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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 30. júna 2022 o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, 

Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť      

 

Prítomní poslanci MZ: Podľa prezenčnej listiny z XXXI. 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 16:01 hodine otvoril XXXI. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

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

zdravotných dôvodov a požiadal poslanecký zbor o vykonanie prezentácie. Po vykonaní 

prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 12 

poslancov.    

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

prítomných poslancov požiadal o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu 

rokovania. Keďže takéto návrhy neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru za 

program uvedený v pozvánke - zverejnený.     

 

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. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č.3/2022,  

      č. 5/2022    

5. Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  kontrolóra  Mestskej časti Košice – Sídlisko  KVP na  

obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022  
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6. Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021 

7. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 

2021               

8. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022            

9. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021         

10. Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

11. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre 

voľby do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pre volebné 

obdobie 2022 - 2026  

12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

na funkčné obdobie 2022 - 2026                                

13. Nájom tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne v Drocárovom parku pre Podnik 

služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

14. Návrh na zmenu Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

15. Interpelácie 

16. Otázky poslancov 

17. Rôzne  

18. 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.  

 

Po schválení programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného, starosta požiadal 

poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie programu. Takéto návrhy nezazneli, 

starosta skonštatoval, že dnešné 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: Marián Koszoru.     

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

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

Koszoru.            

 

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.  

 

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 druhý bod rokovania a skonštatoval, že v zmysle § 8a Rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP žiadny občan 

neprejavil záujem prezentovať sa. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril tento bod programu rokovania a uviedol, že predkladateľom materiálu je 
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zástupca starostu Ing. Roman Matoušek. K prerokovávanému 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  

a) zaraďuje uznesenia z XXX. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 28. 04. 2022 a z  

predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č. 318, 329/b, 329/c, 339, 340, 350, 352, 354/a, 354/b   

- k úlohám v plnení uznesenia č.180, 181/b, 269, 283, 317/b, 338, 351, 353 

b) berie na vedomie     

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

      - kontrola č. 3/2022, č. 5/2022 
Starosta: Otvoril ďalší bod schváleného programu rokovania a slovo udelil predkladateľovi 
materiálu, kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD., LL.M., MPA.  
Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Informoval o vykonaných dvoch správach z kontroly č. 3/2022 

a kontroly č. 5/2022. Jedna správa sa týkala kontroly dodržiavania zákonných lehôt pred 

hlasovaním zastupiteľstva o VZN, o zámere v režime osobitného zreteľa, o rozpočte, 

záverečnom účte a pod. za rok 2021, a druhá správa sa týkala kontroly čerpania rozpočtu 

k 31.03.2022. Dodal, že v týchto kontrolách nenašiel žiadne pochybenia a všetko je v súlade 

s platnými právnymi predpismi. Správa č. 5/2022 obsahuje tabuľku z predchádzajúcich rokov 

na porovnanie hospodárenia. Tiež uviedol, že kontrola č. 4/2022 v súčasnosti stále prebieha 

a správa bude predložená na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Cieľom je 

kontrola Podniku služieb KVP s. r. o. so zameraním na zeleň.  

Starosta: K bodu programu otvoril  diskusiu. 

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a návrhová komisia predniesla návrh 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 3/2022 

- Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva o VZN, 

zámere v režime osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. za rok 2021   

b)  Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 5/2022 
- Kontrola čerpania rozpočtu k 31. 03. 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.  

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

na obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022     

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

kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD., LL.M., MPA. 
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Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Na úvod požiadal o podporu plánu kontrolnej činnosti na 

nasledovný polrok. Povedal, že oproti minulému roku nastala zmena v tom, že v pláne sa 

znížil počet kontrol o jednu a to z dôvodu, že táto kontrola je vsunutá do inej kontroly. Ide 

konkrétne o kontrolu vybavovania sťažností, petícií a poskytovania dotácií. Uviedol, že zákon 

hovorí aj o tom, že je potrebné po procesnej stránke kontrolovať, či má obec nastavené 

procesy na podávanie sťažností, petícií a dotácií. 

Starosta: K prerokovávanému bodu programu otvoril  diskusiu. 

  

Do diskusie sa nikto nehlásil, 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 
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie 
od 1. júla 2022 do 31. decembra 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.  

 
6.  Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného 

účtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021      

Starosta: Otvoril bod rokovania s tým, že predkladateľom materiálu je kontrolór mestskej 

časti a otvoril diskusiu.  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Povedal, že poslanci obdržali stanovisko k návrhu záverečného 

účtu za rok 2021 v ktorom skonštatoval, že záverečný účet mestskej časti  je v súlade so 

všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodal, že pri vypracovaní 

stanoviska vychádzal z výročnej správy a zo samotného záverečného účtu a skonštatoval, že 

z jeho strany je materiál v poriadku. Tiež povedal, že rezervný fond je potrebné napĺňať vo 

vyššej miere.  

