
 

1 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

v mimoriadnom termíne dňa 15. augusta 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 VII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 

                                        ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Mária Gamcová, PhD., Martin Boritáš.  

 

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 VII. rokovanie Miestneho 

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

poslancov o vykonanie prezentácie, prezentovalo sa 10 poslancov. Starosta konštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 Keďže zo strany poslaneckého zboru neboli predložené žiadne návrhy na zmeny 

k programu rokovania, nasledovalo hlasovanie poslancov 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. Stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2018         
 3. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2018 
 4. Tvorba a použitie rezervného fondu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019    
 5. Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2018                          
 6. Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice       
 7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – jún 

2019 
 8. Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019                    
 9. Žiadosť o spoluprácu pri plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 172 –  

návrh lokality na výstavbu zariadenia na pomoc osobám bez domova  
10. Rôzne  

11. Záver  
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Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

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

 

1. 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 Mgr. Zdeno 

Bartók.  

    

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.  

 

Starosta požiadal členov návrhovej komisie aby zaujali svoje miesta. 

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pani poslankyňu Ivetu 

Adamčíkovú a poslanca Vojtecha Tótha, MBA.   

 
2.  Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 
     2018 
Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal pani kontrolórke. 

Ing. Hóková: Oboznámila prítomných, že v  stanovisku k návrhu záverečného účtu sú 

rozpísané všetky predpisy, na základe ktorých bol záverečný účet spracovaný. Skonštatovala, 

že všetky predpisy boli aj dodržané, okrem jedného ustanovenia, ktoré sa týka lehoty na 

prerokovanie záverečného účtu. Lehota nemohla byť z objektívnych dôvodov dodržaná, 

pretože došlo k narušeniu servera. Ďalej uviedla, že všetky údaje a náležitosti, ktoré sú 

súčasťou záverečného účtu, sú v poriadku. K záverečnému účtu predložil stanovisko aj 

audítor.  

Starosta: Poďakoval zamestnancom ekonomického oddelenia za úsilie, ktoré vynaložili po 

narušení servera pri opätovnom spracovávaní stratených dát. Informoval prítomných, že 

mestská časť požiadala Ministerstvo financií SR o odklad zákonom určenej povinnosti 

prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

p. Takáč: Skonštatoval, že stanovisko bolo prednesené na zasadnutí Finančnej komisie, ktorá 

odporučila schváliť záverečný účet mestskej časti.  

Starosta: V diskusii sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu k bodu programu 

a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie- návrhová komisia 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP     

berie na vedomie    

      Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2018. 

 

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

     2018 

Starosta: Otvoril bod programu. 

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

účet mestskej časti podľa predloženého návrhu. 

Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže sa v diskusii nikto neprihlásil, 

uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o prednesie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie        

za rok 2018 bez výhrad 

b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného 

     fondu vo výške 157 539,75 EUR 

c)  schvaľuje  použitie zostatku finančných operácií  za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu 

     vo výške  9 662,80 EUR 

d) berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 
 

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. 

 

4.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

Starosta: Otvoril bod programu a požiadal zástupcu starostu o prednesenie stanoviska  

Finančnej komisie.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť tvorbu a použitie 

rezervného fondu mestskej časti.  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

p. Pach: Opýtal sa na revitalizáciu detských ihrísk z časového hľadiska a na bezbariérový 

prístup do Denného centra mestskej časti.  

Starosta: Verejné obstarávanie na detské ihriská bolo ukončené. Bola vyhotovená zmluva 

dodávateľovi, avšak nie je možné dodržať termín do konca augusta 2019, reálny termín je 

september. Ohľadom Denného centra dopláca mestská časť na to, že nie je zatiaľ žiadny 

projekt, najlepším riešením bezbariérového prístupu je montáž výťahu. Na základe ponúk 

mestská časť vysúťaží firmu na dodávku a montáž výťahu.  

Ing. Čop: Doplnil informáciu k parku na Hemerkovej ulici (heliportu) - je potrebné požiadať 

o zmenu stavby pred dokončením, keďže stavba nebola ešte skolaudovaná. Keďže heliport  je 

vyhradené technické zariadenie, je potrebná projektová dokumentácia a stavebné povolenie. 

