodine (utorok) sa nahrádza 

termínom 20. 12. 2021 o 15:00 hodine (pondelok).    

Starosta: K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.   

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

a)   zaraďuje uznesenia z XXV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 30. 09. 2021, 

z XXVI. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 25. 11. 2021 v mimoriadnom termíne   

a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č.238, 247, 261, 268, 291, 300/a, 300/b, 300/c, 302, 307 

- k úlohám v plnení uznesenia č.180,181/b, 226, 269, 280/b, 283, 301/b, 301/c, 305, 306 

b)   schvaľuje zmenu termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva v uznesení č. 280/b takto:  

 14. 12. 2021 o 15:00 hodine (utorok) sa nahrádza termínom 20. 12. 2021 o 15:00 hodine 

 (pondelok)  

c)   berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa  

      predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

      od 01. 09. 2021 do 30. 11. 2021                                                               

Starosta: Uviedol bod programu a informoval prítomných, že v zmysle predloženej správy 

v tomto období zasadala jedna komisia pre výber dodávateľa na predmet zákazky: Zimná 

údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných 

priestranstiev na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. K bodu otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, 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  

berie na vedomie  

Informatívnu  správu  o zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie  od  

01. 09. 2021 do 30. 11. 2021.          
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Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

      - kontrola č. 6, 7, 8, 9, 10/2021           

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu, 

kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD. 

Ing. Takáč, PhD.: Povedal, že poslanci obdržali pomerne rozsiahly materiál, ktorý sa týka 

piatich kontrol. Informoval o priebehu jednotlivých kontrol, zistených nedostatkoch 

a porušeniach. 

Starosta: K prerokovávanému bodu programu otvoril diskusiu. 

 

Keďže v diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii 

k prečítaniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie   

a) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 6/2021 - 

Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za II. polrok 2020    

b) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 7/2021 - 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020   

c) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 8/2021 - 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva za I. polrok 2021    

d) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 9/2021 - 

Kontrola čerpania rozpočtu k 30.09.2021    

e) Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 10/2021 - 

Kontrola splnenia opatrení  prijatých na  nápravu  zistených  nedostatkov a na  odstránenie 

príčin ich vzniku uvedených vo vybraných kontrolách v roku 2021.    

                     

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

      na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 

Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu Ing. 

Ladislavovi Takáčovi, PhD. - kontrolórovi mestskej časti. 

Ing. Takáč, PhD.: Na úvod povedal, že v zmysle zákona je povinný predložiť plán kontrolnej 

činnosti na prvý polrok 2022. Dodal, že vykonáva kontroly, ktoré vyplývajú zo zákona 

a potom aj tie špecifické. Informoval aj o prebiehajúcej zdĺhavej kontrole z roku 2021 - 

kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. polrok 2021.  

Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

 

p. Horenský: Povedal, že máme za sebou prvý pilotný ročník participatívneho rozpočtu, ktorý 

dopadol veľmi úspešne a dodal, že jeho cieľom je, aby participatívny rozpočet fungoval aj na 

úrovni mesta Košice a preto predkladá návrh na uznesenie v znení: Miestne zastupiteľstvo 

žiada kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP o vypracovanie Stanoviska, týkajúceho 

sa konceptu „Participatívny rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP. 
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Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a návrhová komisia predniesla návrh 

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 2022 do 30. júna 2022. 

                      

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

žiada    

kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP o vypracovanie  Stanoviska, týkajúceho sa 

konceptu „Participatívny rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP. 

                       

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

      júl - september 2021 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií: Finančná komisia, Komisia kultúry, školstva 

a športu a Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúčajú vziať na vedomie 

predložený materiál. Zároveň doplnil, že tieto komisie odporúčajú vziať na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu mestskej časti za rok 2020 a tiež odporúčajú schváliť rozpočet  

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 a vziať na vedomie rozpočet mestskej časti 

na roky 2023, 2024.   