 

Keďže do diskusie sa nikto nehlásil, 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 

stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za 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.  
 

7. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie  

      za rok 2021 

Starosta: Otvoril ďalší bod schváleného programu a požiadal Ing. Vieru Háberovú - vedúcu 

oddelenia ekonomického o krátke vysvetlenie.  

Ing. Háberová: Uviedla, že minulý rok bol veľmi náročný, pretože mestská časť mala  

výpadky príjmov z lotérií, za Interreg a pod. Preto bolo potrebné vstúpiť do rezervného fondu 

nad rámec, 60 000 EUR bežných výdavkov sme vykrývali z rezervného fondu.  Čo sa týka 

hospodárenia uviedla, že do tvorby rezervného fondu prevádzame 3005,16 EUR. Jednotlivé 
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položky sú podrobne rozpísané v predloženom dokumente. Na záver uviedla konštatovanie 

audítorky, že záverečný účet mestskej časti je v  súlade s  požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

Starosta: Zdôraznil, že rok 2021 bol náročný, lebo doznieval COVID-19. Do poslednej chvíle 

sme nevedeli, či sa podarí realizovať všetky investičné akcie v zmysle plánu a schváleného  

rozpočtu. Čerpanie bolo dosť výrazné. Ukončovanie investičných akcií, ktoré boli pripravené 

v minulých rokoch, bolo financované z úspor z minulých rokov a z rezervného fondu. Celé 

hospodárenie v zmysle zákona bolo overené aj nezávislou audítorkou, ktorá skonštatovala, že 

na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších 

predpisov, Mestská časť Košice - Sídlisko KVP konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. Dodal, že sporné oblasti vytýčené audítorkou boli vydiskutované 

a skonštatoval, že audit dopadol pre mestskú časť dobre. Následne otvoril diskusiu. 

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča schváliť záverečný 

účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021 podľa predloženého návrhu. 

Starosta: Povedal, že viacerí poslanci zdôraznili, že rezervný fond je na kritickej hranici. 

Mestská časť si tento stav uvedomuje, avšak máme do budúcnosti pripravené kroky. Tento 

stav potrebujeme preklenúť a dúfame, že sa nám podarí dokončiť všetky investičné akcie, 

ktoré máme naplánované na rok 2022. V prípade, že sa nám nepodarí zrealizovať naše plány,  

prebytok finančných prostriedkov presunieme do rezervného fondu. Dodal, že ak sa nášmu 

partnerovi podarí získať financovanie na Senior dom, podľa zmluvy by mala mestská časť 

získať finančné prostriedky za majetok, ktoré by opäť naplnili rezervný fond. Zdôraznil, že je 

bežné zadlženie samospráv úvermi. Uviedol, že naša mestská časť hospodári dobre a zaťažení 

sme jednou návratnou finančnou výpomocou z Ministerstva financií SR v súvislosti 

s pandémiou  COVID-19.     

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Doplnil, že rozpočet mestskej časti je v dobrej kondícii. 

 

V diskusii už nikto z prítomných nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu, 

aby prečítala návrh 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 2021 bez výhrad, 

b) schvaľuje použitie zostatku finančných operácií za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu 

    vo výške 3 005,16 EUR,  

c) berie na vedomie správu audítora za rok 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. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022      
Starosta: Uviedol bod rokovania a otvoril diskusiu k nemu. 
p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá sa daným materiálom zaoberala 
a odporúča schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
 

Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej 

komisii, aby prečítala návrh na uznesenie.  
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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 2022.               

 
Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
           
9. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021            

Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a diskusiu k nemu. Požiadal zástupcu starostu 

Ing. Romana Matoušeka o prednesenie stanovísk komisii, ktoré tento materiál prerokovali.  

p. Matoušek: Uviedol, že daným materiálom sa na svojich zasadnutiach zaoberala Finančná 

komisia aj Komisia verejného poriadku, ktoré odporúčajú schváliť výročnú správu mestskej 

časti za rok 2021 podľa predloženého návrhu. Materiálom sa zaoberala aj Komisia kultúry, 

školstva a športu, avšak nebola uznášania schopná. 

 

V diskusiu nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie  

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie     
Výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 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.  

 

10.  Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a slovo odovzdal Ing. Viere Háberovej - vedúcej 

oddelenia ekonomického.  

Ing. Háberová: Informovala poslanecký zbor a prítomných,  že hlavné úpravy boli v príjmoch. 

