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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 27. júna 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 VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

                                         ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci: PaedDr. Marián Mikulišin.  

 

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 VI. rokovanie Miestneho 

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

poslancov o vykonanie prezentácie, prezentovalo sa 12 poslancov. Starosta konštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

     Nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru k návrhu programu, ktorý bol uvedený 

v pozvánke na rokovanie – zverejnený pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.   

      

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. Kontrola plnenia uznesení  
 3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2019  
     do 31. decembra 2019                           
 5. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019                                        
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Klub všestrannej turistiky Košičan, Čermeľská cesta 1,  
     Košice  
  8. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Ľudia k ľuďom n. o., Železiarenska 15, Košice-Šaca 
 9.  Interpelácie 
10. Otázky poslancov  
11. Rôzne  
12. Záver                                                                                            
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Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

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

žiadne návrhy neboli, starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa 

riadi schváleným – zverejneným programom.  

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

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

Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci:  Vojtech Tóth, MBA a  Ing.  Milan 

Pach.  

 

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

Ing. Milan Pach. Vojtech Tóth, MBA.  

      

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

Starosta požiadal členov návrhovej komisie aby zaujali svoje miesta. 

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pani poslankyňu Ing. Martu 

Sidorjakovú a pána poslanca Ing. Ladislava Takáča, PhD.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod a slovo dal zástupcovi starostu - Ing. Romanovi Matoušekovi, ktorý 

uviedol tento bod programu rokovania. Oboznámil poslancov so zaradením uznesení 

k splneným úlohám a  úlohám v  plnení a  o  postupnom spracovávaní uznesení 

z predchádzajúcich volebných období. Ku kontrole plnenia uznesení predniesol návrh na 

uznesenie.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu. 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 z volebného obdobia 2018 – 2022 takto: 

    -  v prílohe č. 1 k splneným úlohám  

    -  v prílohe č. 2 k úlohám v plnení 

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.  

 

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

obdobie od 25. 04. 2019 do zasadnutia MZ dňa 27. 06. 2019 

Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal pani kontrolórke. 

Ing. Hóková: K správe poslaneckému zboru uviedla, že je predložená v zmysle zákona 



 

3 

o obecnom zriadení. Správa bola spracovaná dňa 27.05.2019 a predložená na právne 

oddelenie v časovom predstihu z dôvodu čerpania dovolenky. Kontrolórka mestskej časti 

doplnila správu o 3 informácie, ktoré poslanecký zbor dostane na najbližšie rokovanie aj 

v písomnej forme.  

1. Dostala podnet na vykonanie kontroly z  Úradu pre verejné obstarávanie  – kontrola 

úkonov verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

o verejnom obstarávaní. Týkalo sa to rekonštrukcie detských ihrísk na území mestskej časti. 

Výsledky tejto kontroly sú uvedené v dnešnej správe na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

Pani kontrolórka tieto výsledky zasielala aj na Úrad pre verejné obstarávanie. Táto povinnosť 

bola splnená.   

      2. Od ministerstva financií dostala kontrolórka mestskej časti žiadosť o vyjadrenie sa k dlhu  

      obce. Tým, že mestská časť nepredložila výkazy za rok 2018 v lehote, tak sa dotazovali  

      kontrolórky mestskej časti či sme mali dlh obce. Aj k tomuto išla odpoveď s doloženými 

      výkazmi, ktoré poskytlo ekonomické oddelenie.  

      3. Ďalej pani kontrolórka dostala upozornenie od ministerstva financií, že neevidujú za našu 

      obec k 31.12.2018 skutočné plnenie rozpočtu v programe RISSAM, ktoré bolo treba do 5.  

      februára odovzdať.  Toto bolo postúpené pánovi starostovi a vedúcej ekonomického 

      oddelenia, ktorí napísali odpoveď k tomu, takže aj táto vec je vybavená.  

Starosta: Otvoril diskusiu k prerokovanému bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci – Takáč, Horenský, Matoušek. Na ich otázky týkajúce sa 

hlavne rekonštrukcie detských ihrísk a nevyplatených faktúr, odpovedal starosta mestskej 

časti.  