Ing. Takáč, PhD.: Dodal, že predložený materiál skontroloval a z jeho strany je materiál 

v poriadku. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil,  starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh 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 

2021.                                                                                                                                                                     

                       

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

8.  Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020  

Starosta: Otvoril ďalší bod schváleného programu a povedal, že v zmysle zákona 

predkladáme konsolidovanú výročnú správu za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2020. Dodal, 
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že k uvedeným materiálom sa uskutočnilo stretnutie s poslancami a materiály boli vopred 

prerokované. K bodu programu otvoril diskusiu.  

 

V diskusii nikto nevystúpil, preto ju starosta uzavrel 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    

Konsolidovanú výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020.  

                       

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

Starosta: Otvoril bod rokovania a slovo odovzdal predkladateľovi materiálu - kontrolórovi 

mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD. 

Ing. Takáč, PhD.: Informoval, že v zmysle zákona predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu 

a dodal, že v rámci predloženého návrhu rozpočtu kontroloval dodržiavanie zákonnosti, 

metodickej správnosti a odbornosti, ktoré boli splnené. Povedal, že vzhľadom na pandémiu 

bežné výdavky klesli a porovnáva ich k očakávanej skutočnosti tohto roku, t. j. 31. 12. 2021. 

Tým, že v tomto roku mestská časť znižovala príjmy, znížili sa aj výdavky o 10,5 %, teda cca 

o 210 000 €. Kapitálové výdavky sa menia každý rok. Na záver dodal, že predložený rozpočet 

spĺňa všetky zákonné podmienky.  

Starosta: K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 

   

Do diskusie 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    

Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022.           

                       

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024              

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a povedal, že návrh rozpočtu poslanci obdržali  

v stanovenom termíne. V čase zostavovania nášho rozpočtu ešte nebol schválený rozpočet 

mesta Košice. Dodal, že bolo pre nás veľmi dôležité schváliť rozpočet v decembri, aby sme 

hneď od januára vedeli pracovať. Na realizáciu našich plánov nebudeme mať celý rok, keďže 

rok 2022 je volebný rok. Preto nechceme strácať čas a chceme začať pracovať hneď. Tento 

rozpočet hodnotí ako triezvy, lebo vychádzal zo situácie, ktorá nás postihla tento rok. Doplnil,  

že samospráva na KVP pomohla napr. nájomcom odpustením nájmov, čo sa ukázalo v znížení 

príjmov, niektorí majú dokonca splátkové kalendáre. Početné lockdowny sa odzrkadlili na 

výpadku príjmov z lotérií a hazardných hier. Aj keď sme dokázali znížiť naše výdavky, 

trpíme znížením príjmov. Tiež povedal, že samospráva na Slovensku nikdy nemala také 

príjmy, ako teraz a tieto nám sčasti pomáhajú vykryť naše výdavky. Minulý rok sme mali 

rozpočtovaných viac ako 400 000 EUR na výdavky z rezervného fondu na rok 2022. Za 
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vedenie mestskej časti aj za poslancov, s ktorými sme viedli diskusie, povedal, že chceme 

realizovať projekty, ktoré sú rozbehnuté a sú v rôznom štádiu riešenia. Napr. výstavba 

parkoviska, nové venčovisko, obnova dvoch detských ihrísk, otvorenie komunitnej kaviarne 

a iné. Chceme dokončiť prepojovací chodník zo Zombovej ulice na Húskovu ulicu. 