Mestská časť obdržala finančné prostriedky za odídencov z  Ukrajiny, nakoľko 

s poskytovateľmi ubytovania pre odídencov sú uzatvárané zmluvy a následne sú im 

poukazované tieto finančné prostriedky. Ďalej sme dostali z mesta Košice dotáciu 30 000 

EUR na komunitnú kaviareň, uhradené nám boli náklady na COVID-19, získali sme grant na 

Letný festival na KVP z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, grant na defibrilátory 

a taktiež finančné prostriedky na spomaľovacie vankúše. Boli sme tiež úspešní v projekte 

Wifi pre Teba II., podarilo sa nám získať nenávratný finančný príspevok z Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Malé presuny boli z dôvodu vylepšenia 

príjmov z výťažkov z lotérií. Vo výdavkoch nastala väčšia zmena v tom, že sme dostali 

z mesta Košice dotáciu 30 000 EUR na komunitnú kaviareň. Preto bolo potrebné znížiť naše 

zdroje a presunúť tieto výdavky pod iný kód zdroja. Dodala, že nezáväzne od toho sa 30 000 

EUR posúva Podniku služieb KVP s. r. o. na dofinancovanie na rozbeh komunitnej kaviarne, 

keďže nárast cien a miezd by podnik služieb nebol schopný zvládnuť. Úpravami v rámci 

kapitálových výdavkov bolo potrebné dofinancovať projektové dokumentácie. K zníženiu 

došlo aj v položkách, kde pravdepodobne nebudeme vedieť vyčerpať finančné prostriedky.  

Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

p. Koszoru: Ocenil prácu zamestnancov miestneho úradu. Dodal, že podľa slov Ing. 

Háberovej mestská časť opäť čerpala dostatok externých zdrojov, vďaka ktorým sa mohlo 

sídlisko rozvíjať a posunúť vpred. Teda aj vďaka externým zdrojom máme možnosť lepšie 
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pracovať s financiami.  

Starosta: Poďakoval pánovi poslancovi Koszoruovi a povedal, že je to zásluha zamestnancov 

všetkých oddelení miestneho úradu, ktorí vzájomne spolupracujú. Dodal, že ako už bolo 

povedané, v rámci  projektu Wifi pre Teba II v siedmych vytipovaných lokalitách budú mať 

občania voľne dostupné wifi zdarma. Tento grant je vo výške 12 822,71 EUR, spomaľovacie 

vankúše vo výške 2 500 EUR. Uviedol, že osobne sa teší zo 4 defibrilátorov, ktoré budú 

umiestnené v každom obvode a vedia v prípade potreby zachrániť životy. Grant je v hodnote 

6 000 EUR. Podnik služieb KVP s. r. o. získal grant na rekonštrukciu oplotenia ihriska pred 

základnou školou Čordákova a Janigova smerom na Zombovu ulicu. Taktiež sme obdržali 

akceptačný list od mesta Košice na rekonštrukciu basketbalového ihriska v Drocárovom 

parku. Spolu sme za prvý polrok 2022 získali z externých zdrojov skoro 100 000 EUR. Tiež 

dodal, že tento rok je v rezervnom fonde menej finančných prostriedkov. Povedal, že kľúčom 

k tomu úspechu je to, že veľa robíme a získavame externé zdroje financovania. Mestská časť 

podala viac ako 45 žiadostí o externé financovanie. V tomto smere sme najlepšia mestská časť 

v Košiciach. Vzhľadom na medializované informácie a prijímané opatrenia na úrovni vlády, 

ktoré budú mať vplyv na samosprávy, sami nevieme, aký dopad bude mať schválený pro 

rodinný balíček pre našu mestskú časť. Preto očakávam prepad financovania na našej strane, 

teda ideme do obdobia neistoty. Dodal, že v budúcnosti je kľúčom úspechu našej mestskej 

časti to, ak budeme projektovo pripravení a aktívni a budeme sa snažiť hľadať iné zdroje 

financovania. Tiež uviedol, že za tri roky vo vedení mestskej časti sa nemôžeme spoľahnúť na 

nikoho iného, len na seba.  

p. Matoušek: Doplnil informáciu, že mestská časť na začiatku volebného obdobia začínala 

s rezervným fondom vo výške 700 000 EUR. Za obdobie tri a pol roka sme získali externé 

zdroje financovania vo výške 800 000 EUR. Poďakoval sa všetkým poslancom aj 

pracovníkom miestneho úradu. Dodal, že daným materiálom sa na svojich zasadnutiach 

zaoberali členovia Finančnej komisie a Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, 

ktorí odporúčajú schváliť materiál podľa predloženého návrhu. 

