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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 11. júna 2020 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 XIV. 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 15:04 hodine otvoril XIV. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

prítomných.  Nasledovala prezentácia poslancov, prezentovaných bolo 13 poslancov.  

Starosta konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, program rokovania 

obdŕžali poslanci e-mailom. Starosta predniesol program rokovania a požiadal prítomných 

poslancov o návrhy na vypustenie bodov programu rokovania. Zo strany poslaneckého zboru 

neboli podané žiadne návrhy na vypustenie bodov programu rokovania. 

Nasledovalo hlasovanie k návrhu programu, ktorý bol uvedený v pozvánke - 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.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od            

30. 4. 2020 do 31 .05. 2020      

4. a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 2/2020  

     b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 3/2020  

     c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2020          

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP na obdobie od      

01.07.2020 do 31.12.2020  

6. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP za rok 2019                         
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7.  Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2019               

8.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020            

9.  Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2019           

10. a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 2020      

10. b) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.4.2020  

11. Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020                  

12. Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa             

13. Nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa            

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice 

15. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodičovské združenie pri MŠ Za priekopou 57, Košice  

16. Návrh na doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti Košice 

      -Sídlisko KVP     

17. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP                                            

18. Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice  

      -Sídlisko KVP  

19. Dizajn-manuál Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – informácia           

20. Manuál tvorby verejných priestranstiev – zeleň                                        

21. Interpelácie  

22. Otázky poslancov 

23. Rôzne  

24. 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. 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: Iveta Adamčíková a Ing. Milan Pach. 

    

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

Iveta Adamčíková, Ing. Milan Pach. 

            

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.  

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice zo XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva určil pani 

poslankyňu Ing. Máriu Gamcovú, PhD. a pána poslanca Martina Boritáša.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení   

Starosta: Otvoril bod programu a zároveň diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Informoval poslancov, že aplikácia s uzneseniami sa priebežne dopĺňa 

a aktualizuje.  
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p. Horenský: Požiadal o poskytnutie informáciu k uzneseniu pod č. 140/a, 140/b. 

Starosta: K uzneseniu č. 140/b sa uskutočnili neformálne rozhovory na úrovni Košického 

samosprávneho kraja, avšak postoj jej predsedu je zatiaľ negatívny. Rokovanie na úrovni 

mesta Košice sa ešte len uskutoční. K uzneseniu č. 140/a poprosím pani Ing. Háberovú.   

Ing. Háberová: Ohľadom poskytnutia úveru na dostavbu Senior domu sme zatiaľ obdŕžali  

vyjadrenia od dvoch bánk. 

Starosta: Doplnil informáciu – oslovené boli všetky banky avšak žiadajú vypracovať 

dotazníky, ktoré nemáme čas spracovať. 

p. Koszoru: K uzneseniu č. 141/b – sa vo veci zoznamu vyhradených parkovacích miest za 

úhradu opýtal, že bolo oslovené mesto Košice a za 3 mesiace sme odpoveď nedostali.  

Starosta:  Informoval, že medzitým sme nejaký zoznam dostali, o odpoveď požiadal pána Ing. 

Čopa.   

Ing. Čop: Na sídlisku evidujeme 61 parkovacích miest za úhradu, jedno miesto stratilo 

platnosť (majiteľ bol vyzvaný na odstránenie značky), aktuálnych je 60 vyhradených 

parkovacích miest za úhradu.   

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

   

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

a) zaraďuje  uznesenia z IX. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.11.2019,  

    z XII. rokovania zo dňa 27.02.2020 a z XIII. rokovania zo dňa 30.04.2020 takto: 

    -  k splneným úlohám uznesenia č. 102, 104, 127/a, 128/a, 138, 148 

    -  k úlohám v plnení uznesenia č. 140/a, 140/b, 141/b 

b) 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.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie  

     od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020  

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu. Keďže sa v diskusii 

nikto neprihlásil, starosta uzavrel tento bod a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

Informatívnu správu  o  zrealizovaných   komisiách   pre  výberové   konania  za   obdobie  od  

30. 04. 2020 do 31. 05. 2020.  

 

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. a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

        - kontrola č. 2/2020  

Starosta: Uviedol bod rokovania a oboznámil prítomných s bodom programu rokovania. 

Otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
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Ing. Takáč – kontrolór mestskej časti: Informoval prítomných poslancov, že úlohou 

kontrolóra je kontrolovať procesy a nie poukazovať na konkrétneho zamestnanca. Ak sa stala 

chyba, procesne zlyhala povinná osoba, teda mestská časť a tá musí nájsť vinníka a odstrániť 

chybu. Informoval prítomných o tom, že začal proces kontroly č. 4/2020 a dodal, že pri tom 

množstve riešených úloh budú stále aj pochybenia, dôležité je však to, aby sa v budúcnosti 

tieto pochybenia neopakovali. V diskusii vystúpil pán poslanec Horenský s otázkou – ak 

podaná námietka bola akceptovaná, prečo bola naďalej uvedená v správe?  Na otázku 

odpovedal kontrolór mestskej časti.   

p. Gamcová: Opýtala sa, aká je prognóza plnenia kapitálových výdavkov do konca roka? 