Uvedomujeme si, že po voľbách samospráva nemusí fungovať v rovnakom zložení, preto sa 

nepúšťame do nových plánov. Na spoločnom stretnutí sme sa dohodli, že akonáhle bude 

podpísané uznesenie a schválený rozpočet na meste Košice, budeme vedieť výšku finančných 

prostriedkov pre KVP. Následne by sme sa k nášmu rozpočtu vrátili v priebehu mesiacov 

január - február 2022 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a špecifikovali jednak príjmy aj 

výdavky. Dodal, že stále čakáme doplatok 30 000,00 EUR za testovanie a 40 000,00 EUR za 

projekty. K návrhu rozpočtu otvoril diskusiu. 

p. Matoušek: Povedal, že v priebehu tvorby rozpočtu sa ukázala potreba zahrnúť do neho  

niektoré položky, rozpočet je živý dokument. Z toho dôvodu predložil poslanecký návrh na 

uznesenie, ktorý vyplýva zo situácie, ktorá nastala a ktorú sme nevedeli predpokladať. Keďže 

komunitnú kaviareň máme momentálne vo výstavbe a nevieme tento objekt prevziať do 

konca roka 2021, musíme finančné prostriedky vo výške 115 000,00 EUR presunúť do 

ďalšieho roku. Informoval, že v čase zasielania materiálov na zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva pred 10 dňami sme nepredpokladali takýto vývoj situácie. Návrh na uznesenie 

rešpektuje situáciu, ktorá vznikla a dopĺňa do existujúceho rozpočtu položku o zvýšenie 

kapitálových výdavkov na komunitnú kaviareň vo výške 115 000,00 EUR. Následne prečítal 

návrh na uznesenie v znení:  Miestne zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie návrhu rozpočtu 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 takto : 1) Kapitálové výdavky: V programe 

2: Interné služby, podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov sa vo 

funkčnej klasifikácii 01.3.3 – Iné všeobecné služby, podpoložka 717002 – Komunitná 

kaviareň zvyšuje rozpočet o sumu 115 000,00 €.  2) Finančné operácie: Príjmové: V položke 

454 - Prevod  prostriedkov z peňažných  fondov  sa  zvyšujú  príjmy  o  sumu 115 000,00 €.  

3) Doplnenie textovej časti rozpočtu v programe: Interné služby, podprograme 2.4: 

Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov sa vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 - Iné 

všeobecné služby o podpoložku 717002 - Komunitná kaviareň v sume 115 000,00 €. 

Starosta: Doplnil, že stavba komunitnej kaviarne pokračuje podľa plánu a práce sú na 95% 

ukončené. Dodal, že 8. 12. 2021 na kontrolnom dni pred odovzdaním stavby sme sa dohodli 

na niektorých veciach. Avšak v čase odosielania návrhu rozpočtu nás zhotoviteľ informoval, 

že nie sú natreté zárubne a došlo k prasknutiu sklenenej výplne. Preto stavbu nepreberieme, 

keďže sklenenú výplň treba objednať, čo bude chvíľu trvať. Z tohto dôvodu nedôjde k platbe 

tohto roku v zmysle zmluvy, ale až v mesiaci január 2022. Dodal, že objekt preberieme, len 

ak budú práce prevedené na 100 %.   

p. Horenský: Tlmočil výstup zo stretnutia mládežníckeho parlamentu. Jeho členovia sa 

zaoberali návrhom rozpočtu mestskej časti. Dodal, že vychádzali zo záverov stretnutí s pánom 

starostom, s pánom zástupcom starostu a pánom prednostom. Členovia mládežníckeho 

parlamentu vyjadrili odporúčacie stanovisko k schváleniu návrhu rozpočtu. Uviedol, že čo sa 

týka financovania mládežníckeho parlamentu v budúcnosti, žiadajú miestne zastupiteľstvo 

vyčleniť v rozpočte na rok 2022 finančné prostriedky vo výške 1 000,00 EUR na aktivity 

vychádzajúce z  plánu práce mládežníckeho parlamentu. Tiež dodal, že predseda 

mládežníckeho parlamentu pošle plán aktivít a súhrnnú správu o ich činnosti.  

Starosta: Povedal, že v I. zmene rozpočtu na to budeme myslieť. 

Ing. Takáč, PhD.: Povedal, že podporuje túto zmenu rozpočtu, pretože mestská časť nemôže 

zaplatiť za nedokončené dielo, v minulosti sa takéto prípady stali. 