 

Do otvorenej 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   

III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 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.  Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre 
       voľby  do  Miestneho   zastupiteľstva  Mestskej  časti  Košice  -  Sídlisko  KVP   pre 
       volebné obdobie 2022 – 2026 

Starosta: Uviedol bod rokovania s tým, že materiál, ktorý poslanci obdržali bol prerokovaný 

na komisiách aj poslaneckých stretnutiach. Návrh obsahuje tri alternatívy a je to tradičný 

materiál, ktorým sa pred voľbami nastavujú nové pravidlá. K predloženému materiálu   

poznamenal, že sa prikláňa k návrhu po b), teda 4 volebné obvody a 11 poslancov. Išlo by o 

zníženie počtu poslancov hlavne z dôvodu, že nás čakajú nové výzvy. Požiadal o podporu 

tohto návrhu, avšak v prípade iného riešenia, bude rozhodnutie poslancov rešpektovať. Na 

záver dodal, že si osobne myslí, že tak je to správne. 

p. Boritáš: Pripomenul, že jedine mesto Košice a mesto Bratislava majú zákon a štatút  

o meste Košice a meste Bratislava. Týmto zdôraznil, že zákon o obecnom zriadení určuje 
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vzhľadom na počet obyvateľov našej mestskej časti počet minimálne 15 poslancov, avšak 

zákon o meste Košice určuje počet poslancov 13. Takže už v danej dobe má naša mestská 

časť menej poslancov, ako určuje zákon o obecnom zriadení. Taktiež zákon o meste Košice 

určuje strop pre odmeny poslancov. Na záver skonštatoval, že toto obmedzenie ho teší, 

pretože bolo schválené na jeho návrh.   

Starosta: Doplnil, že v zmysle zákona o meste Košice je určený počet poslancov v mestskej 

časti našej veľkosti od 11 do 13. V minulosti bol počet poslancov miestneho zastupiteľstva  

vyšší. Progres nezastavíme, preto skúsme na seba zobrať ťažké rozhodnutie a snažme sa 

šetriť. Dodal,  že v mnohých obciach majú starostovia navýšené platy, osobne beriem plat ako 

dostatočný, rovnako aj kontrolór má schválený 90% úväzok. V iných samosprávach majú 

napr. prednostovia nižšie kompetencie a omnoho vyšší plat, taktiež aj zástupcovia starostu 

majú vyššie odmeny.  

 

V diskusii sa nikto nehlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o  prednesenie 

návrhu na uznesenie.    

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov  určuje  

v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 4 volebné obvody a 13 poslancov vo volebných 

obvodoch  pre voľby do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pre 

volebné obdobie 2022 – 2026 nasledovne: 

                                              volebný obvod č. 1  -  3 poslanci 

                                              volebný obvod č. 2  -  4 poslanci 

                                              volebný obvod č. 3  -  3 poslanci  

                                              volebný obvod č. 4  -  3 poslanci 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 
12.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko 
       KVP na funkčné obdobie 2022 – 2026                              

Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a diskusiu k nemu.  

 

Keďže do diskusie nebol nikto z  prítomných prihlásený, starosta ju uzavrel a požiadal 

návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov  určuje   

rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na funkčné obdobie 

2022 - 2026 na plný úväzok.   

 

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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13.  Nájom tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne v Drocárovom parku pre 
       Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Starosta: Uviedol bod rokovania a informoval, že na spoločnom stretnutí s poslancami bol 

prerokovaný aj tento bod. Zámerom je zjednotiť celý vzniknutý areál z dôvodu, aby 

nedochádzalo ku kríženiu funkcií a zodpovednosti. K prerokovávanému bodu otvoril 

diskusiu. 

Ing. Ladislav Takáč, PhD.:  Kontrolór mestskej časti vyjadril podporu predloženému návrhu.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová komisia 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

právnych predpisov, Štatútom mesta Košice a Zásadami hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje  

nájom tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne s príslušenstvom v Drocárovom parku 

pre nájomcu Podnik služieb KVP s. r. o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52572005 z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- € / rok, s určením podmienok: 

- nájomca bude znášať všetky náklady na opravy a údržbu prenajatého majetku mestskej 

časti, vrátane zabezpečenia nevyhnutného náradia a športového náčinia, 

- pre prípad zámeru mestskej časti organizovať na prenajatých ihriskách podujatia, nájomca 

umožní mestskej časti bezodplatné užívanie predmetu nájmu. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v osobe nájomcu, ktorým je právnická osoba, ktorej jediným 

spoločníkom je Mestská časť Košice  - Sídlisko KVP. Podnik služieb KVP s. r. o. má štatút 

registrovaného sociálneho podniku podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol založený za účelom 

vykonávania činností pre Mestskú časť 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.  