Ing. Takáč: Doplnil, že uvedený stav je k 31. 03. 2020. 

Starosta: Rozpočet bol schválený vo februári, najvyššie čerpanie kapitálových výdavkov je  

v 3. kvartáli. Momentálne sme ukončili niekoľko verejných obstarávaní, dúfam, že čerpanie 

bude na úrovni 90 až 100%. Dodal, že kvôli momentálnej situácii sme pozastavili niektoré 

aktivity. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzatvoril a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 2/2020 - Kontrola 

postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 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. b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

         - kontrola č. 3/2020  

Starosta:  Otvoril  bod  rokovania  a  slovo dal  Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD.  kontrolórovi 

mestskej časti.  

Ing. Takáč: Požiadal pána starostu aj právne oddelenie, aby prebehlo samostatné hlasovanie  

o každej predloženej správe. 

Starosta:  Otvoril diskusiu k bodu programu 4. b).   

p. Horenský: Opýtal sa, či sa na základe záverov z kontroly budú prehodnocovať nájomné 

zmluvy. 

Starosta: Odpovedal, že naším zámerom a plánom bolo zrevidovať všetky nájomné zmluvy po 

právnej aj obsahovej stránke. Niektorí nájomcovia sú pod hranicou minimálneho nájmu. 

V čase pandémie evidujeme však  9 žiadosti o odpustenie nájmu. Zo strany úradu plánujeme  

presunúť prehodnocovanie na rok 2021.  

Ing. Takáč: Dodal, že zatiaľ došlo k obmene jednej nájomnej zmluvy, zapracované bolo to, čo 

som vytkol v správe.  

 

V diskusii už nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu k predneseniu 

návrhu na uznesenie. 

    

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 3/2020 - Kontrola 

vybraných nájomných zmlúv.  
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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.  

 

4. c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

        - kontrola č. 4/2020  

Starosta: Uviedol správu o činnosti kontrolóra mestskej časti – kontrolu čerpania prostriedkov 

podľa schváleného rozpočtu k 31. 03. 2020 a otvoril diskusiu k nej.  

Ing. Takáč: Doplnil, že na otázku pani poslankyne Gamcovej k prognóze plnenia 

kapitálových výdavkov do konca roka čiastočne odpovedal v bode 4. a).  

  

Nikto sa neprihlásil do diskusie, starosta ju ukončil a  požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie k tomuto bodu rokovania.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 4/2020 - Kontrola 

čerpania prostriedkov podľa schváleného rozpočtu k 31. 03. 2020.  

 

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 plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP na obdobie  

     od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020  

Starosta: Otvoril bod programu a slovo dal Ing. Takáčovi, PhD. – kontrolórovi mestskej časti. 

Ing. Takáč: V zmysle zákona je kontrolór povinný raz za šesť mesiacov predložiť miestnemu 

zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. V tomto pláne kontrolnej činnosti  je zahrnutá 

aj kontrola, v ktorej sa zameriam na kontrolu nedostatkov z verejného obstarávania.  

Starosta: Otvoril diskusiu k návrhu plánu kontrolnej činnosti.  

 

Keďže sa v diskusii nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

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

od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020. 

 

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.  Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu záverečného účtu Mestskej časti  

     Košice - Sídlisko KVP na rok 2020  

Starosta: Uviedol tento bod rokovania a otvoril diskusiu.  

Ing. Takáč: Informoval poslanecký zbor, že pri predložení záverečného účtu mestskej časti 

som nenašiel žiadne zákonné pochybenia. Drobné nedostatky boli odstránené. 

Starosta požiadal pána poslanca Matoušeka - zástupcu starostu o prečítanie stanoviska  

komisií, ktoré prerokovávali tento materiál.  
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p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie 

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

 

V diskusii sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

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

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za 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.  

 

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

     za rok 2019 

Starosta: Otvoril bod programu s tým, že materiál k bodu rokovania poslanci obdržali e-

mailom spolu so správou nezávislého audítora. Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. 

Požiadal zástupcu starostu - pána poslanca Matoušeka o prečítanie stanovísk jednotlivých 

komisií. 

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený 

materiál – záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti za rok 2019.   

p. Horenský: Konštatoval, že ho potešil počet športových podujatí. Opýtal sa na zvýšený 

počet najazdených kilometrov – o 2 800 km viac. 

