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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

Zápisnica 
 

zo IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  konaného 

dňa 25. apríla 2019 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 zo IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

                                         ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

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 hod. otvoril IV. rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a  privítal všetkých prítomných. Požiadal 

poslancov o vykonanie prezentácie, prezentovalo sa 13 poslancov. Starosta konštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

1.a/ Schválenie programu rokovania  

        Starosta požiadal poslancov o stiahnutie bodu č. 9 a 11 z  programu dnešného rokovania.   

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

vypúšťa z programu rokovania uvedeného v pozvánke – zverejneného, bod  9. Sociálny 

podnik – návrh na založenie. 

  

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                 Návrh bol prijatý.  
p. Podolinský hlasoval za zdvihnutím ruky 11+1  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

vypúšťa z programu rokovania uvedeného v pozvánke – zverejneného, bod  11. Návrh na I. 

zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

  

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý.  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 

uvedený v pozvánke - zverejnený s vypustením bodov 

1. Otvorenie 

     a/ Schválenie programu rokovania    
     b/ Voľba návrhovej komisie 

c/ Určenie overovateľov zápisnice 
 2. Kontrola plnenia uznesení   
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 4. Návrh na doplnenie textovej časti programového rozpočtu MČ Košice- Sídlisko KVP na 
     rok 2019 – poslanecký návrh       
 5. Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov – dotácia  z rozpočtu mesta 
     Košice - poslanecký návrh          
 6. Žiadosť o predaj časti pozemku na Klimkovičovej ulici č. 27 a 29 z dôvodu hodného 
     osobitného zreteľa 
 7. Návrh na doplnenie a zmenu Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva  

     Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh  
 8. Návrh na zrušenie  Poriadku odmeňovania zamestnancov a  volených  funkcionárov 
     Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
 9.  vypustený z rokovania                                                                     
10. Informácia k založeniu občianskeho združenia                                                     
11. vypustený z rokovania  
12. Interpelácie                     
13. Otázky poslancov  

14. Rôzne  

15. Záver  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý.  

 

Starosta: Požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. 

 

p. Horenský: Navrhujem doplnenie bodu programu 10. Stratégia podpory rozvoja Mestskej 

časti Košice- Sídlisko KVP a doplnenie bodu programu 11. Zásady informovanosti občanov 

prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP.  

p. Boritáš: Navrhujem doplnenie bodu programu 14. a) Oznam o vzniku poslaneckého klubu 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie bodu 

programu 10. Stratégia podpory rozvoja Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP – poslanecký 

návrh.   

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý.  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie bodu 

programu 11. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP – poslanecký návrh. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                 Návrh bol prijatý.  
p. Mikulišin hlasoval za zdvihnutím ruky 12+1  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie bodu 

programu 14. a) Oznam o vzniku poslaneckého klubu – poslanecký návrh.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý.  
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Starosta: Konštatoval, že všetky doplňujúce návrhy boli prijaté do programu dnešného 

rokovania miestneho zastupiteľstva.  

 

1.b/ Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 

Za   členov   návrhovej   komisie  boli   navrhovaní poslanci:  Ing.  Mária  Gamcová,  PhD.   

a  PaedDr. Marián Mikulišin. 

 

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

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

      

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.          Návrh bol prijatý.  

 

     Starosta požiadal členov návrhovej komisie aby zaujali svoje miesta. 

 

1.c/ Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Ing. Romana 

Matoušeka a PaedDr. Mariána Mikulišina.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. Diskusia neprebehla, po jej 

ukončení návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie- návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP     

a) zaraďuje uznesenia za rok 2018 uvedené  

    -  v prílohe č. 1 k splneným úlohám  

    -  v prílohe č. 2 k úlohám v plnení 

    -  v prílohe č. 3 k nesplneným úlohám  

b) zaraďuje uznesenia z volebného obdobia 2018 – 2022 takto: 

    - splnené úlohy: 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40 zo dňa 21.02.2019 

    - úlohy v plnení: 27, 29, 41 zo dňa 21.02.2019 

c) berie na vedomie    

     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  

 

3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za 

obdobie od 21. 02. 2019 do zasadnutia MZ dňa 25. 04. 2019 

Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal pani kontrolórke. 

Ing. Hóková: Informovala poslanecký zbor, že na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

predkladá správu o kontrolnej činnosti za obdobie od posledného zastupiteľstva do dňa 

rokovania -  ako to ukladá zákon. Na každom zasadnutí má k dispozícií materiály z kontroly, 

poslanci majú právo nahliadať do tejto dokumentácie. Súčasťou každej správy o kontrole je aj 

návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a  termín na ich odstránenie. Všetky kontroly sa 

vykonávajú v súlade so zákonom o finančnej kontrole.   

Starosta: Otvoril diskusiu k prerokovanému bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásili poslanci – Takáč, Gamcová, Horenský. Poslanec Takáč sa poďakoval 

Ing. Hókovej za vypracovanie obsiahlej správy, v ktorej je poukázané na pochybenia 

z minulosti. Poslankyňa Gamcová konštatovala, že správa obsahuje veľa pochybení a či bola 

vyvodená osobná zodpovednosť voči zamestnancom. V prípade zmarenej kontroly z dôvodu 

nepredložených podkladov sa pýtala, kedy budú tieto podklady predložené pani kontrolórke. 