 
14.  Návrh na zmenu Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice  
       - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a povedal, že zmeny sú v texte znázornené farebne, 

teda   zelenou farbou - čo sa dopĺňa a červenou farbou - čo sa vypúšťa. Tieto zmeny vyplynuli 

z praxe z prvých dvoch ročníkov. Zároveň informoval prítomných poslancov aj verejnosť, že 

aj pre tento rok boli v rozpočte plánované finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR. Dodal, 

že príprava občianskych projektov sa skladá z niekoľkých procesov, a to výzva 

a informovanie občanov o možnosti predkladania projektov v rámci participatívneho rozpočtu 

a ich prihlasovanie v priebehu leta. Koncom októbra sa uskutoční hlasovanie verejnosti na 

internetovej stránke a na základe výsledkov budeme vedieť projekty zapracovať do 

budúcoročného rozpočtu. Harmonogram bude približne rovnaký ako po minulé roky, 

poslanecký zbor ho obdrží aj v písomnej forme a o priebehu budú poslanci informovaní. 

Starosta k bodu rokovania otvoril diskusiu. 

p. Horenský: Povedal, že aj mládežnícky parlament  sa na svojom zasadnutí venoval úprave 

pravidiel participatívneho rozpočtu, na základe hlasovania odporúča prijať zmeny podľa 

predloženého návrhu.  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Kontrolór mestskej časti uviedol, že materiál prerokoval s Mgr. 

Palaiovou a v minulosti zistený nedostatok bol v tomto materiáli zapracovaný. Ide o zlepšenie 

podmienok, ako vieme overiť udržateľnosť projektu. Dodal, že participatívny rozpočet z jeho 
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pohľadu funguje a takto je možné vrátiť finančné prostriedky daňových poplatníkov naspäť 

občanom. Plne podporuje tento projekt aj navrhnutú zmenu. 

 

V diskusii už nikto z prítomných nevystúpil, preto ju starosta uzavrel a požiadal návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

zmenu Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 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.  

 

15.  Interpelácie 

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

tento bod rokovania. 

 

16.  Otázky poslancov 

Starosta: Uviedol bod otázky poslancov a otvoril diskusiu.   

p. Adamčíková: Opýtala si, či je možné vyhodnotiť chod a návštevnosť komunitnej kaviarne 

od jej otvorenia.  

Starosta: Odpovedal, že zatiaľ je spokojný, treba však povedať, že je za tým veľa práce. 

Poďakoval zároveň ľuďom, ktorí sa pričinili o spojazdnenie komunitnej kaviarne. Dodal, že 

len na jej otvorenie bolo potrebných asi 9 000 EUR, v sume je započítané zariadenie potrebné 

pre fungovanie kaviarne. Takže mestská časť kaviareň odovzdala ako pripravenú na 

prevádzku, ale Podnik služieb KVP s. r. o. mal navyše výdavky vo výške 9000 EUR. 

V prípade, že činnosť kaviarne bude úspešná, môže to byť prínosné pre mestskú časť aj pre 

podnik služieb. Tiež povedal, že návštevnosť v prvom týždni bola vyššia, avšak teraz sa to 

utlmilo. Problematická je stabilita personálu, keďže z gastra počas covidu veľa ľudí odišlo. 

Pôvodne sme si mysleli, že nám budú stačiť dve čašníčky, vieme však, že potrebujeme 

štyroch čašníkov a plus brigádnikov. Taktiež k dispozícii sú aj konkrétne finančné 

ukazovatele. Komunitná kaviareň má slúžiť na zjednocovanie komunity na našom sídlisku. 

Nebudú tam poskytované top služby, ako na Hlavnej ulici, treba preto tolerovať aj nedostatky. 

Samozrejme, zakladáme si na kvalitných surovinách.  

Ing. Michalus: Doplnil, že máme za sebou prvý mesiac fungovania a zhodnotil to ako úspešné 

a enormne ťažké. Úspešné preto, že návštevnosť a záujem ľudí je absolútne nad očakávanie. 

Očakávali sme priemernú návštevnosť vzhľadom na kapacitu interiéru. Dodal, že k vysokej 

návštevnosti prispelo aj výnimočne dobré počasie. Považuje to zatiaľ za úspešný projekt. 