Starosta: Odpovedal, že služobné auto používame ako pracovné auto, v tomto roku bude viac 

najazdených kilometrov kvôli PIAGGIU, ktoré je nonstop vyťažené.   

 

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

k predneseniu 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 2019 bez výhrad, 

b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 73 420,64 EUR, 

c) schvaľuje použitie zostatku finančných operácií za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 3 409,70 EUR, 

d) berie na vedomie správu audítora za 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.  

 

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

     na rok 2020 

Starosta otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. Požiadal o stanoviská komisií.  

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

rezervného fondu na rok 2020. 
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V diskusii sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020.   
 

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.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie 

predložený materiál – výročnú správu mestskej časti za rok 2019.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil 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 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.  

 

10. a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

          apríl 2020 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. Požiadal o stanoviská komisií, 

ktoré prerokovali tento materiál.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedom ie 

predložený materiál - informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 

obdobie apríl 2020.  

           

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 2020.   
 

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. b) Plnenie  príjmov  a  čerpanie  výdavkov  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP   

           k  30. 04. 2020 

Starosta otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. Stanovisko Finančnej komisie  
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predniesol zástupca starostu - pán poslanec Matoušek. 

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie 

predložený materiál.  

 

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

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 04. 2020.  
 

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.  Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

       - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a informoval prítomných poslancov o úprave 

položiek uvedených v dôvodovej správe, ktoré boli vytknuté na minulom zastupiteľstve. 

Najdôležitejšie je, že znižujeme príjmy cca o 135 000 EUR v dôsledku pandémie. Škrtáme 

financie na tých položkách, ktoré nemáme v tomto roku dostatočne pripravené. V rámci 

kapitálových výdavkov sme navrhli zmeny na zníženie rozpočtu na dopravno-bezpečnostný 

projekt, vybudovanie chodníka cez ihrisko Wuppertálska, parkovisko na Janigovej 

a Zombovej ulici, odstránili sme tienidlá na detských ihriskách a multifunkčné ihrisko 

v Drocárovom parku. Navyšujeme rozpočet o 6 000 EUR na doplnenie technického 

vybavenia PIAGGIA, na osvetlenie verejných priestranstiev solárnymi lampami a tiež na 

nabíjaciu stanicu. Otvoril diskusiu k bodu a požiadal pána poslanca Matoušeka o prečítanie 

stanovísk jednotlivých komisií.   

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na 

doplnenie I. zmeny rozpočtu na rok 2020, Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

tiež odporúča schváliť I. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu.  

Starosta: Informoval poslanecký zbor, že na meste Košice neboli schválené zmeny rozpočtu. 

Podľa predbežných informácií by malo dôjsť ku kráteniu finančných prostriedkov pre mestské 

časti. 

p. Matoušek: Predložil doplňujúci návrh k I. zmene rozpočtu na rok 2020 a prečítal dôvodovú 

správu. 

p. Koszoru: Vyjadril sa k elektrickému komunálnemu vozidlu, diskusie prebehli aj na 

komisiách. Z našej strany boli dané presné špecifické podmienky na toto vozidlo. Nebola 

oslovená firma, ktorú navrhoval v rámci diskusie poslancov. Suma na vozidlo bola enormne 

vysoká. Opýtal sa, či aj v budúcnosti budeme takto riešiť verejné obstarávanie s konkrétnym 

typom vozidla. Spýtal sa na ďalší postup. 

Starosta: Odpovedal, že sme komunikovali aj s touto navrhovanou firmou. Problém výzvy 

z envirofondu je ten, že musí byť daný presný typ vozidla. V tomto musím pochváliť pani 

Ing. Timkovú, ktorá to sama obstarala. Finančné prostriedky, ktoré nám boli poskytnuté, 

nepostačujú na kúpu vozidla. Komunikovali sme s envirofondom kvôli zmene typu vozidla, 

pretože za sumu 25 000 EUR nedokážeme zakúpiť vozidlo podľa našich predstáv. Preto 

navrhujem túto dotáciu vrátiť a budeme znovu obstarávať.        

p. Horenský: Mohlo byť aj horšie, avšak mrzí ma, že sa škrtajú financie na multifunkčné 

ihrisko.  

Starosta: Na projekt multifunkčného ihriska sme oslovili niekoľko firiem, je to podobný 

problém, ako s komunálnym vozidlom. Obdržali sme niekoľko ponúk. Musíme však presne 
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vedieť, aké ihrisko chceme a podľa toho sa pripraví verejné obstarávanie. Možno nám 

vysúťažené peniaze nebudú stačiť na realizáciu.    

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

doplnenie I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 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.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje      

I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu so schváleným doplnením.  
 