Poslanec Horenský - na strane 24, bod AA) správy je uvedené, že dva spisy týkajúce sa 

vyšetrovania incidentu „Neoprávnený zásah do počítačového systému“ sa nachádzajú 

u bývalej vedúcej oddelenia podnikateľských činností, čo môže byť v rozpore so záujmami 

mestskej časti. Opýtal sa, či tento stav ešte pretrváva alebo došlo už k náprave. 

Starosta: Odpovedal na otázky poslancov a informoval, že po nástupe nového vedenia 

prebehla reštrukturalizácia úradu a všetky podklady ku kontrole sú poskytované pani 

kontrolórke. Spisy týkajúce sa vyšetrovania neoprávneného zásahu do počítačového systému 

preveríme a písomne odpovieme poslancovi Horenskému. Ďalej konštatoval, že pri zmene 

vedenia úradu neprebehlo žiadne protokolárne odovzdanie agendy od bývalého starostu 

Halenára.  

Ing. Hóková: Ku kontrole odmeňovania zamestnancov doplnila, že neboli poskytnuté 

podklady - návrhy na odmeny pre zamestnancov. 

Po ukončení diskusie k tomuto bodu návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie Správu  

o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za obdobie od 

21.02.2019 do zasadnutia MZ dňa 25.04.2019. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0        Návrh bol prijatý. 

 

4. Návrh na doplnenie textovej časti programového rozpočtu Mestskej časti Košice -

Sídlisko KVP na rok 2019 – poslanecký návrh 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu – poslancovi 

Horenskému.   

p. Horenský: Oboznámil prítomných, že zo strany poslaneckého zboru a tiež z Komisie 

kultúry, školstva a športu boli dané návrhy na doplnenie programového rozpočtu o kultúrne 

a športové podujatia - uvedené v návrhu na uznesenie. Do športových aktivít doplnil „3. kolo 

Slovenského pohára vo freestyle BMX“.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu, zástupca starostu p. Matoušek prečítal stanoviská 

komisií, ktoré materiál prerokovali. Finančná komisia a Komisia kultúry, školstva a športu 

odporúčajú  schváliť doplnenie programového rozpočtu mestskej časti.  

Ďalší poslanci sa do diskusie neprihlásili, starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej 

komisii.  

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie 

programového rozpočtu o podujatia: 

a.) v programe 6, podprograme 6.2: Kultúrne podujatia: „Deň čistého KVP“, „Letné kino 

na KVP“, „Míľa pre mamu“  

b)  v programe 5, podprograme 5.3: Podpora športových aktivít: „Turnaj Mestskej časti 

v hokejbale mužov“, „Turnaj Mestskej časti v squashi mužov“, „Turnaj Mestskej časti 

v street basketbale mužov“ a „3. kolo Slovenského pohára vo freestyle BMX“. 
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Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

5.  Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - dotácia z rozpočtu  

     mesta Košice - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril prerokovávaný bod programu a  slovo dal predkladateľovi materiálu 

- poslancovi Takáčovi.  

p. Takáč: Informoval poslancov, že návrh obsahuje schválenie účelu použitia finančných 

prostriedkov poukázaných mestskej časti ako transfer z mesta Košice vo výške 20 000,00 Eur  

s tým, že predložil nový návrh na uznesenie doplnený o platby za odvoz odpadu a podporu 

športových podujatí, čo miestnemu zastupiteľstvu odporučila aj Finančná komisia.  

p. Koszoru:  Ako  predseda komisie  informoval, že  Komisia  výstavby, dopravy  a životného 

prostredia návrh prerokovala a odporúča ho schváliť.  

Diskusia ďalej neprebehla, po jej ukončení návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje  účel použitia 

finančných prostriedkov vo výške 20 000,00 Eur na verejnoprospešné služby, ktoré budú 

poukázané ako transfer z mesta nasledovne: 

a) Kosba, orezy zelene a hrabanie lístia vo výške 8 000,00 Eur 

b) Oprava – vysprávky schodov a chodníkov vo výške 5 000,00 Eur 

c) Čistenie vpustov a osadenie kalových košov vo výške 5 000,00 Eur 

d) Platby za odvoz odpadu vo výške 1 000,00 Eur 

e) Podpora športových aktivít vo výške 1 000,00 Eur. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

6.  Žiadosť o predaj časti pozemku na Klimkovičovej ulici č. 27 a 29 z dôvodu hodného 

     osobitného zreteľa 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania – jedná sa o predaj časti pozemku mesta 

Košice zvereného do správy mestskej časti, ktorý je súčasťou oploteného uzavretého areálu, 

za účelom vybudovania troch parkovacích  miest. Požiadal o stanovisko komisií, ktoré  

prerokovali tento predaj a otvoril diskusiu. 

p. Matoušek: Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia aj Finančná komisia 

odporúča schváliť odpredaj časti uvedeného pozemku. 

p. Takáč: V minulosti Komisia parkovania odporučila schváliť predaj časti tohto pozemku. 