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 

25.4.2019 do zasadnutia MZ dňa 27.6.2019. 

 

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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie  

     od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 

Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal pani kontrolórke. 

Ing. Hóková: Uviedla materiál - návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019, ktorý je 

predložený v zmysle zákona s tým, že tento plán je možné upraviť, prípadne doplniť 

v priebehu polroka. Ku kontrolnej činnosti ešte doplnila, že kontrolór vykoná kontrolu aj 

v prípade, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo alebo starosta.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu, do diskusie sa nikto neprihlásil. Starosta ukončil 

diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Návrh plánu 

kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na obdobie od 1. júla 

2019 do 31. decembra 2019.  

 

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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5.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

     - poslanecký návrh  

Starosta: Otvoril bod programu “Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na 

rok 2019“ a uviedol materiál  s tým, že sa jedná o prvú veľkú zmenu po polroku, reagujeme 

na situáciu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kedy sa nám zmenila štruktúra 

projektov. Jeden projekt sa skončil a s ním aj štruktúra financovania, chceme sa uchádzať 

o iný projekt, v rámci mesta sme dostali dotáciu 20 tisíc eur a ďalej sú to drobné presuny 

v podprogramoch rozpočtu. Jednotlivé zmeny sú uvedené v dôvodovej správe k materiálu.  

p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií k prerokovávanému materiálu – Finančná komisia 

odporučila schváliť zmenu rozpočtu, Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

odporučila miestnemu zastupiteľstvu  materiál prerokovať.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu.  

p. Takáč: Poďakoval za slovo a informoval, že Finančná komisia zasadala pred týždňom, 

poďakoval pani kontrolórke, ktorá prišla na chybu v  materiáli a  úradu, ktorý promptne 

zareagoval a opravil chybu pri zaúčtovaní transféru z mesta Košice. K predloženému návrhu 

na II. zmenu rozpočtu na rok 2019 pripravil zmeny, ktorý predloží ako poslanecký návrh na 

uznesenie.     

 

K tomuto bodu prebehla diskusia poslancov, v ktorej vystúpili poslanci – Takáč, Gamcová 

Boritáš, Matoušek. Otázky sa týkali ročnej účtovnej závierky, oslovenia audítora, počtu 

zamestnancov mestskej časti, jej štruktúry, obsadenia a pod. Na otázky odpovedali – Mgr. 

Ladislav Lörinc – starosta mestskej časti, Ing. Michalus – prednosta miestneho úradu a Ing. 

Háberová – vedúca ekonomického oddelenia.   

 

p. Takáč: Podal procedurálny návrh na prestávku v trvaní 10 minút z dôvodu zapracovania 

zmien do návrhu na II. zmenu rozpočtu.   

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

 

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: Vyhlásil 10 minútovú prestávku od 15:45 do 15:55 hodiny. 

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

12 poslancov. 

p. Takáč: Po porade poslaneckého zboru predniesol pozmeňujúci návrh na II. zmenu rozpočtu 

mestskej časti na rok 2019 s doplnením v bode po a) až e).  

 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje   

II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 vrátane programov 

a podprogramov na rok 2019 podľa predloženého návrhu (poslanecký návrh) s nasledovnými 

zmenami:  

a)  stĺpec  č. 6  v  hlavičke tabuľky „upravený rozpočet“  zameniť označenie  za  „upravený  

     rozpočet po I. zmene“  

b)  stĺpec  č. 9  v  hlavičke tabuľky „upravený rozpočet“  zameniť označenie  za  „upravený  

     rozpočet po II. zmene“  

c)  funkčná klasifikácia 01.1.3 zameniť za 01.3.3 
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d)  rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2019  text  „príjmy celkom“  sa dopĺňa: vrátane  

     príjmových finančných operácií    

e)  rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2019  text „výdavky celkom“ sa dopĺňa: vrátane  

     výdavkových finančných operácií.    

 

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.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 

Starosta: Otvoril bod a slovo dal zástupcovi starostu aby predniesol stanoviská komisií, ktoré 

prerokovávali tento materiál.   

p. Matoušek: Komisia kultúry, školstva a športu neodporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť žiadosti o poskytnutie dotácie k bodu programu 6, 7 a 8.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu.  