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. Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného   

osobitného zreteľa – poslanecký návrh  

Starosta: Uviedol tento bod programu rokovania a informoval, že priestory na prenájom sa 

nachádzajú v budove miestneho úradu na prízemí a tiež v prízemnej budove vedľa miestneho 

úradu, ktorú sme zrekonštruovali. Tieto priestory sú vhodné ako garáže aj skladovacie 

priestory. Dodal, že na schválenie tohto nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. Otvoril diskusiu a požiadal o prednesenie 

stanovísk jednotlivých  komisií.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť nájom, Komisia 

výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča schváliť nájom nebytového priestoru pre 

Podnik služieb KVP so zapracovaním zmeny výšky nájmu.  

 

Prebehla krátka diskusia poslancov v ktorej pán poslanec Koszoru podal návrh na zníženie 

sumy za nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP z  1,- €/m2/rok na  1,- € /rok -  

v zmysle prijatého uznesenia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. 

 

Po ukončení diskusie dostala slovo návrhová komisia k predneseniu návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Štatútom mesta Košice 

a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

schvaľuje nájom nebytového priestoru v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP: 
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- súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k. ú. Grunt, 

obec Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV č. 

965,  

- súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k. ú. Grunt, obec 

Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na LV č. 965 

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

dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- € /rok. 

 

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

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

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

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

vykonávania verejnoprospešných činností pre Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP v rámci 

výkonu kompetencií mestskej časti a jeho primárnym účelom nie je tvorba zisku.  

 

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.  

 

13.  Nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného 

       osobitného zreteľa 

Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že vozidlo PIAGGIO je stopercentne vyťažené, 

z dôvodu právnej istoty, sme pripravili túto nájomnú zmluvu. Takto sa mestskej časti vrátia 

náklady vložené do tohto vozidla. Otvoril diskusiu k bodu a požiadal zástupcu starostu   

o prednesenie stanovísk komisií, ktoré prerokovali tento materiál.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť nájom,  Komisia 

výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča schváliť nájom motorového vozidla pre 

Podnik služieb KVP podľa predloženého návrhu.  

Starosta: Doplnil, že na schválenie aj tohto nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. 

p. Horenský:  Požiadal o opravu znenia bodu 5.7 návrhu zmluvy o nájme dopravného 

prostriedku, ktorá upravuje počet vyhotovení nájomnej zmluvy.  

 

V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii k 

predneseniu návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Štatútom mesta Košice 

a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

schvaľuje nájom motorového vozidla PIAGGIO PORTER MAXXI, EČV KE692MS, VIN 

ZAPS90RGW00002549, pre nájomcu Podnik služieb KVP s. r. o., Trieda KVP 1, 040 23 

Košice, IČO: 52572005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1200,- € 

/rok. 

 

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

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

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

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

vykonávania činností pre Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP vo verejnom záujme v rámci 

výkonu kompetencií mestskej časti a jeho primárnym účelom nie je tvorba zisku.  
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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.  
 

14.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice 

Starosta: Uviedol tento bod programu a otvoril diskusiu k nemu. Súčasne požiadal zástupcu 

starostu – pána poslanca Matoušeka o prečítanie stanovísk jednotlivých komisií.  

p. Matoušek: Finančná komisia, Komisia kultúry, školstva a športu a Sociálna komisia 

neodporúčajú schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie. 

p. Koszoru: Aj napriek prospešnej aktivite ma mrzí, že nemôžme pre koronu poskytnúť 

dotáciu. 

p. Horenský: Na zasadnutí Komisie kultúry, školstva a športu k týmto dotáciám prebehla dlhá 

diskusia. Argumentoval som participatívnym rozpočtom, na základe ktorého môžeme byť 

objektívnejší a transparentnejší. V rámci participatívneho rozpočtu má možnosť rozhodnúť 

viac občanov. 

Ing. Takáč: V čase krátenia podielových daní a krátenia kapitálových výdavkov považujem 

poskytovanie dotácií za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami.   

 

Starosta skonštatoval, že nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie, uzavrel ju a požiadal 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

schvaľuje   

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Občianske združenie Pauzička, prevádzka Bauerova 1/A, 

Dénešova 69, 040 23 Košice v sume 320,-eur na zakúpenie pomôcok špecifikovaných 

v žiadosti na projekt Pilates – zdravé cvičenie, ktoré spája rodinu.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 3, proti 3, zdržalo sa 6, nehlasoval 0              Návrh nebol prijatý.  
 

15.  Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodičovské združenie pri MŠ Za priekopou 57, 

       Košice 

Starosta: Otvoril bod rokovania a požiadal o prečítanie stanovísk komisií.  

p. Matoušek: Finančná komisia, Komisia kultúry, školstva a športu aj Sociálna komisia 

neodporúčajú schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie. 