Keďže sa nikto nehlásil do diskusie, 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  podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 

majetku zvereného Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP do správy, a to časť pozemku s parc. č. 

691/1 o výmere 39,15 m2 Ing. Františkovi Fabiánovi, Mariánovi Frívaldskému a Bibiane 

Pitoňákovej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 3 194,10 €, za účelom 

výstavby troch nekrytých parkovacích miest s rozlohou 4,5 m x 2,9 m/ 1 parkovacie miesto a za 

dodržania podmienok stanovených Referátom ÚHA a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že v tomto prípade mestská časť reaguje na špecifickú situáciu 

pri prevode majetku, kde by štandardné spôsoby prevodu majetku (obchodná verejná súťaž, 
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priamy predaj, dražba) boli kontraproduktívne vo vzťahu k účelu zamýšľaného predaja. 

Žiadateľmi o odkúpenie sú totiž vlastníci bytov v priľahlých bytových komplexoch, ktorí budú 

predmet kúpy využívať výlučne z tohto dôvodu, čo by v prípade využitia štandardných postupov 

prevodu majetku mohlo byť zmarené. Skutočnosťou odôvodňujúcou použitie osobitného zreteľa 

je malá výmera pozemku tvoriaceho predmet kúpy  a skutočnosť, že uvedená parcela sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti bydliska žiadateľov a je súčasťou oploteného uzavretého areálu, kde 

verejnosť nemá priamy prístup. Kvôli nedostatočnému počtu parkovacích miest v areáli sú 

žiadatelia nútení parkovať na Klimkovičovej ulici mimo areálu. Vybudovaním týchto 3 nových 

parkovacích miest na vlastné náklady žiadateľov sa uvoľnia miesta pre ostatných obyvateľov 

bytových domov v okolí Klimkovičovej ulice. Osobitný zreteľ odôvodňujeme tiež malou 

výmerou pozemkov. Uvedené dôvody opierame okrem iného o Metodické usmernenie MF SR pre 

obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, ktoré uvedené dôvody pre použitie odôvodnenia osobitného zreteľa nevylučujú. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

7.  Návrh na doplnenie a zmenu Zásad odmeňovania poslancov Miestneho 

     zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril bod a slovo dal predkladateľovi materiálu – poslancovi Takáčovi.  

p. Takáč: V návrhu na doplnenie a zmenu Zásad odmeňovania poslancov sú predložené len 

zmeny, ktoré vyplývajú zo zákona – z novelizácie zákona o obecnom zriadení.  

Starosta: Otvoril diskusiu k predloženému doplneniu a zmene zásad odmeňovania.  

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča prerokovať zmenu  

zásad odmeňovania. 

Ďalšia diskusia nebola, po jej ukončení starosta dal slovo návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) schvaľuje  doplnenie  a  zmenu  Zásad odmeňovania  poslancov  Miestneho  zastupiteľstva 

    Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu   

b) ruší  uznesenie  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej  časti   Košice-Sídlisko   KVP  číslo  8  

     zo dňa 10. 12. 2018.    

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

8.  Návrh na zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov 

     Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod programu a informoval prítomných o navýšení mesačnej odmeny pre 

predsedov Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. Súčasne požiadal 

o prednesenie stanoviska komisií.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zrušiť Poriadok 

odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov, Sociálna a  zdravotná komisia  

odporúča schváliť mesačnú odmenu predsedom denného centra.  

Starosta: Otvoril diskusiu, v ktorej vystúpil poslanec Takáč a poslankyňa  Gamcová.  

p. Takáč: V rozpočte mestskej časti je rezerva na navýšenie týchto odmien. Za prácu v tomto 

dennom centre prináleží predsedom aj príslušná odmena. 

p. Gamcová: Opýtala sa, akou formou bude vyplácanie odmien. 

Starosta: S predsedami denného centra máme podpísané Dohody o pracovnej činnosti – takže 
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formou dohody. Ďalšie otázky nezazneli, starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

a) ruší Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov Mestskej časti  

     Košice-Sídlisko KVP  

b) schvaľuje mesačnú odmenu predsedom Denného centra Mestskej časti Košice-Sídlisko  

     KVP, ktorí organizujú činnosť denného centra v utorok a vo štvrtok takto:  

- za organizáciu podujatí v utorok      130,00 EUR         

- za organizáciu podujatí vo štvrtok   130,00 EUR 

Výška odmeny sa bude vyplácať mesačne vo výplatných termínoch miestneho úradu.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

9.   Informácia k založeniu občianskeho združenia  

Pôvodný bod 9. „Sociálny podnik – návrh na založenie“ bol vypustený z rokovania.  

Starosta: Uviedol bod programu a informoval o možnosti mestskej časti založiť občianske 

združenie alebo neziskovú organizáciu z dôvodu rozšírenia možnosti získania ďalších zdrojov  

(externého financovania) na rozvoj mestskej časti, prípadne aby sme sa mohli uchádzať o dve 

percentá dane z príjmov fyzických osôb. Finančné prostriedky by bolo možné investovať 

napr. v oblasti kultúry, športu či komunitného života. Mestská časť počíta iba s nákladmi na 

založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie.  