K žiadosti o poskytnutie dotácií prebehla krátka diskusia poslancov v ktorej vystúpili poslanci 

- Takáč, Boritáš, Horenský.  

Starosta: Po vystúpení poslancov diskusiu ukončil a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje  žiadosť o dotáciu pre 

Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná č. 48, 042 61 Košice na nákup nových 

kníh vo výške 700,- eur.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 5, proti 5, zdržalo sa 1, nehlasoval 1                 Návrh nebol prijatý. 

 

7.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Klub všestrannej turistiky Košičan,  

     Čermeľská cesta 1, Košice  

Starosta: Otvoril bod programu 7/ a diskusiu k nemu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta 

ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje  žiadosť o dotáciu pre 

Klub všestrannej turistiky Košičan, Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice na zabezpečenie 

organizácie 66. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 50. stretnutia turistických 

oddielov mládeže vo výške 300,- eur.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 1, proti 7, zdržalo sa 4, nehlasoval 0                 Návrh nebol prijatý. 

 

 

8.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Ľudia k ľuďom n. o.,  

     Železiarenska 15, Košice-Šaca  

Starosta: Otvoril bod programu 8/ a diskusiu k nemu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta 

ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje  žiadosť o dotáciu pre 

neziskovú organizáciu Ľudia k ľuďom, Železiarenska 15, 040 15 Košice-Šaca na financovanie 
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nákladov spojených so zapožičiavaním dodávky a nákupom pohonných hmôt súvisiacich 

s vyprázdňovaním zberných nádob na obnosené šatstvo vo výške 1 500,- eur.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 1, proti 8, zdržalo sa 3, nehlasoval 0                 Návrh nebol prijatý. 

 

9.  Interpelácie 

Starosta: V úvode bodu pripomenul poslancom, že interpeláciou sa v zmysle rokovacieho 

poriadku rozumie kvalifikovaná otázka a všetky interpelácie je potrebné podať písomnou 

formou. Následne otvoril bod programu.   

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

 

10. Otázky poslancov  

p. Takáč: Má neoverené informácie, že sa mestskej časti podarilo vybojovať pri rekonštrukcii 

na obvode č. IV taký postup prác (potrubia sa budú tlakovať postupne), že nebude potrebné 

čakať až do októbra. 

Starosta: Informoval, že prebehlo niekoľko konzultácií s TEHO,  po konzultáciách 

s riaditeľom TEHO nevie potvrdiť ani vyvrátiť túto informáciu. 

Ing. Čop: Informoval prítomných, že sa pravidelne zúčastňuje kontrolných dní s TEHO, aj so  

zhotoviteľom. Bolo povedané aj to, že časť potrubí sa už bude tlakovať. 

p. Gamcová: Poďakovala sa za opravu cesty na Jasuschovej ulicu, ale žiadala opraviť ešte 

jeden výtlk, pretože nebola opravená celá cesta, len časť. Opýtala sa,  ako to dopadlo s poštou 

a na  opravu znaku KVP - trávnatej časti.  Ďalej v akom stave je parkovanie dodávok, 

konkrétne vyčlenenie parkovacích miest, stav riešenia polo-podzemných kontajnerov, riešenie 

bývalého stánku PNS na moste. 

Starosta: Na Jasuschovej ulici sa robili ucelené úseky, realizácia opráv prebehla rýchlo. Na 

Starozagorskej ulici trvala oprava tri dni a nie dva. Ak poslanci miestneho zastupiteľstva 

schvália financie, za týždeň bude cesta opravená. Zisťujú sa možnosti financovania cez PPP 

projekty. Niektoré oslovené firmy sú schopné opravu zaplatiť s možnosťou splácania opravy 

od jedného roka až po desať rokov. Najvýhodnejšia doba splácania je päť rokov, pretože táto 

doba je najdlhšia záruka, ktorú nám vedia garantovať. Firma postaví cestu, mestská časť bude 

5 rokov splácať a firma poskytne záruku 5 rokov. Takýto PPP projekt sa nepočíta do dlhu. 