Enormne ťažké je to preto, že podnik služieb, ktorý kaviareň prevzal, nemal absolútne žiadnu 

históriu v gastro prevádzke ani žiadne vybavenie gastro prevádzky. Povedal tiež, že Podnik 

služieb KVP s. r. o. je založený na určitých princípoch sociálnej práce a práce s menšinami, 

tak práca v kaviarni je trošku iná. Bolo ťažké nájsť zamestnancov, a úprimne povedané, po 

covidovej dobe je čašník najvyhľadávanejšia profesia. Vošli sme do veľmi zlého obdobia, čo 

sa ukázalo na začiatku vo veľkej turbulencii zamestnancov. Dúfa, že sa podarilo nájsť zostavu 

ľudí, ktorá by prácu mohla potiahnuť dlhšie. Požiadal o zhovievavosť, lebo je to úplne nová 

prevádzka s úplne novými ľuďmi, ktorí boli v práci prvý krát. Boli prípady, keď čašník ani 

nenastúpil, lebo si našiel lepšie miesto. Tiež povedal, že len vďaka pracovníkom miestneho 

úradu, ktorí vypomáhajú v rámci svojich možností a schopností komunitná kaviareň funguje. 

Dodal, že tento projekt všetci pokladali za jeden z top projektov mestskej časti na toto 
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volebné obdobie. Je to naozaj komunitná kaviareň, ktorá tu chýbala a ktorá má združovať 

obyvateľov sídliska. Vidíme to aj na mnohých brigádach a akciách organizovaných pre 

verejnosť. Cieľom kaviarne je týchto ľudí bližšie spoznať. Kaviareň nie je konkurencia 

žiadnemu podniku, má iné smerovanie a iný cieľ. Na záver pozval všetkých na posedenie do 

kaviarne.  

Starosta: Povedal, že bude rád, ak ľudia budú tento koncept podporovať. Na základe čísiel sa 

kaviareň javí ako životaschopné a správne rozhodnutie. Zdôraznil, že rozdiel bude v letnej 

a zimnej sezóne, keďže vnútorný priestor je veľmi malý. Teda potrebujeme zmerať čísla 

počas zimnej sezóny, ktorá bude skromnejšia. Dodal, že máme pozitívne ohlasy aj z iných 

miest.  

Starosta ďalej informoval, že na základe požiadavky poslancov bol na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva pozvaný a je osobne prítomný nový veliteľ Mestskej polície Košice – stanice 

KVP, ktorého privítal. Poslanecký zbor požiadal o všeobecný súhlas pre udelenie slova Mgr. 

Jozefovi Marcinovi, ktorý poslanci vyjadrili.  

Mgr. Marcin: Na úvod povedal, že je rád, že sa môže v rámci spolupráce zúčastňovať 

podujatí, ktoré sú spojené s prácou miestneho úradu v rámci služobného obvodu mestskej 

časti KVP. Informoval prítomných o nástupe do funkcie veliteľa stanice 01. 04. 2022. Dodal, 

že predtým pracoval v mestských častiach Nad jazerom a  Západ a  v policajnom zbore. 

Uviedol, že z praxe má skúsenosti týkajúce sa narušenia verejného poriadku, priestupkov, 

trestných činov, a spomenul spoluprácu s Obvodným oddelením Policajného zboru Košice 

Sídlisko KVP. Od nástupu do funkcie veliteľa stanice navštívil starostov mestských častí   

Košice - Myslava a Luník IX za účelom lepšej spolupráce a lepšej súčinnosti ako doteraz. 

Dodal, že veľmi rád odpovie na pripomienky a  otázky poslancov aj obyvateľov 

k problematike týkajúcej sa práce mestskej polície. Upozornil však, že pokiaľ sa bude jednať 

o trestné činy, občania sa musia obrátiť priamo na Obvodné oddelenie Policajného zboru.   

p. Matoušek: Informoval, že keď Mgr. Marcin nastúpil do svojej funkcie, požiadal ho 

o stretnutie. Kompletne spolu prešli celé sídlisko a poukázal na všetky nedostatky, ktoré nás 

trápia, ako čistota verejných priestranstiev, parkovanie a iné, ktoré má na starosti mestská 

polícia. Dodal, že s  Mgr. Marcinom priebežne každý týždeň prejdú celé sídlisko a riešia 

podnety od poslancov, starostu a aj prednostu miestneho úradu. Mgr. Marcina privítal 

a poprial mu, aby napĺňal naše predstavy čo sa týka verejného poriadku na sídlisku KVP. 

p. Adamčíková: Opýtala sa, že keď bol predkladaný návrh na zriadenie stanice na Luníku IX, 

v rámci diskusie vzišla otázka, či je to potrebné. Dodala, že návrhom sme chceli pomôcť našej 

mestskej časti, aby sa viac príslušníkov mestskej polície mohlo venovať našim problémom. 

Požiadala Mgr. Marcina o vyjadrenie, ako tento návrh hodnotí.   