Starosta: Otvoril diskusiu a informoval poslancov, že pred rokovaním obdŕžali k tomuto bodu 

ďalšie podrobnejšie informácie v písomnej forme. 

Prebehla diskusia v ktorej predkladateľ materiálu Mgr. art. Marián Hudák – vedúci oddelenia 

stratégie a rozvoja vysvetlil založenie občianskeho združenia či neziskovej organizácie za 

účelom získavania finančných prostriedkov z verejných a nadačných zdrojov. Náklady na 

založenie sa mestskej časti v krátkej dobe vrátia. Ďalej v diskusii vystúpili poslanci Takáč, 

Tóth, Horenský, Boritáš, Matoušek a Podolinský, ktorý vyjadril názor, že by bolo dobré 

zriadiť občianske združenie aj neziskovú organizáciu, ktorá môže získať dve percentá dane  

z príjmov fyzických osôb.  

p. Matoušek: Podal procedurálny návrh na prestávku v trvaní 10 minút.  

Starosta: Dal hlasovať o procedurálnom návrhu na prestávku v trvaní 10 minút. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

Starosta: Vyhlásil 10 minútovú prestávku od 16:00 do 16:10 hodiny. 

Po ukončení prestávky požiadal prítomných poslancov, aby sa prezentovali, Prezentovalo sa 

13 poslancov. 

p. Matoušek: Po porade poslaneckého zboru predniesol nový návrh na uznesenie, ktorým  

miestne zastupiteľstvo odporúča starostovi mestskej časti zriadiť občianske združenie 

v zmysle dôvodovej správy. 

Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, starosta ju ukončil. 
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Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP odporúča starostovi Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP zriadiť občianske združenie v zmysle dôvodovej správy.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

10.  Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

       - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril tento doplnený bod programu rokovania a slovo odovzdal predkladateľovi  

materiálu – poslancovi Horenskému.   

p. Horenský: Uviedol tento návrh. Cieľom dokumentu bolo dať finálnu formu fenoménu 

dobrovoľníctva, ktoré je dôležitou súčasťou života spoločnosti a jej rozvoja. Snahou je 

prispôsobiť dobrovoľníctvo podmienkam sídliska, predovšetkým podchytiť mládežnícke 

dobrovoľníctvo. V mestskej časti je možné realizovať množstvo aktivít, ktoré majú 

dobrovoľnícky charakter. Je preto vhodné a žiadúce mať dokument, ktorý si stanoví  základný 

cieľ a bude možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky, či vynaložené úsilie. Otázkou je 

finančný dosah dobrovoľníctva. Ďalej konštatoval, že všetci dostali tento materiál. 

 p. Matoušek: Komisia kultúry, školstva a športu odporúča schváliť stratégiu podpory rozvoja 

dobrovoľníctva.  

Starosta: Otvoril diskusiu, nikto z poslancov sa neprihlásil – ukončil diskusiu. 

Poslancovi Horenskému vyjadril pochvalu za  predložený materiál a poďakoval všetkým, 

ktorí sa na jeho spracovaní podieľali. Skonštatoval, že po jeho schválení budeme prvá 

mestská časť, ktorá má Stratégiu podpory rozvoja dobrovoľníctva.    

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje Stratégiu podpory 

rozvoja dobrovoľníctva Mestskej  časti  Košice - Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

11.  Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

       Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril ďalší doplnený bod programu rokovania a slovo odovzdal predkladateľovi  

materiálu – poslancovi Horenskému.   

p. Horenský: Uviedol materiál - v mestskej časti od roku 2012 platia Zásady informovanosti 

občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti, ktoré upravujú 

pravidlá  informovania občanov. Predložené doplnenia a zmeny týchto zásad reagujú na 

zmenu organizačnej štruktúry miestneho úradu – konkrétne na pracovnú pozíciu „špecialista 

pre marketing & PR“ Zmenou je, že za prípravu občasníka Kvapka už nebude zodpovedná 

osoba z externého prostredia (redaktor-editor), ale zamestnanec, ktorý bude plniť túto 

funkciu. V zásadách informovanosti sa preto celý článok 15 Redaktor - editor nahrádza 

novým znením článku 15 Špecialista pre marketing & PR. Komisia kultúry, školstva a športu 

schválila doplnenie a zmenu zásad informovanosti a poverila predsedu komisie zapracovať 

tieto zmeny do zásad a predložiť ich na rokovanie zastupiteľstva.  

Starosta: Otvoril diskusiu, diskusia  k bodu neprebehla. V rámci zmeny organizačnej štruktúry 

informoval poslanecký zbor, že na miestnom úrade bolo vytvorené Oddelenie stratégie 

a rozvoja, pod ktoré patrí aj pracovná pozícia „špecialista pre marketing & PR“. Za prípravu 

občasníka Kvapka bude zodpovedať Mgr. Ivana Padová,  ktorá vzhľadom na predchádzajúce 
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pôsobenie v médiách - má skúsenosti, v prípade potreby s médiami vie pomôcť aj poslancom 

miestneho zastupiteľstva.  