Takýmto spôsobom sa dá opraviť celé sídlisko KVP. Individuálne výtlky sa budú robiť vo 

vlastnej réžii, tieto práce prevedú zamestnanci úradu. Na poslednom mestskom zastupiteľstve 

bola schválená dotácia 400 000,- € pre mestské časti, z ktorej by mala mestská časť KVP 

dostať 29 000,- €. Na podpise u pána primátora je ďalších 1,2 mil. € pre mestské časti, čo by 

pre nás činilo 88 000,-€. Potom je možné pokračovať s druhou etapou opravy ciest 

a dokončením maľovania priechodov pre chodcov a osadiť nové retardéry, ktoré tam chýbajú. 

Oprava znaku KVP v zeleni bude realizovaná na budúci týždeň. Ďalej informoval ohľadom 

parkovania dodávok – mesto Košice zamietlo financovanie osadenia značiek. Bývalý stánok 

PNS – bol vyzvaný majiteľ aj mesto Košice – budú sa týmto zaoberať, nebol určený termín 

jednania. K polo-podzemným kontajnerom – momentálne sa vytyčujú siete na vytypovaných 

miestach spoločne s  KOSITOM. Mesto Košice robí analýzu polo-podzemných kontajnerov, 

celková investícia je v hodnote 15 mil. €. O realizácii týchto kontajnerov rozhodne mesto 

Košice. Doposiaľ nedošla žiadna odpoveď, preto nie je vhodné, aby mestská časť išla do tohto 

projektu, pokiaľ projekt neschváli mesto. 

p. Matoušek: Podal informáciu k parkovaniu dodávok – bola daná výzva na vodorovné a 

zvislé dopravné značenie. Slovenskej pošte nebola daná výpoveď, suma ostala pôvodná na 

jeden rok.  

Ing. Michalus: Informoval o možnosti financovania opráv ciest cez PPP projekty. 

Momentálne sa zisťujú možnosti financovania, prebiehajú predbežné jednania s firmami, 
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momentálne máme  od oslovených firiem pozitívne stanovisko. Ak bude ochota oslovených 

firiem realizovať tieto projekty, mestská časť pristúpi k verejnému obstarávaniu. Jasuschova 

ulica – je najhoršia ulica, čo sa týka pomeru prejazdených áut a kvality cesty. Na 

Wuppertálskej ulici nie je doriešená výstavba, pokiaľ sa bude realizovať výstavba celého 

komplexu na tejto ulici, bude v ňom zahrnutá aj celková rekonštrukcia cesty. Na Hemerkovej 

ulici prebieha ďalšia fáza rekonštrukcie. V PPP projekte je prioritná Jasuschova ulica. 

Starosta: Klimkovičova ulica je tiež kritická, mestská časť požiadala mesto Košice aby cestu 

opravilo, keďže tadiaľ premávajú linky MHD. Ulica Jána Pavla II. je vo fáze verejného 

obstarávania, mala by byť opravená v mesiacoch júl – august 2019. 

Ing. Čop: Podal informáciu o PPP projektoch. Pri 5-ročnej splatnosti je najvyššia záruka 5 

rokov, toto je najefektívnejší model, keďže po piatich rokoch bude potrebné cestu opäť 

opravovať.  K parkovaniu dodávok je termín na podávanie ponúk do 04. 07. 2019 – potom 

bude súťaž vyhodnotená. Nie je potrebné sa ponáhľať s realizáciou, keďže stále prebiehajú 

výkopové práce firmou TEHO. Realizácia by mala začať v prvej polovici mesiaca septembra.  

p. Boritáš : Na úvod mám otázku na našich poslancov, či majú dostatok informácií 

v súvislosti  s tým, že dňa 4.7.2019 bude na mestskom zastupiteľstve zaradený bod rokovania  

výstavba charitného domu  na Jarmočnej ulici. Na tento účel idú výzvy. Na  Bosákovej  ulici 

je cca 80 ľudí a ten nový bude mať väčšiu kapacitu. Ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť je, 