Starosta: Uviedol, že v rozpočte sú zahrnuté aj návrhy poslancov.  

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje  

doplnenie návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 takto : 

1) Kapitálové výdavky: 

V programe 2: Interné služby, podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka 

budov sa vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 - Iné všeobecné služby, podpoložka 717002 - 

Komunitná kaviareň zvyšuje rozpočet o sumu 115 000,00 €. 

2) Finančné operácie: 

Príjmové: 

V položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov sa zvyšujú príjmy o sumu 

115 000,00 €. 

3) Doplnenie textovej časti rozpočtu v programe: Interné služby, podprograme 2.4: 

Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov sa vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 - Iné 

všeobecné služby o podpoložku 717002 - Komunitná kaviareň v sume 115 000,00 €. 

                      

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a)   schvaľuje   

      rozpočet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 podľa predloženého návrhu 

so schváleným doplňujúcim návrhom  

b)  berie na vedomie   

rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2023, 2024 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

11.   Združenie miest a obcí Slovenska - vstup mestskej časti            

Starosta: Otvoril bod rokovania a povedal, že tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,   

mestská časť má záujem vstúpiť do najstaršej stavovskej organizácie obcí ZMOS. Na  

začiatku volebného obdobia sme sa sústredili na prácu na KVP. Vychádzajúc z praxe cítime 

potrebu dostať informáciu o našej práci na KVP do povedomia Slovenska. Dôvodov na vstup 

je niekoľko, napr. mať lepší prístup k informáciám ekonomického charakteru, k výzvam 

a projektom, k novým školeniam, ktoré poskytuje ZMOS svojim členom. Naším cieľom je 

nadviazať nové vzťahy v rámci ZMOS aj medzinárodne. Tiež povedal, že vďaka našim 

zamestnancom sme zistili, že ako mestská časť máme 50% zľavu na členskom príspevku. 

Uviedol, že zatiaľ spolupráca vyzerá dobre a na prvotnom stretnutí s hovorcom ZMOS sme 

obdržali informáciu, že členovia majú možnosť využiť viac ako 100 druhov zliav. Tiež dodal, 

že koncom roka predložíme vyhodnotenie členstva a v prípade, že členstvo nesplní naše 

očakávania, môžeme za rovnakých podmienok zo ZMOS vystúpiť. Otvoril diskusiu k bodu 

rokovania. 

 

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  
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schvaľuje   

vstup Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP do Združenia miest a obcí Slovenska.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

12. Interpelácie 

Starosta: Otvoril bod rokovania interpelácie. Nikto z poslancov sa neprihlásil, starosta uzavrel 

tento bod programu rokovania. 

 

13.  Otázky poslancov 

Starosta: Uviedol bod otázky poslancov. Zo strany poslaneckého zboru nezazneli žiadne 

otázky, starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

14.  Rôzne 

Starosta: Otvoril bod programu rôzne a diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Povedal, že v tomto roku boli viackrát spomenuté výpadky na príjmoch a z  

tohto dôvodu zaslal poslaneckému zboru návrh, ktorý bol vopred prediskutovaný. Ide o to, že 

potrebujeme vykryť schodok bežných výdavkov a  to prostredníctvom krytia cez kapitálové  

výdavky v sume 60 000,00 EUR. Je to možné, je to odkonzultované s pánom kontrolórom, 

ktorý dal k tomu stanovisko. Z tohto dôvodu predkladám návrh na uznesenie. V dôvodovej 

správe bolo jasne vymedzené z akých dôvodov a kde boli tie výpadky. Prečítal návrh na 

uznesenie v znení: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na bežné výdavky v sume 60 000 

EUR takto:  

- v rozpočte bežných príjmov na rok 2021 sa v podpoložke 212003 - Príjmy z prenájmu 