Starosta: Vybavenie stavebného povolenia trvá cca 30 dní. 

p. Takáč: Predložil pozmeňujúci návrh na schválenie rezervného fondu. Navrhuje použitie 

rezervného fondu vo výške 308 800,00 € na krytie kapitálových výdavkov a 82 000,00 € na 

sanáciu komunikácie na Wuppertálskej ulici. Prečítal návrh na uznesenie. 

Starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  

 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje  použitie rezervného fondu na rok 2019 

a) vo výške 308 800,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov a vo výške 82 000,00 

EUR na  krytie  bežných  výdavkov  na  čiastočnú  sanáciu  havarijného  stavu  

komunikácie na Wuppertálskej ulici  

      b)   vo výške 5 000,00 EUR na vklad do Podniku služieb KVP s. r. o.  

 podľa predloženého návrhu.   
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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. 

 

5.  Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2018 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie - odporúča vziať na vedomie výročnú 

správu mestskej časti za rok 2018.  

Starosta: Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, starosta uzavrel diskusiu 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 2018.                          

 

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. 

 
6.   Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice  

Starosta: Informoval prítomných, že na mestskom zastupiteľstve bolo schválené uznesenie na 

prerozdelenie 1,2 mil. EUR pre mestské časti mesta Košice. Pre Mestskú časť Košice-Sídlisko 

KVP bola schválená čiastka 117 000,00 EUR. Mesto Košice zároveň vydalo usmernenie, na 

ktoré výdavky je možné tieto finančné prostriedky použiť. Tieto prostriedky na základe 

usmernenia nie je možné použiť na výmenu okien. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča schváliť prerozdelenie účelových finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta Košice. 

p. Koszoru: Poďakoval pánovi starostovi za poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta 

Košice pre mestské časti (za predloženie uznesenia na mestskom zastupiteľstve).   

p. Takáč: Na základe  usmernenia k použitiu finančných prostriedkov z  mesta Košice,  

predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie.  

Starosta: Použiť finančné prostriedky na opravu cesty na Wuppertálskej má zmysel.   

Starosta: Do diskusie sa nikto neprihlásil, uzavrel diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  

 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje prerozdelenie a použitie účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

Košice v celkovej výške 117 000,00 EUR nasledovne:  

a) Bežné výdavky vo výške 88 000,00 EUR na čiastočnú sanáciu havarijného stavu 

komunikácie na Wuppertálskej ulici  

b) Bežné výdavky vo výške 29 000,00 EUR na opravy ciest, chodníkov a schodov 

c) Miestne zastupiteľstvo vyhlasuje havarijný stav na komunikácii Wuppertálska na 

základe znaleckého posudku viď (príloha tohto materiálu).  

 

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.   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie   

      január – jún 2019 
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Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

p. Matoušek: Stanovisko Finančnej komisie k prerokovávanému materiálu – Finančná 

komisia odporúča vziať na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových 

opatreniach za obdobie január – jún 2019. 

Starosta: V diskusii nikto nevystúpil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  január – jún 

2019. 
 

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. 

 

8.  Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Podal procedurálny návrh na prestávku v trvaní 15 minút.     

Starosta: Dal hlasovať o procedurálnom návrhu na prestávku v trvaní 15 minút. 

 

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. 

 

Starosta: Vyhlásil 15 minútovú prestávku v trvaní od 15:37 do 15:52 hodiny. 

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

11 poslancov. 

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

rozpočtu mestskej časti na rok 2019 s doplnením v textovej časti programového rozpočtu. 

Starosta: Konštatoval, že sa nikto neprihlásil do diskusie, ukončil ju 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  

a) III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 podľa 

predloženého návrhu  

b) zmeny v textovej časti programového rozpočtu podľa predloženého návrhu.  

 

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. 