Mgr. Marcin:  Odpovedal, že momentálne je počet členov mestskej polície na sídlisku KVP 

28. V rámci rozdelenia služieb hliadky chodia aj na Luník IX, neznamená to však, že tam 

vyslaná hliadka musí riešiť priestupky. Po rôznych úvahách v rámci sídliska KVP alebo 

Luníka IX, sú všetci toho názoru, aby jedna stanica fungovala na Luníku IX a druhá stanica 

na sídlisku KVP. Takto by sa lepšie mohli venovať práci len v danej lokalite. Dodal, že 

vedenie zatiaľ ponecháva súčasný stav aspoň do konca roka, a potom sa vedenie rozhodne. 

V minulosti boli stanice oddelené. 

p. Boritáš: Privítal pána Mgr. Marcina a zaželal všetko dobré v ďalšej práci a poďakoval za 

odbornú odpoveď. Dodal, že všetci poslanci sú Mgr. Marcinovi k dispozícii.  

Mgr. Marcin: Poďakoval a dodal, že spolupráca by mala fungovať, napr. aj pri usporadúvaní 

podujatí, keď môže dochádzať k narušeniu verejného poriadku, aby mestská polícia mohla 

vopred rozhodnúť a doriešiť priestupok. Povedal, že občania si cez voľné dni zaslúžia, aby 

podujatia boli v prospech občanov, a nie aby skupinky narušiteľov demolovali majetok. 

V neposlednom rade bol prekvapený zo skupinky teenegerov, ktorí napádali občanov, ale zo 

strany mestskej polície neboli zaregistrované žiadne narušenia. Dodal, že sa zvykne raz za dva 

týždne zastaviť na obvodom oddelení a prekonzultovať problémy a v rámci spolupráce ich 

doriešiť a zabrániť väčším škodám. Teší sa na vzájomnú spoluprácu. 
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Starosta: Doplnil, že momentálne riešime dve aktuálne témy, a to mladiství napádajúci 

občanov. Niektorí ľudia situáciu vyhodnotili tak, že sa boja vychádzať z domu. Preto požiadal 

Mgr. Marcina, aby hliadky venovali zvýšenú pozornosť zhlukom teenegerov. Druhá téma tiež 

súvisí s trestnými činmi. Keďže v Košiciach sa rozmohli krádeže katalyzátorov, požiadal, aby 

hliadky aj tomu venovali zvýšenú pozornosť.    

 

Keďže ďalšie otázky z radov poslaneckého zboru v tomto bode nezazneli, starosta ukončil 

diskusiu a uzavrel bod otázky poslancov.  

 

17.  Rôzne 

Starosta: Otvoril bod programu rôzne a diskusiu k nemu. Na rokovaní privítal aj zástupcu 

mládežníckeho parlamentu. 

p. Horenský: Informoval, že 24. 05. 2022 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Členovia 

komisie skontrolovali splnenie povinnosti starostu a poslancov mestskej časti, ktorí podali 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za 

kalendárny rok 2021. Dodal, že komisia bola uznášaniaschopná a konštatovala, že všetci túto 

povinnosť splnili a oznámenia sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.  

p. Pach: Povedal, že nielen komunitná kaviareň ale aj Drocárov park robí z tohto priestoru, 

ktorý sa postupne zveľaďuje, oddychovo-relaxačné centrum. Ostáva len Senior dom, držíme 

investorovi palce, aby príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania dostal a aby sa pustil do 

rekonštrukcie a vzniklo tam jedno úžasné miesto. Verí, že mestská časť bude všetkých 

informovať včas.  Tiež verí, že v krátkej budúcnosti pribudne aj rozpracovaný projekt na 

centrum okolo fontány. Poukázal na to, aká silná je komunita na sídlisku KVP. Dodal, že 

momentálne prebieha súťaž o IT zabezpečenie základných a stredných škôl a aj keď súťaž 

ešte nie je na konci, ZŠ Janigova má veľkú šancu získať túto výpočtovú techniku. Na 

záver vyzval ľudí, aby pomohli.  

p. Podolinský: Uviedol, že na KVP otvorili výstavný priestor na Starozagorskej ulici č. 13 

v rámci projektu Gallery 13. Keďže sa blíži leto a nechceme stagnovať, na realizáciu tzv. série 

UA, v rámci ktorej sa budeme venovať aktuálnym témam týkajúcich sa diania na Ukrajine, 

podarilo sa získať dotáciu z mesta Košice. Budú prebiehať odborné diskusie, výstavy budú 

zamerané na maľbu, kresbu, grafiku, fotografiu, venovať sa budeme aj témam v angažovanom 

umení. Uskutoční sa aj jeden koncert, program zabezpečia profesionálni umelci. Dodal, že je 

vytvorené tzv. otvorené miesto pre autorov, ktorí majú záujem niečo vystaviť. Radi si 

pozrieme ich diela a vystavíme to, čo si zaslúži pozornosť a poteší verejnosť. Na záver pozval 

všetkých do tejto galérie. 