Dodal, že PR špecialista zodpovedá aj za mediálne výstupy mestskej časti a že prvé vydanie 

Kvapky sa stretlo s dobrým ohlasom.   

Starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje doplnenia a  zmeny 

Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti 

Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

12.  Interpelácie 

Starosta: Pripomenul poslancom, že interpeláciou sa v zmysle rokovacieho poriadku rozumie 

kvalifikovaná otázka a všetky interpelácie je potrebné podať písomnou formou. Otvoril bod 

programu.   

V bode interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec, starosta ukončil diskusiu.  

 

13.  Otázky poslancov 

p. Tóth:  

Stráži niekto Dom seniorov? Lebo máme poznatky, že niekto chodí po stavbe a  aj v noci sa 

tam svieti. Či je tam niekto od pána Vancáka.   

Starosta:  Mestská časť nemá finančné prostriedky, nie nestrážime to, nemáme zabezpečenú 

ani strážnu službu, monitoruje to mestská polícia aj štátna polícia, preveríme to u pána 

Vancáka aj s políciou.  

p. Takáč:  

Chcem sa opýtať v súvislosti s cirkusom Alešom, na facebooku jedna pani namietala, že 

reklama je kade tade po sídlisku. Všimol som si, že kde sa dalo pripevniť reklamu tak tam je, 

či nám niekto niečo oznámil, či vieme v tomto smere nejako konať.  

Starosta: Je nutné povedať, môj osobný postoj je, že nie som fanúšikom cirkusu kvôli 

zvieratám. Čiže keď sa mi dostalo na stôl na podpis či povolíme cirkus  na Moskovskej triede, 

tak som dal negatívne stanovisko, nepovolili sme to  a na druhej strane ideme zakázať niečo 

na pozemku, ktorého majiteľom je mesto a my ho  máme v správe. Ak sa cirkus dohodne so 

súkromníkmi, je to ich vec. Čo sa týka reklamy, povolenie sme nedali ide o nelegálnu 

reklamu.  

p. Pach:  

1/ Chcem sa opýtať 2 veci  –  rekonštrukcia TEHO v akom štádiu sú jednania, kedy bude 

realizácia reklamácií čo sa týka chodníkov, zelene.  

2/ Ďalšia vec ide o vysúťaženú firmu na úpravu zelene, chcem sa opýtať či sa budú vysádzať 

kvety do kvetináčov v medzi blokových priestoroch.  

Starosta:  Čo sa týka rekonštrukcie TEHO, dali sme reklamácie na chodníky, zistilo sa, že 

pracovníčka MMK podpísala preberací protokol  s tým, že je to bez závad. Naďalej 

pokračujeme a tlačíme na to. Bolo oznámené, že bola vysúťažená firma na ďalšie 

pokračovanie rekonštrukcie TEHO, tým že začnú na Wuppertálskej a Titogradskej mali by 

začať koncom mája, okolo 16 - 21. mája s tým, že podmienkou rekonštrukcie bude urobený aj 

chodník, oprava. Oslovili sme správcov siete, ktorí tu majú nejaké potrubia, aby nám dali 

plány investičných akcií. Oslovili sme 6, našou ambíciou je, keď nám dajú odpovede, aby 

sme ich vedeli zosúladiť.   

Čo sa týka letničiek budú sa vysádzať okolo 5 tisíc kusov.  
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p. Michalus: Dnes bola starostom podpísaná zmluva od zajtra môžeme začať riešiť všetky 

otázky okolo zelene čo sa týka kosby. V ponuke, ktorá išla do verejnej súťaže boli aj orezy  

stromov, kríkov a výsadba nových stromov viac ako 50. Je  tam problém, nesmieme vysádzať 

hocikde, len tam, kde nie sú siete. Od dnes sme začali zalievať kvety, tuje, riešime to 

samostatne v rámci našich možností, nie cez firmu. Firma, ktorá vyhrala súťaž na zeleň je to 

firma ProGarden z Kostolian.  Mali najlepšie ceny, majú aj traktory a kosačky. Je tam veľká 

pravdepodobnosť,  že to bude lepšie ako v minulosti, je vysúťažená na 1 rok.  

p. Čop: Padli vyčerpávajúce odpovede, ja na doplnenie - budúci týždeň sme sa dohodli na 

stretnutí s firmou ProGarden  a prejdeme celé sídlisko - 29.4.2019. 

p.  Michalus:  Zazmluvnené máme 3 a ½ pokrytej kosby. 

p. Takáč:  Ďakujem za slovo, chcem aby sme tlačili na počet kosieb aspoň na 5 keby sme sa 

vedeli dostať to by bolo ideálne.  

p. Pach: V  minulej zmluve sme mali zazmluvnených 5 kosieb a ďalšie podľa potreby. 

Niektoré plochy napr. na  Povrazovej,  rastie tam lucerna narastie  aj  pol metra , treba to 

riešiť tak,  aby sídlisko nebolo zarastené. Poprosil by som, aby sa tie kosby riešili operatívne.  