(kód zdroja 41) znižuje rozpočet o sumu 60 000 EUR, 

- v rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2021 sa v podpoložke 717002 - Komunitná 

kaviareň (kód zdroja 46) znižuje rozpočet o sumu 60 000 EUR, 

- v rozpočte bežných výdavkov na rok 2021 v podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych 

komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) sa znižuje rozpočet v podpoložke 635006 – 

Údržba a opravy ciest (kód zdroja 41) o sumu 60 000 EUR, 

- v rozpočte bežných výdavkov na rok 2021 v podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych 

komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) sa zvyšuje rozpočet v podpoložke 635006 – 

Údržba a opravy ciest (kód zdroja 46) o sumu 60 000 EUR. 

p. Horenský: Predložil dva návrhy na uznesenia v znení: 1) Miestne zastupiteľstvo volí členov 

Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP: Jakub Fedor, Alexandra 

Chovancová, Karin Langová, Eduard Marčák, Peter Višňovec, Filip Seliga. 2) Miestne 

zastupiteľstvo odvoláva Dominiku Maškuľákovú - neposlankyňu z Komisie kultúry, školstva 

a športu, Ing. Ivana Harajdu - neposlanca z Finančnej komisie a volí za člena Komisie 

kultúry, školstva a športu - neposlanca Matúša Nemca, za člena Komisie výstavby, dopravy a 

životného prostredia - neposlanca Eduarda Marčáka, za člena Finančnej komisie - neposlanca 

Petra Višňovca, za člena Komisie verejného poriadku - neposlanca Jakuba Fedora. 

p. Koszoru: Povedal, že na záver roka ďakuje za spoluprácu vedeniu mestskej časti, pánovi 

kontrolórovi mestskej časti, zamestnancom miestneho úradu a tiež poďakoval za činnosť 

počas roka, lebo takto sme sa spoločne výrazne posunuli dopredu. 

p. Podolinský: Reagoval na poslanecký návrh pána poslanca Matoušeka a požiadal 

o vysvetlenie zníženia plnenia bežných príjmov z prenájmov v sume 96 000,00 EUR 

uvedených v dôvodovej správe. 

Ing. Háberová: Uviedla, že v minulom roku sme pripravovali rozpočet, ktorý bol pomerne 

veľkorysý. Predpokladali sme, že príjmy z prenájmov sa budú zvyšovať a prehodnotia sa 



 

10 

nájomné zmluvy, keďže boli zastaralé. Nakoľko prišla pandémia, v zmysle zákona bolo 

zakázané meniť výšku nájmov, dokonca mestská časť nájmy odpúšťala a niektorí nájomcovia 

majú splátkové kalendáre. Ďalej uviedla, že celkový dopad príjmov bol nižší a  nedá sa ani 

v budúcom roku očakávať zvyšovanie príjmov z nájmov.    

Ing. Michalus: Povedal, že nájomné sme nezvyšovali, dokonca mnohí nájomcovia dali 

výpoveď z nájmov.  

p. Matoušek: Dodal, že v podstate 60 000,00 EUR boli výpadky z lotérií a hazardných hier. 

Výpadok očakávame aj v budúcom roku. Povedal, že na zasadnutí mestskej rady bola 

prisľúbená refundácia vo výške 8 500,00 EUR pre KVP.  

Starosta: Povedal, že na mestskom zastupiteľstve prebehlo viac krát hlasovanie o zákaze 

hazardu v meste. V prípade zákazu hazardných hier činí výpadok pre KVP vo výške  

60 000,00 EUR až  90 000,00 EUR ročne.  

Ing. Takáč., PhD.: Uviedol, že zmeny rozpočtu sú v súlade so zákonom, v rámci pandémie je 

možné v zmysle zákona presunúť finančné prostriedky z kapitálových výdavkov na bežné 

výdavky. Dodal, že v správe, ktorú predložil k návrhu rozpočtu, bola strata oveľa vyššia. 