že sú dva druhy bezdomovcov. Bezdomovci, ktorí bývajú pod mostom a tí čo bývajú 

v zariadeniach charity  sú nájomcovia charity. Platia nájomné -  minimálna čiastka je  (0,50 

eur/ 1 euro) títo ľudia dodržiavajú podmienky, pracujú tam. Ak  môžete nejakým spôsobom 

prispieť, môžete sa na mňa obrátiť do 4.7.2019, aby sa  tento projekt podporil. Existuje aj taká 

možnosť, ak by sme získali finančné prostriedky na Jarmočnú a medzitým by sme získali iný 

priestor je možné  použiť tieto finančné prostriedky so súhlasom ministerstva. Včera  na  

Bosákovej  ulici vykonali požiarnici kontrolu a  priestory sú nevyhovujúce. A poprosím, aby 

zástupcovia mesta podporili tento projekt.  

p. Adamčíková: Chcem reagovať na Martina, aj ja sa tomu chcem viac venovať a po 

konzultácií s  mestskými poslancami nemá k tomu nikto negatívny postoj, iba mestská časť 

Juh nechce aby to bolo na jej území.  Mám dve otázky :  

1. V akom stave je Senior dom, či vieme niečo nové. 

2. Zároveň sa chcem spýtať na ten vytypovaný priechod pre chodcov, či sa niečo deje -  ten 

kritický  priechod čo sme mali vybrať. Ďakujem pekne. 

Starosta: Kritický priechod  bol poslaný na mesto  Košice. Mesto doporučilo dva typy 

priechodov, ani jeden nevyhovoval podmienkam mestskej časti. Dali sme proti návrh, ktorý 

bol akceptovaný. Podľa predbežnej dohody malo by byť realizovaných viacero priechodov, 

nie len jeden.  

Čo sa týka Senior domu dopisujeme si s pánom Vancákom na úrovni právnickej kancelárie 

a snažíme sa v tomto spraviť poriadok. Snažíme sa dostať k projektovej dokumentácii, ktorá 

je nová a snažíme sa ho vyzvať, aby pokračoval v stavbe podľa pôvodnej dokumentácie. Ak 

chcete, viem Vám poslancom sprístupniť projektovú dokumentáciu - buď emailom, alebo 

prídete osobne na miestny úrad.   

Ing. Čop: Ja len jednu poznámku, požiadal pán Vancák o zmenu stavby pred dokončením, 

týka sa to tej nadstavby. My sme mu poslali žiadosť o doplnenie tej jeho pôvodnej žiadosti, 

ktorá bola zmätočná a zároveň sme ho požiadali o doplnenie statického posudku a projektovej 

dokumentácie v elektronickej forme. Dnes mi prišla doručenka, čakáme na jeho reakciu. On 

sa v podstate vyhovára, že my mu bránime v tom, aby mohol požiadať stavebný úrad 

o dodatočné povolenie stavby.  

Starosta:  A ešte čo sa týka znalca?   

Ing. Čop: Dal nám cenovú ponuku, my sme požiadali ešte pána Vancáka o sprístupnenie 

projektovej dokumentácie v elektronickej podobe, ktorú znalec potrebuje.   

Starosta: Medzičasom sme vybrali znalca tak, ako je potrebné. Bola vykonaná prvá obhliadka 

na mieste, pán Vancák odmietol sprístupniť stavbu, potom bola druhá obhliadka s tým, že 
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nám znalec dal cenovú ponuku, ale potrebuje k tomu projektovú dokumentáciu, ktorú nám 

pán Vancák ešte nedal.   

p. Koszoru: Ja by som len doplnil  k  tomu  priechodu, ktorý sme si vybrali. Obstarávanie 

bude  trvať dlhšie, tento rok to ešte nebude realizované.   

Starosta: Mesto uvádzalo 5 mesiacov, z našej strany sme poslali všetko čo bolo treba. Čakáme 

na realizáciu.  

p. Gamcová: Ako je možné,  že pán Vancák nesprístupnil objekt, ktorý mu nepatrí? Prečo 

mestská časť nevyužije súčinnosť mestskej polície? 