 

Starosta: K bodu programu otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju 

ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

schvaľuje   

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Rodičovské združenie pri Materskej škole, Za priekopou 

57, 040 16 Košice v sume 330,- eur na zakúpenie interaktívnej tabule ako učebnej pomôcky, 

ktorá bude slúžiť pre všetky deti v MŠ - 67 detí, z toho 34 % tvoria deti zo sídliska KVP.  

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 0, proti 9, zdržalo sa 2, nehlasoval 0              Návrh nebol prijatý.  
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16. Návrh na doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP – poslanecký návrh  

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a informoval prítomných, že podstatná zmena 

v rokovacom poriadku miestnej rady je, že po schválení tohto návrhu by rokovania miestnej 

rady boli verejné a tiež zápisnice zo zasadnutí rady by boli zverejňované. Cieľom 

predloženého návrhu je prispieť k vyššej transparentnosti mestskej časti. Dodal, že na 

schválenie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Otvoril diskusiu k bodu 

programu.   

p. Matoušek: Predniesol pozmeňujúci návrh druhej vety v § 4 ods. 3 v znení: „Ak je návrh 

uznesenia predložený vo viacerých  alternatívach, hlasuje miestna rada v prvom rade o návrhu 

odporúčanom starostom“ 

p. Boritáš: Vyjadril svoj názor, že miestna rada má rokovať a pracovať v úzkom kruhu. 

V prípade, ak by sa občan chcel zúčastniť na rokovaní miestnej rady, miestna rada občana 

kontaktuje a prizve na zasadnutie. Miestna rada nemá právo o ničom rozhodovať, ani nič 

schvaľovať, uznesenia majú charakter odporúčaní pre miestne zastupiteľstvo. So 

zverejňovaním zápisnice súhlasím. Predložil pozmeňujúci návrh v § 3 ods.1 v znení:  

„Rokovanie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je neverejné, pokiaľ miestna 

rada nerozhodne inak“ 

p. Horenský: Vystúpil s faktickou poznámkou - existenciu miestnej rady považuje za 

zbytočnú. 

p. Koszoru: Zdieľa rovnaký názor ako pán poslanec Horenský. 

p. Tóth: Vyjadril svoj súhlas s návrhom pána poslanca Boritáša. Nesúhlasí s tým, že 

zasadnutia miestnej rady nie sú potrebné. Doplnil, že rokovanie miestnej rady má byť 

uzatvorené. 

Starosta: Konštatoval, že historický princíp miestnej rady je v tom, že je to poradný orgán 

starostu.  Vyjadril súhlas s tým, aby miestna  rada bola verejná, zvýši sa tak transparentnosť 

mestskej časti.  

p. Pach: Zastávam názor, že v súčasnosti miestna rada neplní takú úlohu, ako plnila 

v predchádzajúcom volebnom období.  Nie som za zrušenie tohto orgánu.  

 

Starosta: Skonštatoval, že nikto nie je prihlásený do diskusie, uzavrel ju a požiadal návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie – Pozmeňujúci poslanecký návrh pána Martina Boritáša  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

upravuje  

v § 3 bod 1 takto: „Rokovanie Miestnej rady Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP je 

neverejné, pokiaľ miestna rada nerozhodne inak“ 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 4, proti 2, zdržalo sa 7, nehlasoval 0              Návrh nebol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie – Pozmeňujúci poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

a) schvaľuje   

    v § 4 ods. 3 znenie druhej vety takto: „Ak je návrh uznesenia predložený vo viacerých  

alternatívach, hlasuje miestna rada v prvom rade o návrhu odporúčanom starostom“ 

 

b) schvaľuje  

    doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko  

KVP podľa predloženého návrhu. 
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Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
 

17. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP – poslanecký návrh  

Starosta: Otvoril bod programu rokovania. Materiál obdŕžali prítomní aj s novým 

doplňujúcim textom, ktorým sa dopĺňa stály bod rokovania miestneho zastupiteľstva - § 8a 

s názvom „Slovo pre verejnosť“.  Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

p. Matoušek: Informoval poslanecký zbor, že z rokovania miestnej rady a Finančnej komisie  

vyplynula malá úprava textu – preto predkladá doplňujúci poslanecký návrh v znení: „V § 8 

ods. 4  doplnenie „po otvorení“ a v § 8a ods. 3 doplnenie „alebo poslanca“. 

p. Koszoru: Privítal tento bod v rokovaní miestneho zastupiteľstva ako trendový, dodal však, 

že občania aj naďalej môžu vystúpiť počas celého rokovania.  

p. Tóth: Uviedol, že občania nečítajú rokovací poriadok, ale to, čo sa uverejní na 

internetových stránkach. Keď zaradíme do rokovania slovo pre verejnosť, ukážeme občanom, 

že ich chceme naozaj počúvať. 

p. Horenský: Aj samosprávny kraj to chce riešiť, kvitujem túto možnosť, ale aplikačná prax 

ukázala, že prvok možnosti zapájania občanov sa míňa účinku.  