Mestská časť vhodne reagovala a po pár mesiacoch stratu znížila, aj keď mestskej časti túto 

stratu nikto nerefundoval.  

p. Matoušek: Doplnil, že schválená čiastka 60 000,00 EUR sa nemusí vyčerpať. V prípade, že 

dostaneme nejaké financie, nevyčerpané prostriedky sa automaticky presunú v budúcom roku 

do rezervného fondu ako prebytok hospodárenia.  

Starosta: Uviedol, že miestne zastupiteľstvo musí schváliť použitie finančných prostriedkov 

a v prípade, že dostaneme avizované financie, tieto budú automaticky doplnené do rozpočtu a 

budú prebytkom hospodárenia.  

 

Do diskusie v bode rôzne sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej  

komisii k predneseniu návrhov na uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje   

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na  

bežné výdavky v sume 60 000 EUR takto:  

- v rozpočte bežných príjmov na rok 2021 sa v podpoložke 212003 - Príjmy z prenájmu 

(kód zdroja 41) znižuje rozpočet o sumu 60 000 EUR, 

- v rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2021 sa v podpoložke 717002 - Komunitná 

kaviareň (kód zdroja 46) znižuje rozpočet o sumu 60 000 EUR, 

- v rozpočte bežných výdavkov na rok 2021 v podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych 

komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) sa znižuje rozpočet v podpoložke 635006 – 

Údržba a opravy ciest (kód zdroja 41) o sumu 60 000 EUR, 

- v rozpočte bežných výdavkov na rok 2021 v podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych 

komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) sa zvyšuje rozpočet v podpoložke 635006 – 

Údržba a opravy ciest (kód zdroja 46) o sumu 60 000 EUR. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP  v súlade  s  §  6a  zákona č. 

282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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volí   

členov Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP: 

1. Jakub Fedor 

2. Alexandra Chovancová 

3. Karin Langová 

4. Eduard Marčák  

5. Peter Višňovec 

6. Filip Seliga 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a)  odvoláva  

     1. Dominiku Maškuľákovú – neposlankyňu z Komisie kultúry, školstva a športu 

     2. Ing. Ivana Harajdu – neposlanca z Finančnej komisie 

b)  volí  

1. za člena Komisie kultúry, školstva a športu – neposlanca Matúša Nemca 

2. za člena Komisie výstavby, dopravy a ŽP –  neposlanca Eduarda  Marčáka 

3. za člena Finančnej komisie – neposlanca Petra Višňovca 

4. za člena Komisie verejného poriadku - neposlanca Jakuba Fedora. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

Starosta: Na záver rokovania poďakoval za podporu a spoluprácu v roku 2021. Dodal, že si 

váži ochotu poslancov zúčastniť sa pracovných stretnutí a zasadnutí a aj napriek ťažkým 

časom riešiť problémy sídliska. Tiež poďakoval za aktívnu komunikáciu s občanmi a čas, 

ktorý poslanci venujú mestskej časti. Skonštatoval, že za tri roky volebného obdobia poslanci 

zasadali dvadsaťsedem krát, skoro v rovnakom počte zasadali komisie a tiež sa uskutočnilo 

veľa pracovných stretnutí. Poďakoval zamestnancom miestneho úradu, kontrolórovi mestskej 

časti a dodal, že všetci tvoríme samosprávu tejto mestskej časti a svojou prácou ukazujeme, že 

samospráva je pre občanov, aj keď možno nevyriešime všetko hneď a dokonale. Všetkým  

poprial šťastné a požehnané vianočné sviatky a dodal, že nás čaká rok plný práce. 

 

15.  Záver  

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

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, toto rokovanie o 15:56 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 XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 20. 12. 2021 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 
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Dňa 12.01.2022 .............................                               Dňa 12.01.2022  ............................

   

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

                    prednosta                             starosta                                                                   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

 

 

Dňa 17.01.2022  .............................                                     Dňa 17.01.2022  ............................ 

 

          Ing. Roman Matoušek, v. r.                         Marián Koszoru, v. r.     

     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 11.01.2022 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie   