 
9.  Žiadosť o  spoluprácu  pri  plnení uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Košiciach 
     č. 172 –  návrh lokality na výstavbu zariadenia na pomoc osobám bez domova 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania. Ako bolo medializované, na výstavbu bola 

odporučená lokalita v mestskej časti Košice - Juh. Vzhľadom na nesúhlas jej obyvateľov 

s výstavbou zariadenia na pomoc osobám bez domova, mesto Košice oslovilo všetky mestské 

časti, aby našlo lokalitu na výstavbu takéhoto zariadenia. Naša Mestská časť Košice – 

Sídlisko KVP nenašla vhodný pozemok na výstavbu, väčšina vhodných pozemkov je 
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v súkromnom vlastníctve. Keďže sa jedná o výstavbu zariadenia, ktoré by malo výrazný 

vplyv na kvalitu života obyvateľov sídliska,  je potrebné, aby o tejto veci rozhodovalo miestne 

zastupiteľstvo.   

p. Pach: Mestská časť inventarizovala pozemky, je ťažké nájsť tento pozemok. Myslím si, že 

odpoveď, ktorá bola zaslaná mestu Košice, bola nešťastne koncipovaná. Čo sa týka pomoci 

sociálne odkázaným ľuďom, charita poskytuje služby týmto ľuďom. Úlohou mesta je 

zabezpečiť materiálne prostriedky - teda pozemky, na takéto zariadenie.  

p. Takáč:  KVP je malá mestská časť, ktorá nemá priestor na výstavbu takéhoto zariadenia. 

p. Koszoru: Pozeral som na katastrálnu mapu, našiel som jeden vhodný pozemok pod Arénou 

Sršňov. Tento pozemok je mestský, čo je však tiež polemické. Nie som stotožnený s listom, 

ktorý bol zaslaný mestu. Obyvatelia Dorky veľmi citlivo vnímajú situáciu ohľadom ľudí bez 

domova. Ich činnosť spočíva v tom, aby takíto ľudia neznepríjemňovali život obyvateľom. 

Mesto by malo nájsť nejaký alternatívny pozemok, iné mestské časti majú väčšie kapacity. 

Starosta: V liste boli uvedené veci, o ktoré som ja žiadal. Evidujem viacero sťažností od 

obyvateľov. Problém takéhoto zariadenia je v tom, že nedokážu zabezpečiť čistotu a tiež  

garantovať správanie týchto ľudí mimo zariadenia. Preto sú tu určité obavy. V prípade 

neprispôsobivého správania klientov Dorky, nechala pani riaditeľka telefónne číslo, ak by sa 

vyskytli nejaké problémy. Mestská časť zatiaľ nenašla vhodné pozemky, ale ak ich Vy 

nájdete, zašleme mestu list s informáciou. Ak aj napriek tomu mesto nájde pozemky, budeme 

sa tým zaoberať. Rímskokatolícka cirkev mala pozemky na KVP, na ktorých bude prebiehať  

výstavba bytových domov.  Ja by som radšej privítal sociálne zariadenie tohto typu ako nové 

byty. Pozemok na Bosákovej  je dosť veľký na to, aby sa tam postavilo takéto zariadenie. 

p. Takáč: Tento list vnímam ako faktografiu. Jedna vec je spolupráca s Dorkou, ale občania sa 

sťažujú na bezdomovcov a sú v drvivej väčšine proti výstavbe takéhoto zariadenia. 

p. Pach: Netreba spájať zámenu pozemkov na Wuppertálskej s touto kauzou. Charita počítala 

s tým, že mesto vyrieši pozemok na Bosákovej alebo v mestskej časti Košice - Juh. 

p. Adamčíková: Podľa dostupných informácií je na Bosákovej ulici stavebná uzávera. 

p. Horenský: Reagoval na prístup ľudí z mestskej časti Košice - Juh, ktorí začali porovnávať 

obyvateľov Bosákovej ulice s neprispôsobivými občanmi. 

Starosta: Myslím si, že arcidiecézna charita je v tomto prípade rukojemníkom. Petíciu 

podpísalo niekoľko tisíc ľudí, čo je silná vzorka. Mesto dlhodobo nedokáže riešiť nelegálne 

osady na území mesta. Aj na pozemku mestskej časti Košice - Juh je tiež nelegálna osada. 