Dúfam, že finančná komisia nájde nejaké prostriedky.  

Starosta:  Momentálne čakáme s kosbou, lebo tá tráva nie je až taká vysoká.  Akonáhle sa 

dohodneme, chceme spustiť projekt lúčnych kvetov. Budeme kosiť tak, aby bolo dobre.   

p. Adamčíková:   

1/Chcem sa spýtať na železné zábradlie, ktoré bolo viackrát pripomienkované smerom hore 

od úradu je tam diera.  

Starosta: Budeme urgovať mesto.  

2/ Hore zábradlie pri Lidli tiež je hrdzavé a bolo by dobré aby sa to natrelo. 

Starosta : Zábradlie nie je naše, ideálne je to riešiť cez mesto Košice. Chystá sa oprava cesty 

Jána Pavla II., ale do toho spadajú aj investori, ktorí plánujú developerské projekty. Tieto 

projekty prispejú aj k oprave cesty, chodníkov aj zábradlia. Obytný súbor Povrazy má 

stavebné povolenie a deklaruje, že začnú stavať 9/2019, chcú stavať po etapách smerom na 

Bankov bude tam okolo 700 bytových jednotiek.  

p. Horenský: 

Hovoríte, že ProGarden je nová firma a táto firma má niečo spoločné so záhradníctvom  

Garden čo sú oproti futbalovému štadiónu v Kostoľanoch? 

p. Michalus: Áno. 

p. Takáč:  

Chcel by som sa  spýtať či máme časový plán - ako dlho bude prebiehať kosba?  Či to bude 

promptnejšie. 

Starosta:  V zmysle zmluvy je na jednu celú kosbu 15 dní.  

p. Boritáš:   

Chcem sa poďakovať mestskej aj štátnej polícii. V nedeľu sa konal peší sprievod od kostola 

KVP až po kláštor,  ktorého som sa zúčastnil.  Bola perfektne zorganizovaná bezpečnosť na 

prechode.  

Starosta: Odovzdáme mestskej aj štátnej polícii. 

p. Gamcová:   

1/ Dostali sme začiatkom apríla informáciu z porady primátora ohľadom priechodu na KVP,  

aký bol záver? 

2/ Ďalej parkovanie dodávok, či sme pokročili v projekte? 

3/ Či sa uvažuje s označením parkovacích  čiar na Jasuschovej ulici?  

4/ Ďalej oprava  výtlkov na Jasuschovej ulici  smerom ku Bille.  

5/ Senior dom - či máme nejaké informácie z mestskej časti?  

p. Koszoru:  Komisia výstavby sa zaoberala touto požiadavkou. V rámci priechodov, ktoré 

boli medzi prioritami mestskej časti, ktoré sme posielali na mesto sme vytipovali priechod od 

Jasuschovej k Poliklinike, nakoľko tam prišlo aj k tragickým nešťastiam. Tento sme 

považovali za prioritu.  Sú aj ďalšie priechody, ale tento bol výsledkom rokovania.  
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Starosta:  Ale trvali sme že chceme 6 priechodov.  Budeme ďalej tlačiť na mesto.  Treba si 

uvedomiť, že cena je od 9 – 13 tisíc eur za priechod.  Viac k téme povie pán Čop.  

p. Čop:  Projekt je schválený a  čakáme na vyjadrenie mesta.  

Starosta: Ak mesto odpovie negatívne, budem sklamaný, ale plán B je, že to pôjde z nášho 

rozpočtu. Bude to prejednávať komisia dopravy. Informovať budeme aj v Kvapke.  

Starosta: Čo sa týka výtlkov máme schválené finančné prostriedky, do toho objemu sa 

budeme hýbať. Čo sa týka Jasuschovej ulice,  chcel by som aby sa opravila celá ulica, ale 

nemáme peniaze. Na čiary nemáme finančné prostriedky, treba spraviť cenovú ponuku 

a zmenu rozpočtu. Ak budú schválené peniaze, hneď sa toho pustíme.  

K Senior domu - bol poslaný oficiálny list, ktorý bol pripravený naším právnym zástupcom 

pánovi Vancákovi, list bol odoslaný 10.4.2019  s tým, že pán Váncák má termím do 

26.4.2019. Návratka sa nám zatiaľ nevrátila. V liste vyzývame pána Vancáka, aby nám 

vydokladoval veci, ktoré nám nie sú jasné a  licenčnú zmluvu k projektu.  Kontaktujeme sa 

s právnikom. Pokiaľ nám pán Vancák nedoručí odpoveď na tieto otázky, tak sa nevieme 

pohnúť ďalej.  

p. Takáč:  Keď  sme plánovali projekt na dodávky, tak  tam  tlak na rozpočet bol asi  8 tisíc 

eur, v súčasnosti je potrebné tých peňazí viac. Nadviažem na čiary, v minulosti boli dosť 

neodborne ťahané občanmi, dokonca si občania sami naťahali aj žlté čiary. Z dôvodu, že tu 

budú zmeny v rámci parkovania tak ako  predseda finančnej komisie si nemyslím,  že by sme 

momentálne riešili problém prekresľovania čiar.   

p. Koszoru: 

1/ Rád by som sa opýtal na balíkomat, či sa niečo posunulo v tomto? 