Starosta: Informoval prítomných o dianí v mestskej časti a povedal, že: 

- na Húskovej ulici vzniká druhá komunitná záhrada, projekt bol podporený cez 

participatívny rozpočet,  

- 07. 07. 2022 sa bude konať beh „Spoznaj behom KVP“, 

- 05. 08. a  06. 08. 2022 sa bude konať „Letný festival na KVP“, na ktorý mestská časť 

získala dotáciu z Košického samosprávneho kraja,   

- mládežnícky parlament v rámci svojich aktivít zlepšuje podmienky na športoviskách, 

- momentálne sú extrémne horúčavy, čo zeleni neprospieva, v Česku funguje projekt tzv. 

zbytkovej vody - zachytávanie vody v domácnostiach, ktorú vedia obyvatelia využiť na 

polievanie zelene,  

- bola zastavená kosba v dôsledku sucha,  

- od 01. 07. 2022 došlo k organizačnej zmene a teda k zmene organizačnej štruktúry, ktorá 

bude zverejnená na webovej stránke mestskej časti.  

Starosta ďalej povedal, že v rámci príprav na jesenné voľby zamestnanci mestskej časti 

nahlásili účasť vo volebných komisiách. V rámci komunikácie budeme potrebovať súčinnosť 

poslancov, pretože prvý krát sa uskutočnia spojené komunálne aj župné voľby. Uviedol, že 
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30. 06. 2022 bol deadline na prihlásenie do súťaže Kaufland park, súťažiť sa bude o ihrisko 

v hodnote 100 000 EUR. Na oplátku očakávame podporu sídliska Ťahanovce.  

p. Nemec: Informoval prítomných o činnosti mládežníckeho parlamentu a dodal, že 

v nedávnom období uskutočnili niekoľko akcií, napr. veľkonočné tvorivé dielne, pri 

príležitosti Dňa matiek rozdávali mamám kvety ako poďakovanie, pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí - pre deti z KVP usporiadali verejné korčuľovanie a poslednou 

aktivitou v tomto volebnom období bude športový turnaj na prelome mesiacov júl a august 

2022. Povedal, že všetky informácie budú upresnené, momentálne je v obehu dotazník, kde sa 

môžu záujemcovia predbežne prihlasovať. Veková hranica je 12-30 rokov. Uviedol, že je rád, 

že efektívne funguje spolupráca medzi mestskou časťou a mládežníckym parlamentom 

a v mene všetkých členov poďakoval poslancom za ochotu a tiež za poskytnuté finančné 

prostriedky na ich činnosť. Dodal, že posledné rokovanie sa uskutoční v auguste a potom 

dodá poslancom aj občanom záverečnú správu o činnosti.  

p. Koszoru: Povedal, že toto sú všetko super aktivity, ale parlament bol zriadený ako poradný 

orgán miestneho zastupiteľstva. Zatiaľ parlament pôsobí ako kultúrno-športová organizácia 

a preto chce touto cestou poprosil, aby parlament zvážil viac aktivít smerom k samospráve a 

komisiám, keďže členovia parlamentu pôsobia aj v komisiách. Oceňuje však aktivity 

mládežníckeho parlamentu. 

p. Nemec: Poďakoval za túto poznámku a dodal, že ako parlament sa snažíme vyjadrovať na 

rokovaní miestneho zastupiteľstva k tým bodom, ktoré sa týkajú mládeže. Naposledy sa 

členovia vyjadrovali k participatívnemu rozpočtu, snažíme sa komunikovať aj s mestskou 

časťou a členom bolo umožnené mať zástupcov aj v komisiách. Doplnil, že parlament robí 

všetko pre to, aby sa venovali každej oblasti. Avšak treba brať do úvahy fungovanie 

parlamentu ani nie rok. Je rád za každú konštruktívnu kritiku, pretože takto sa vedia v práci 

zlepšovať.  

Do diskusie v bode rôzne sa už nikto nehlásil, preto ju starosta uzavrel a súčasne ukončil aj 

bod programu rôzne.   

 

18.  Záver  

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

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

účasť a konštruktívne rokovanie a poprial príjemné prežitie letných dovoleniek.  

Rokovanie ukončil o 17:22 hodine.   

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 XXXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 30. 06. 2022 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

 

Dňa 28.07.2022  ...........................                             Dňa 28.07.2022  ............................

   

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

                  prednosta                                starosta                                                                   
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Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

 

Dňa 10.08.2022   ........................                                   Dňa 10.08.2022    ........................ 

        

        Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.               Bc. Dávid Karľa, v. r.    

    

     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 25. 07. 2022 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie   