Starosta: K doplnenému návrhu uviedol, že každý občan môže vystúpiť, ale musí dopredu 

nahlásiť svoje meno a priezvisko, aj tému o ktorej bude hovoriť a potom mu bude umožnené 

vystúpiť.  

 

Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

a) schvaľuje   

    v § 8 ods. 4  doplnenie „po otvorení“ a v § 8a ods. 3 doplnenie „alebo poslanca“ 

 

b) schvaľuje  

    doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 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.  
 

18.  Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice 

       - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania. Informoval poslanecký zbor a prítomných o zmene 

harmonogramu participatívneho rozpočtu mestskej časti z dôvodu mimoriadnej situácie. 

Naším cieľom v najbližších mesiacoch je dostať do povedomia obyvateľov, čo je vlastne 

participatívny rozpočet. Otvoril diskusiu a požiadal o stanoviská komisií.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča schváliť zmenu harmonogramu Participatívneho 

rozpočtu Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP podľa predloženého návrhu. 

 

V otvorenej diskusii sa neprihlásil žiadny poslanec, starosta ukončil diskusiu a slovo dal 

návrhovej komisii.  
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

schvaľuje   

zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu 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.  
 
19.  Dizajn-manuál Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – informácia 
Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že materiál poslanci obdržali spolu 
s doplnenými informáciami. Za mestskú časť vyjadril spokojnosť s predloženým materiálom. 
Cieľom dizajn manuálu nie je nahradiť oficiálne symboly mestskej časti, tie sa aj naďalej 
budú používať v úradnej komunikácii podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.  
Požiadal poslancov o podporu pri schvaľovaní tohto materiálu a otvoril diskusiu. 
 
K návrhu dizajn-manuálu mestskej časti prebehla diskusia, v ktorej vystúpili poslanci -
Boritáš, Koszoru, Horenský, Podolinský, Mikulišin a vyjadrili svoje návrhy, či postrehy.  
Poslanecký zbor vyjadril podporu spracovanému manuálu a uvítal myšlienku propagovania 
mestskej časti formou výroby propagačných materiálov, ktorú predstavil starosta mestskej 
časti – Mgr. Ladislav Lörinc.   
 
Po vystúpení všetkých prihlásených poslancov, starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú 
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

berie na vedomie    

informáciu k Dizajn manuálu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
 
20.  Manuál tvorby verejných priestranstiev – zeleň – poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril bod rokovania a oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Požiadal 

zástupcu starostu – pána poslanca  Matoušeka o prečítanie stanovísk komisií. 

p. Matoušek: Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča miestnemu úradu 

dať tento materiál dopracovať po stránke gramatickej a štylistickej.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu rokovania. 

 

V diskusii, ktorá prebehla - vystúpili poslanci – Koszoru, Horenský, Podolinský, Tóth, 

Boritáš a Matoušek a vyjadrili svoj názor k predloženému dokumentu. Na otázky 

a pripomienky odpovedal pán starosta a Ing. Michalus – prednosta miestneho úradu. Starosta 

uviedol, že bola sledovaná obsahová stránka dokumentu a nie gramatická a ospravedlnil sa 

prítomným za tieto chyby. Požiadal o schválenie dokumentu s tým, že vytknuté chyby budú 

opravené. Pán poslanec Matoušek doplnil predložený návrh na uznesenie –  s výhradou na 

opravu gramatických a štylistických chýb.  

 

 

Po ukončení diskusie návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

schvaľuje     

Manuál tvorby verejných priestranstiev - zeleň v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa 

predloženého návrhu s výhradou na opravu gramatických a štylistických chýb.  

 

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.  
 

21.  Interpelácie 

Starosta otvoril bod rokovania. 

V bode interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec. Starosta uzatvoril tento bod. 

 

22.  Otázky poslancov 

Starosta: Otvoril bod otázky poslancov. 

p. Koszoru: Opýtal sa na prepad chodníka za Húskovou 7, či úrad vie o tomto aktuálnom 

prepade.  

Starosta: Overíme si to na mieste a odpovieme. Súčasne požiadal pána poslanca o zaslanie 

fotodokumentácie chodníka.   

p. Koszoru: Spýtal sa pána zástupcu starostu ku kontajnerom – spoločnosť Kosit má sťažený 

prejazd ku kontajnerom, či miestny úrad toto komunikoval s mestskou políciou a či to bude 

mestská polícia kontrolovať.  

p. Matoušek: S pánom veliteľom Pappom chodíme na pravidelné kontroly, zatiaľ sme o tomto 

probléme nediskutovali. Teraz sme pri kontajneroch maľovali žlté čiary.   