Starosta:  Čo sa týka balíkomatu správcom polikliniky je Bytový podnik mesta Košice 

a poliklinika sa s poštou nedohodla na elektrickej prípojke. Mal to na starosti pán Hankovský, 

ktorý je momentálne na PN a tak neviem či pán Čop bude vedieť odpovedať.  Potom  písomne 

by sa na Vás obrátil pán Hankovský. 

2/ Rád by som sa opýtal, či bol pripravený článok k téme proaktívnej občianskej výsadbe a či 

bude zaradený do najbližšej kvapky.  

Starosta: Článok je zaradený do Kvapky. 

3/ V rozpočte sme schvaľovali peniaze na projektové dokumentácie a množstvo ďalších vecí, 

ktoré si vyžadujú súťaže a v akom stave to je, či už sa v tom niečo pohlo a či je to už  

ukončené.  

Starosta: Máme schválených veľa projektových dokumentov. Čo je pre mňa zarážajúce 

nenašli sme za minulého vedenia žiadne projekty. Nedalo sa pracovať pri dvoch ľuďoch, ale 

pani Kopuničová a pán Hankovský odviedli kus práce a im môžeme ďakovať za verejné 

obstarávanie za zeleň, zametanie a ďalšie veci. Teraz pracujeme s pánom Čopom na ďalších 

projektoch a do mesiaca by mali byť všetky projekty vysúťažené.                     

Starosta: Po vyčerpaní a zodpovedaní otázok poslancov, ukončil k tomuto bodu diskusiu.  

 

14. Rôzne 

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

p. Matoušek: Predložil návrh na uznesenie - zrušenie uznesenia č. 29 z  III. rokovania 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo  dňa 21. februára 2019. 

p. Boritáš: Oznámil vznik poslaneckého klubu, ktorý má zatiaľ 10 členov. Klub je otvorený 

všetkým poslancom, ktorí prejavia záujem a má už schválený štatút. Názov klubu je „Klub 

Angažovaných Občanov-2“, skratka K.A.O.-2. Prečítal pripravený návrh na uznesenie. 

Predsedom klubu je pán Vojtech Tóth, MBA.    

p. Takáč: Predniesol návrh na uznesenie k zmene v programovom rozpočte. Zmena sa týka 

preklasifikovania Združenia hlavných kontrolórov na Asociáciu kontrolórov územnej 

samosprávy v podprograme Členstvo v organizáciách a združeniach.  

Ing. Hóková: Vysvetlila podstatu zmeny názvu. Združenie hlavných kontrolórov bolo 

dobrovoľné združenie, ktoré fungovalo na Slovensku vyše 20 rokov. V posledných rokoch 
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združenie neplnilo všetky funkcie. Nepodarilo sa dlhodobo dosiahnuť zmeny v tomto 

združení. Predpokladá sa, že Asociácia kontrolórov územnej samosprávy bude lepšie plniť 

svoje úlohy. Kontrolór mestskej časti nie je prihlásený v tejto asociácii, pokiaľ nie je 

schválená zmena.  

p. Horenský: Pozval prítomných na dve podujatia – a to Olympiáda seniorov 04.05.2019 

a Míľa pre mamu 11.05.2019. 

Starosta: Informoval poslanecký zbor :  

- o prebiehajúcom súdnom spore s JUDr. Kačalom - pojednávanie bolo odročené z mesiaca 

   máj na mesiac september 

- o ukončení zberu posypového materiálu – prosím o nahlásenie úsekov, kde je ešte potrebné  

  pozbierať posypový materiál  

- o ukončení verejného obstarávania na zeleň – vyhrala firma ProGarden  

- o rekonštrukcii mosta – na Moskovskej bude uzávera z dôvodu rekonštrukcie  

- o rekonštrukcii zastávky Miestny úrad smerom do mesta, v súvislosti s rekonštrukciou bude 

   posunutá zastávka MHD a čiastočné obmedzenie dopravy  

- všetky auto-vraky je potrebné nahlásiť na miestny úrad, k legislatívnym zmenám súvisiacim 

   s parkovaním áut na chodníku – pôjde oznam pre občanov  

-  pozvánka na „Košický guláš dňa 08.05.2019“    

-  pozvanie poslancov na stretnutie vo štvrtok 02.05.2019  vo veci založenia Sociálneho 

   podniku a o možnosti navštíviť obce a mestá, v ktorých už Sociálny podnik funguje 

Ing. Hóková: Pozvala prítomných na 16.05.2019 pri príležitosti „Dňa matiek“ na vystúpenie 

tanečnej skupiny Lady Line, ktorá pôsobí pri Dennom centre (oslava 10. výročia).  

Poďakovala členom redakčnej rady, ktorí uverejnili nábor do tejto tanečnej skupiny.   

Starosta: K organizačnej štruktúre miestneho úradu - predstavil nového zamestnanca Ing. 