Pochybujem, že nejaká mestská časť nájde vhodný pozemok. 

p. Koszoru: Zámena pozemkov súvisí s listom, o ktorom aktuálne rokujeme. Zámena bola 

urobená preto, lebo mesto nemalo peniaze na to, aby vyplatilo rímskokatolíckej cirkvi 

pozemky pod sídliskom Ťahanovce. Preto sa zamenili pozemky. Už pri schvaľovaní zámeny 

pozemkov bolo jasné,  že tam bude výstavba. Rímskokatolícka cirkev chcela len peniaze, 

mesto mohlo vyhovieť len týmto spôsobom - zámenou. Andromeda je dôsledok 

predchádzajúceho vedenia. 

Starosta: Projekt výstavby je dlhodobo známy. Radšej by som privítal takéto zariadenie 

sociálnej pomoci ako nové byty. 

Starosta: Po vystúpení všetkých prihlásených, starosta uzatvoril diskusiu a slovo dal 

návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie – návrhová komisia  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) berie na vedomie žiadosť mesta Košice o spoluprácu pri plnení uznesenia č. 172 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

b)  konštatuje, že na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP sa nenachádzajú žiadne 

− nelegálne osídlenia   

− lokality vhodné na výstavbu zariadenia na pomoc osobám bez domova prípadne na           

výstavbu sociálnych bytov  
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− lokality alebo objekty, v ktorých mestská časť môže vytvoriť komunitné centrum pre  

prácu s osobami a rodinami žijúcimi v nelegálnych osídleniach.   

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

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

 

10.  Rôzne 

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Informoval poslanecký zbor, že pri schválení uznesenia k použitiu rezervného 

fondu na rok 2019 došlo k zjavnej chybe, ktorú je potrebné opraviť a predniesol návrh na 

uznesenie.  

p. Pach: Opýtal sa na náhradnú výsadbu. V rámci náhradnej výsadby bolo vysadených 94 

drevín. Podľa mojich vedomostí bolo pred rekonštrukciou vyrúbaných cca 100 kusov drevín 

ešte minulý rok. Nestotožňujem sa s touto náhradnou výsadbou. Otázne je, v akom stave je 

momentálne náhradná výsadba. Na Wurmovej ulici sú z vysadených stromov dva úplne 

vyschnuté, na Dénešovej zo sedem vysadených stromov bolo šesť vyschnutých, na 

Klimkovičovej 8 som nenašiel vysadené borovice, ktoré tam mali byť podľa plánu. Húskova 

ulica 19 - detské ihrisko, kde sa robil prístupový chodník. Podľa plánu mali byť vysadené 

štyri sakury a dva javory, namiesto toho som tam našiel vyschnutú jednu čerešňu a dva 

javory. Na Jasuschovej ulici pri schodoch smerom k Triede KVP je jeden javor úplne 

vyschnutý. Zopár okrasných krov je tiež vyschnutých. Myslím si, že je potrebné mať nielen  

na papieri veci, ale sa im aj dôsledne venovať. Preto navrhujem aj jedno uznesenie. Žiadam 

miestne zastupiteľstvo o dôslednú inventarizáciu náhradnej výsadby a podanie informácií na 

najbližšom miestnom zastupiteľstve, aby sme zistili, koľko drevín bolo naozaj vysadených. 

Chcem vedieť, kedy bude dokončená ďalšia fáza kosby. Občania na Klimkovičovej ulici sa 

sťažovali na autoumyvárku. Žiadam preveriť informáciu, či zamestnanci autoumyvárky 

skutočne odpad ukladajú do kontajnerov, ktoré sú pri bytovkách. Vodorovné dopravné 

značenie - je potrebné urobiť monitoring za účelom posúdenia potreby obnovy značenia na 

jednotlivých uliciach. V Drocárovom parku nie je funkčné zariadenie, je potrebné dohliadnuť 

na poriadok, keďže sa v týchto priestoroch zdržiava mládež. Bezpečnosť chodcov na sídlisku 

- určite sú vyčlenené peniaze na štúdiu, aby boli sprevádzkované bezpečné inteligentné 

priechody pre chodcov. Mohli by sme skúsiť urobiť jeden funkčný podchod pod Triedou KVP 

priamo pri zastávke. Mohla by sa urobiť nejaká osveta napr. v Kvapke, priechod by sa 

sprevádzkoval. Čo sa týka osvetlenia, je preto potrebné posúdiť cenu za elektroinštaláciu. 