Starosta: Parkovanie v strede je dlhodobý problém sídliska, zatiaľ nemáme žiadne koncepčné 

riešenie tohto stavu. Požiadal pána poslanca Koszoru o návrh riešenia parkovania z Komisie 

výstavby, dopravy a životného prostredia. 

p. Koszoru: V strede nesmú autá parkovať – či ich vie mestská polícia na toto upozorniť.  

p. Matoušek: Hľadáme riešenie, ktoré tu vzniklo dlhodobou nečinnosťou. Zároveň podal  

procedurálny návrh na 5-minútovú prestávku po vystúpení prihlásených poslancov. 

 

Starosta: Požiadal poslancov o hlasovanie za 5 minútovú prestávku po vystúpení prihlásených 

poslancov.   

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

p. Sidorjaková: Opýtala sa na realizáciu opravy chodníka medzi reštauráciou Šuhaj a COOP 

Jednota - je v zlom stave a tiež ako sú ošetrené náklady na nabíjaciu stanicu – kto znáša 

náklady na elektrinu.  

Starosta: Oprava chodníka bola pôvodne v rozpočte, taktiež sme žiadali o grant, ktorý nám 

nebol udelený. V najbližšom čase vám bude predložená koncepcia pešieho pohybu. Vždy 

musíme mať realizačný projekt, aby sme mohli vypísať súťaž. Celé územie sa snažíme riešiť 

koncepčne. Náklady na prevádzku nabíjacích staníc znáša prevádzkovateľ. Na verejnú 

nabíjaciu stanicu mestská časť získala grant. 

Ing. Michalus: Doplnil, že s prevádzkovateľom žltých áut je uzatvorená riadna zmluva, 

v ktorej sú presne špecifikované podmienky. Mestská časť z rozpočtu na toto neprispieva.   

p. Mikulišin: V obvode IV na auto vrakoch sme postrehli nejaké výzvy, ktoré si občania 

svojvoľne odstránili. Spýtal sa, akým spôsobom bude mestská polícia pristupovať 

k odstráneniu auto vrakov. 
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p. Matoušek: Mestská polícia má poznačené všetky výzvy a postupuje v zmysle zákona, po 

uplynutí lehoty koná okresný úrad. Z obvodu IV sa podarilo odstrániť dva auto vraky. 

S pánom veliteľom Pappom robíme týždenné obhliadky auto vrakov – mestskú políciu 

žiadam o poskytnutie aktuálnych informácií. 

p. Koszoru: Opýtal sa na financie na ucelené opravy výtlkov. Budeme čakať s opravou 

menších výtlkov na financie, alebo budeme pokračovať v blízkej dobe v opravách lacnou ale 

efektívnou formou opravy, teda betónovaním. 

Starosta: Nebudeme čakať, robíme to priebežne, aj dnes boli takto opravené výtlky na 

Dénešovej.  

p. Koszoru: Som rád, že s opravami budeme pokračovať priebežne.  

 

Starosta:  Po skončení prestávky o 17:39 hodine požiadal prítomných poslancov, aby sa 

prezentovali. Prezentovalo sa 12 poslancov. Miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, 

rokovanie pokračuje bodom rôzne.  

 

p. Pach: Od občana som dostal otázku, kedy sa bude opravovať cesta Jána Pavla II. 

Starosta: Na stretnutí s primátorom mi bolo povedané, že vykonávajú práce na projektovej 

dokumentácii. Verejné obstarávanie na dodávateľa ešte nebolo vyhlásené. Mám informácie, 

že zamestnancom magistrátu nebolo vedením nariadené, aby sa tomuto problému venovali. 

V tejto súvislosti zvažujeme petíciu alebo inú nátlakovú akciu.  

p. Adamčíková: V súvislosti s opravou tejto cesty som osobne podávala tri interpelácie, avšak 

odpoveď zo strany mesta bola všeobecná. 

p. Koszoru: Na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia na meste sa 

primátor osobne vyjadril, že táto cesta bude opravená. 

Starosta: Opravu cesty som riešil ešte v roku 2017, financie na opravu cesty boli zahrnuté 

v rozpočte mesta. Zo strany vedenia mesta nevidím snahu opraviť túto cestu. 

p. Sidorjaková: Spýtala sa, v akom štádiu riešenia je komunitná kaviareň.   

Starosta: Odpovedal, že do konca júna nám má byť zaslaný realizačný projekt, potom 

môžeme vypísať verejné obstarávanie. Vonkajšie práce môžeme urobiť ešte v tomto roku, 

vnútorné je možné previesť aj v zimnom období.  

p. Koszoru: Dostal som podnet od občana - aký je postup pri zámene kontajnerov na papier 

alebo plast?  Koho treba osloviť?  