Jaromila Čopa, vedúceho oddelenia výstavby a majetku.  

p. Tóth: Predniesol procedurálny návrh - vystúpenie občana p. Marta Kipikašová.        

 

Návrh na uznesenie:  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP udeľuje slovo pani Marte 

Kipikašovej.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

Pani Kipikašová: Parkovisko na Klimkovičovej ulici - vraky zaberajú parkovacie miesta, ale 

aj dodávky, z tohto dôvodu je nedostatok miesta na parkovanie. Obyvatelia hlavne Bauerovej 

ulice sa sťažujú na hluk, špinu a neporiadok, ktorý pri Iskre spôsobujú obyvatelia Dorky. 

Polícia tento problém zatiaľ rieši len dohovorom. Požiadala mestskú časť, aby oslovila 

riaditeľku Dorky vzhľadom na pretrvávajúce problémy, pretože sú denne sťažnosti od 

občanov. Každý sa sťažuje, ale nikto to nepríde na miestny úrad nahlásiť. 

p. Adamčíková: Reagovala na podnet pani Kipikašovej ako predsedníčka Sociálnej 

a zdravotnej komisie. Informovala prítomných, že pani riaditeľka Dorky je členkou sociálnej 

komisie, zúčastňuje sa zasadnutí – je možné aj takto riešiť problémy s obyvateľmi tohto 

zariadenia. V prípade potreby sa komisia vyjadrí.  

p. Boritáš: Reagoval na podnet pani Kipikašovej z praxe. Navrhuje požiadať políciu, aby 

legitimovala mladistvých a následne informovala vedenie Dorky, aby došlo k nápravným 

opatreniam. 

p. Tóth: Problém bol prerokovávaný aj na Komisii verejného poriadku. Upozornil však na 

skutočnosť, že na tomto mieste – pri Iskre sa nezdržiavajú len obyvatelia Dorky, zdržiavajú sa 

tam aj obyvatelia z iných časti sídliska. 
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Starosta: K auto-vrakom informoval, že každé auto musí mať nálepku STK a EK. V prípade, 

že nemá, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na miestny úrad. 

p. Horenský: Predniesol procedurálny návrh - vystúpenie občana p. Mgr. Pavol Popovec.        

 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  udeľuje slovo pánovi Mgr. 

Pavlovi Popovcovi.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

Pán Mgr. Popovec: K riešeniu kontajnerov - opýtal sa v akom štádiu je riešenie polo 

podzemných kontajnerov a či súčasťou rekonštrukcie mosta na Moskovskej bude aj nové 

osvetlenie. 

Starosta: Osvetlenie mosta preveríme. Polo podzemné kontajnery - KOSIT nemá v pláne 

robiť pilotné projekty, v novej koncepcii sa počíta s tým, že mesto prejde do roku 2022-2023 

na polo podzemné kontajnery. Koncepcia a plán je pripravený.  

Starosta:  Ďalšie otázky a podnety v bode rôzne nezazneli, starosta ukončil diskusiu a požiadal 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP ruší  uznesenie číslo 29  z  III. 

rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 21. februára 

2019.    

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Martina Boritáša. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 

zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s platným 

Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP,  § 16, bod 4 

berie na vedomie,   

že dňa 16. apríla 2019 bol založený poslanecký klub pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-

Sídlisko KVP s názvom „Klub Angažovaných Občanov – 2“, skratka  K.A.O. - 2.  

Predsedom je pán Vojtech Tóth, MBA a členmi sú : 

Martin Boritáš 

Vojtech Tóth, MBA 

Ing. Roman Matoušek 

Mgr. Zdeno Bartók  

Ing. Milan Pach 

Ing. Marta Sidorjaková 

Iveta Adamčíková 

Marián Koszoru 

PaedDr. Marián Mikulišin  

Bc. Marián Podolinský.     

 

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. 
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Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje  

vypustenie z programového rozpočtu:   

                  v programe 1, podprograme 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach: 

• Združenie hlavných kontrolórov  

a doplnenie programového rozpočtu o: 

                 v programe 1, podprograme 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach o: 

• Asociácia kontrolórov územnej samosprávy.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 

 

15.  Záver  

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

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

účasť a podnetné návrhy. Rokovanie o 17:40 hodine ukončil.  

Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania . 

Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na 

právnom oddelení Miestneho úradu MČ Košice- Sídlisko KVP.   

Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Prezenčná listina poslancov  

- Prezenčná listina ďalších prítomných 

- Výpisy  o  hlasovaní poslancov  zo IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-

Sídlisko KVP, konaného  dňa 25.04.2019 z  hlasovacieho zariadenia  firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

Dňa 17.06.2019 ................................                         Dňa 17.06.2019  ..................................

   

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

                 prednosta                        starosta                                                                   

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

Dňa 17.06.2019 ..............................                            Dňa 17.07.2019   ..................................... 

 

          Ing. Roman Matoušek, v. r.       PaedDr. Marián Mikulišin, v. r. 

       

  

 

 
V Košiciach dňa 14. júna 2019 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková 

                právne oddelenie  
  