Toto si nevyžiada žiadne veľké náklady, podchod je absolútne čistý a suchý aj po dažďoch. 

Predkladám aj návrh na uznesenie. 

Ing. Michalus: Predložil informácie ohľadom sociálneho podniku. Podnik služieb KVP bol 

oficiálne zaregistrovaný 15.08.2019 a začína sa jednanie ohľadom priznania štatútu 

sociálneho podniku. Ďalšia informácia sa týka súdneho sporu, ktorý vedie mestská časť 

s pánom JUDr. Kačalom. Súdne pojednávanie bolo stanovené na 11.09.2019, podľa 

dostupných informácií by mal byť vynesený aj rozsudok. V prípade prehry bude mestská časť 

zvažovať odvolanie. Ohľadom kosby bol dohodnutý postup s pánom Ing. Gregorekom  kvôli 

tomu, aby semiačka kvetov dozreli. Tento čas už na Moskovskej aj Stierovej ulici nastal, 

budúci týždeň dôjde ku kosbe trávnatých plôch. V spodnej časti KVP pod garážami je tento 

proces oneskorený asi o dva týždne. Pán Ing. Gregorek bol milo prekvapený so stavom, ako 

tieto trávnaté plochy obhospodarujeme. Obkosovanie a vytrhávanie inváznych rastlín 

pokračuje dobre. 

Starosta: Doplnil, že kosiť je možné aj ručne - kosami. Ďalej informoval, že podchod pod 

Triedou KVP je čistený každý týždeň. Monitoring vodorovného dopravného značenia sa robí 

od začiatku roka, je potrebné zistiť, na ktorých uliciach už bolo značenie realizované a 

na ktorých je potrebné ešte značenie urobiť. Bude vykonaný monitoring autoumyvárky na 
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Klimkovičovej ulici a tiež bude preverená náhradná výsadba.    

   

Starosta: Skonštatoval, že v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci, ukončil diskusiu 

v bode rôzne a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie.           

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje  

zmenu sumy 308 800,00 EUR na sumu 314 800,00 EUR (oprava zjavnej chyby k 

schválenému použitiu rezervného fondu na rok 2019 na krytie kapitálových výdavkov). 

 

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. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Milana Pacha.   

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

žiada   

mestskú časť, aby previedla monitoring vodorovného dopravného značenia na sídlisku za 

účelom posúdenia potreby jeho obnovy podľa jednotlivých ulíc a predložila časový 

harmonogram realizácie do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

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

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Milana Pacha.   

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

žiada   

mestskú časť, aby zabezpečila dôslednú inventarizáciu náhradnej výsadby a podala o nej 

informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.  

 

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. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Milana Pacha.   

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

žiada   

mestskú časť, aby zabezpečila inventarizáciu elektrickej inštalácie podchodu pod Triedou 

KVP za účelom jeho sfunkčnenia a podala o tom správu na najbližšom rokovaní miestneho 

zastupiteľstva.  

 

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. 

 

11.  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 16:52 hodine ukončil.  

Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 
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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 VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-

Sídlisko KVP konaného  dňa 15. 08. 2019 z  hlasovacieho zariadenia  firmy A. S. Partner, 

s. r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

 

Dňa 24.09.2019  .............................                                   Dňa 25.09.2019  ...........................

   

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

                  prednosta                             starosta                                                                   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

Dňa 25.09.2019  ..........................                                          Dňa 25.09.2019  ........................... 

 

          Iveta Adamčíková, v. r.                     Vojtech Tóth, MBA, v. r.   

        

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 04.09.2019 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  
  