Starosta: Miestny úrad je pre občanov prvým kontaktným miestom, je potrebné nám nahlásiť 

túto požiadavku. Oslovíme mesto Košice a požiadame o súhlas. Kosit  prisľúbil, že v priebehu 

júna bude celoplošne meniť poškodené kontajnery, mestu Košice predložil ďalšiu ponuku na 

polo podzemné kontajnery. 

p. Matoušek: Pri pravidelných prehliadkach s pánom Pappom si všímame aj preplnené 

kontajneroviská. Chcem apelovať na ľudí, aby nehádzali smeti do preplnených kontajnerov. 

Starosta: Je potrebné vzdelávať ľudí v oblasti separovania odpadu. 

p. Koszoru: Vyjadril poďakovanie za dobrú spoluprácu s Kositom.  

  

Ďalšie otázky neodzneli, starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

23. Rôzne 

Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.  

Starosta: Informoval prítomných poslancov o pripravovaných podujatiach. Dňa 16. 06. 2020 

o 17:00 hodine pripravujeme akciu na ihrisku na Jasuschovej ulici, kde budeme v rámci 

spoločného plánu predstavovať projekt revitalizácie vnútrobloku Jasuschova - Bauerova. 

Ďalšou pripravovanou akciou je „Deň čistého KVP“ dňa 20.06.2020. Ďalej informoval  

o zmene organizačnej štruktúry, v rámci ktorej boli zrušené dve pracovné pozície. Na návrh 

pani poslankyne Adamčíkovej ste obdržali správu o činnosti Podniku služieb KVP. 

Evidujeme sťažnosti na chýbajúce vrecká na psie exkrementy, preto sme predložili návrh na 
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zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy, t. j. adresné prideľovanie a spustenie kampane 

k tomuto. Ďalej ste obdržali materiál ohľadom informačných tabúľ mestskej časti, v ktorom 

predkladáme dva varianty riešenia. Prikláňame sa k tomu, aby tieto informačné tabule boli 

zrušené v rámci odstraňovania reklamného smogu. S majiteľmi psov súvisí aj manuál na 

využívanie priestorov pre voľný výbeh psov. Je potrebné určiť jasné pravidlá, ktoré budú 

akceptované všetkými obyvateľmi. Bude preto potrebná dlhodobá komunikácia. Informačné 

tabule pre majiteľov psov sú častým terčom vandalizmu. Vo veci zabezpečovania čistoty 

sídliska uviedol, že k  31. júlu končia pracovný pomer aktivační pracovníci. Problémom bude  

zabezpečiť čistotu sídliska. Kvôli pandémii COVID – 19 bolo úradom práce pozastavené 

schvaľovanie žiadosti na zamestnávanie aktivačných pracovníkov.   

p. Adamčíkova: V mene obyvateľov sídliska poďakovala vedeniu mestskej časti, 

zamestnancom, poslancom aj občanom - dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do pomoci 

zvládnutia epidémie COVID – 19.   

Starosta: Mestská časť odoslala ďakovné listy občanom, ktorí boli nápomocní v tejto situácii. 

p. Koszoru: Vyjadril sa k distribúcii vreciek a k informačným tabuliam. Požiadal, aby tieto 

materiály boli prerokované aj na komisiách a mohli sa k nim členovia komisií vyjadriť. Podľa 

jeho názoru by bolo dobré zrušiť distribúciu vreciek, pretože pre mestskú časť to predstavuje 

vysoký finančný náklad. Tieto ušetrené financie vieme využiť do výbehov na rôzne pomôcky. 

V rámci informačných tabúľ požiadal obyvateľov prostredníctvom FB o vyjadrenie svojho 

názoru. Väčšina obyvateľov sa zatiaľ vyjadrila za ich zrušenie. 

Starosta: Doplnil, že častým argumentom majiteľov psov je, že platia daň za psa. Mesto 

Bratislava k tomuto spustilo dobrú kampaň. Taktiež poďakoval ľuďom z charity a  zo  

zariadenia Dorka, ktorí nám chodia pomáhať.  

 

Do diskusie sa už nikto ďalší nehlásil, starosta ju ukončil, aj bod rôzne.          

 

24.  Záver  

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

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

konštruktívne a rýchle rokovanie. Dodal, že na najbližšom rokovaní sa stretneme 16.07.2020.  

Rokovanie o 18:08 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 XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného  dňa 11.06.2020  z  hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s.  r. o., Košice. 

 

 

 

Dňa 20.07.2020 .............................                              Dňa 20.07.2020  ............................ 

  

   

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

           prednosta                starosta                                                                   
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Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

Dňa  19.08.2020  ........................                                     Dňa 24.07.2020  ......................... 

. 

    Ing. Mária Gamcová, PhD., v. r.                                       Martin Boritáš, v. r.                                                            

              

   

           

       

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 07.07.2020 

 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  
  