Starosta: Pán Vancák najprv povedal, že nemá pokosené, potom povedal, že nezobral kľúče, 

lebo myslel, že netreba. Brali sme to ako malú obštrukciu z jeho strany. Ak to bude 

pokračovať, tak vyzveme k súčinnosti políciu.  

Ak už nie sú ďalšie otázky poslancov, uzatváram tento bod a prechádzame do bodu Rôzne.  

 

11. Rôzne 

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

p. Horenský: Predniesol procedurálny návrh - vystúpenie občana pána Vladimíra Nerodolíka.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP udeľuje slovo pánovi 

Vladimírovi Nerodolíkovi.  

 

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. 

 

Pán Nerodolík:  K Wuppertálskej ulici mal podnet na opravu cesty, ktorá je najvyťaženejšia – 

vedľa prebieha výstavba bytového domu, všetku zeminu vyvážali cez Wuppertálsku ulicu, 

plynári tiež svojimi mechanizmami zničili cestu, sú na nej diery, výmole 10 – 15 cm, kde 

môže dochádzať k poškodeniu áut (odtrhnutiu nápravy) a treba ich opraviť. Na Wuppertálskej 

ulici sa plánuje zavedenie autobusovej dopravy – cesta na to nie je vhodná.  

 

K podnetu pána Nerodolíka prebehla diskusia poslancov, ktorá sa týkala zavedenia 

jednosmernej premávky, šikmého parkovania, zmeny územného plánu a  pod. Na otázky 

odpovedal pán starosta a prednosta miestneho úradu.  

 

p. Takáč: Predniesol procedurálny návrh - vystúpenie občana pána  Ivana Trefného.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP udeľuje slovo pánovi Ivanovi 

Trefnému.   

 

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. 

 

Pán Trefný:  Poďakoval za slovo. K plánovanej výstavbe na Wuppertálskej ulici a k súvisiacej 

zámene pozemkov informoval, že v  spolupráci s  právnym oddelením Magistrátu mesta 

Košice bol podaný podnet na prokuratúru – či zámena bola uskutočnená v súlade so zákonom. 

Ďalej informoval o zmenách územného plánu v tejto lokalite - všetky zmeny si vyžiadal 

v zmysle zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám (plocha je určená na zeleň 

a športovo-relaxačné aktivity). Opýtal sa pána starostu s kým v meste prebiehajú rokovania.  
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Starosta:  Odpovedal, že asi pred 1 - 2 týždňami prebehlo stretnutie u hlavného architekta 

mesta Košice aj s pánom Kacejom k riešeniu dopravy. Neboli prijaté žiadne závery, starosta 

dodal, že sa riadi svojimi kompetenciami, zámena pozemkov s pánom Kacejom by bola 

možná.  

p. Gamcová: Požiadala vyzvať SAV-ku o stanovisko k pozemku na našom území.  

p. Boritáš:  K pozemku SAV-ky doplnil, že vedenie, ktoré o tomto pozemku rozhoduje sídli 

v Bratislave, je potrebné ich navštíviť a dohodnúť sa, čo s týmto pozemkom.  

Starosta: Odpovedal poslancom, že boli zaslané výzvy všetkým majiteľom pozemkov a tiež 

bol zaslaný list na Ministerstvo vnútra SR vo veci riešenia pozemku pri kostole, odpoveď 

neprišla.  

Starosta: Ďalej informoval poslancov o prebiehajúcich verejných obstarávaniach a súťažiach 

na čistenie vpustov, dodávku a montáž kabeláže, zvislého a vodorovného dopravného 

značenia.  Prebieha 2. etapa kosby s tým, že sú vynechané lúky (Drábova, Stierova, 

Moskovská) na ktorých bude realizované prírode blízke kosenie. Budú osadené tabuľky, 

prečo sú lúky nekosené – prosím informujte o tomto občanov.  Požiadal tiež o nahlásenie 

miest, na ktorých sa nachádzajú invázne rastliny.  

Starosta:  Informoval poslanecký zbor :  

- k organizačnej štruktúre o nástupe nových zamestnancov – zastupovanie Ing. Garčárovej od  

  1.8.2019 a obsadenie miesta po JUDr. Frimerovej – ochrana osobných údajov  

- o kvalite vody na sídlisku – 18.06.2019 bol vykonaný rozbor vody s výsledkom, že voda je  

   nezávadná  

- o projekte na kamery z Ministerstva vnútra SR – projekt nebol schválený, pýtali sme sa  

  prečo - bez vysvetlenia, osadenie kamery je potrebné aj pri detskom ihrisku  Žihadielko 

- o petícií týkajúcej sa zrušenia Domu ľudového tanca na Starozagorskej ulici, ktorá nespĺňala 

  náležitosti zákona a na vyzvanie nebola doplnená - mestská časť ju odložila 

- o sadových  úpravách  pri detskom ihrisku  Žihadielko –  mestská  časť  ich nerealizovala na 

  žiadosť spoločnosti LIDL  

- o záverečnom účte mestskej časti – lehotu  do 30.6.2019 nevieme splniť z objektívnych 

  príčin straty údajov, komunikujeme s ministerstvom vnútra, v priebehu júla by sme mali  

  tento záverečný účet spraviť  

- o svojom sobáši v Dóme svätej Alžbety, ktorý sa uskutoční dňa 29.06.2019 o 17:00 hodine, 

  ak máte čas budem rád, keď ma prídete povzbudiť v manželskom živote. 

p. Horenský: Opýtal sa, aké argumenty použilo mesto Košice v rámci finančnej pomoci pri 

projekte vytlačenia dodávok a vo veci sadových úprav informoval, že lacnejšie varianty vie 

poskytnúť aj Správa mestskej zelene – dodávka s 20% zľavou. 

Starosta: Najväčšia suma je 600 eur za 10 ks stromov typu katalpa kvôli koreňom, ktoré 

nerastú do hĺbky a výšku má 2,20 metra. Cenovú ponuku vám viem sprístupniť po 

zastupiteľstve. K finančnej pomoci pri projekte vytlačenia dodávok odpoveď mesta bola, že 

toto budú chcieť aj iné mestské časti.  

Ing. Michalus : Informoval poslancov o jednaní s Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach vo 

veci riešenia lúk na sídlisku KVP, konkrétne s pánom Ing. Gregorekom – námestníkom 

riaditeľa botanickej záhrady. Všetky lúky, ktoré sa tu budú postupne rozvíjať budeme robiť 

pod gesciou tohto odborníka. Ďalej informoval, že existujú relevantné štúdie, že najväčšie 

alergény sa šíria pri kosení rotačnými kosačkami a nie tým, že sa nekosí. Budeme vás 

priebežne informovať aj o týchto zásadných zmenách v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň.  

p. Matoušek: Poďakoval za slovo a doplnil pána starostu k projektom na kamery - podali sme 

dva projekty, jeden neprešiel a jeden je v štádiu, že môže prejsť, lenže v našom rozpočte 

máme len 10 000 eur. Bude treba pouvažovať o zvýšení výdavkov na kamerový systém (jedna 

kamera stojí cca 8 000 eur).  

p. Takáč: Podal informáciu, že tu bola občianka ktorá podala petíciu – informoval ju v tejto 

veci, bola spokojná a odišla. Súčasne upozornil, že pri sadení stromov katalpy treba dať veľký 

pozor, lebo tým, že má plytké korene, tak roztrhá asfalt (mali sme skúsenosť v našom areáli).  
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Starosta: Poďakoval za upozornenie. Po vystúpení všetkých prihlásených a vyčerpaní otázok 

a podnetov v tomto bode, starosta diskusiu ukončil.    

 

12.  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 17:30 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 VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-

Sídlisko KVP, konaného  dňa 27.06.2019 z  hlasovacieho zariadenia  firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

Dňa 25.07.2019  .............................                            Dňa 26.07.2019   ..............................

   

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

                  prednosta                      starosta                                                                   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

Dňa  31.07.2019  ..........................                                     Dňa 08.08.2019  ............................. 

 

          Ing. Marta Sidorjaková, v. r.             Ing. Ladislav Takáč, PhD., v. r.  

        

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 24.07.2019 

Zapísala: JUDr. Magdaléna Balážová  

                právne oddelenie  
  


