Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
dňa 15. októbra 2020 v mimoriadnom termíne o 16:30 hodine v priestoroch Miestneho úradu
MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.
Prítomní poslanci MZ:

Podľa prezenčnej listiny zo XVII. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Ospravedlnení poslanci:

Vojtech Tóth, MBA

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
1. Otvorenie
Zástupca starostu mestskej časti Ing. Roman Matoušek o 16:32 hodine otvoril XVII.
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých
prítomných. Ospravedlnil neúčasť starostu mestskej časti Mgr. Ladislava Lörinca a pána
poslanca Vojtecha Tótha, MBA. Zástupca starostu požiadal poslancov o vykonanie
prezentácie. Po vykonaní prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania
schopné, prezentovalo sa 12 poslancov.
Návrh programu rokovania obdŕžali poslanci e-mailom. Ing. Roman Matoušek predniesol
tento návrh s tým, že bod č. 4/ Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie
„Občania Sídliska KVP“ sa vypúšťa a nasledujúce body sa prečíslujú. Nasledovalo hlasovanie
poslaneckého zboru.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
vypúšťa z programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného bod 4. Žiadosť o
poskytnutie dotácie pre občianske združenie „Občania sídliska KVP“ s prečíslovaním
nasledujúcich bodov.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Po vypustení bodu č. 4 nasledovalo schválenie programu rokovania uvedeného v pozvánke zverejneného.
1. a) Schválenie programu rokovania
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania
uvedený v pozvánke - zverejnený:
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1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci pre MČ Košice - Sídlisko KVP
3. Žiadosť o poskytnutie kapitálového transferu pre Podnik služieb KVP, s. r. o.
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie „Občania Sídliska KVP“
- vypustený z rokovania
4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2020
5. Dom seniorov Mestskej časti Košice - KVP - splnomocnenie štatutára k rokovaniam
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
6. Rôzne
7. Záver
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Zástupca starostu požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov programu
rokovania. Takéto návrhy nezazneli, rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným
programom.
1. b) Voľba návrhovej komisie
Zástupca starostu: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. Do
návrhovej komisie bol navrhnutý pán poslanec Marián Koszoru.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí
návrhovú komisiu: Marián Koszoru.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

1. c) Určenie overovateľov zápisnice
Zástupca starostu: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Ing.
Milana Pacha a pána poslanca PaedDr. Mariána Mikulišina.
2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci pre MČ Košice - Sídlisko KVP
Zástupca starostu: Otvoril bod rokovania a uviedol, že tento rok je pre nás dosť špecifický,
keďže nás zasiahla pandémia. V dôsledku prijatých proti pandemických opatrení sme viac
krát upravovali rozpočet. Dodal, že štát nám môže určitým spôsobom pomôcť a preto chce
mestská časť požiadať v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta
2020 o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci. Otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Ing. Takáč: Informoval, že mestská časť spĺňa zákonné parametre na obdržanie tejto návratnej
výpomoci s tým, že si treba uvedomiť, že výpomoc je bezúročná a začiatok prvej splátky je
v roku 2024 a poslednej v roku 2027.
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, zástupca starostu ju uzavrel a požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
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schvaľuje
prijatie návratnej finančnej výpomoci pre Mestskú časť Košice Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. 08. 2020 v celkovej sume
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 za
Ministerstvom financií SR.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Sídlisko KVP na základe
69 192,00 eur na výkon
z príjmov fyzických osôb
podmienok stanovených

Návrh bol prijatý.

3. Žiadosť o poskytnutie kapitálového transferu pre Podnik služieb KVP, s. r. o.
Zástupca starostu: Uviedol bod programu rokovania a požiadal prednostu miestneho úradu
Ing. Michalusa o poskytnutie informácií k uvedenému bodu.
Ing. Michalus: Informoval o zámere požiadať o tento transfer na základe výzvy Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške spoluúčasti na financovanie
projektu zameraného na dobudovanie pracovnej infraštruktúry. Konkrétne ide o projekt, ktorý
pozostáva z dvoch častí, t. j. zakúpenie strojno-technického vybavenia a opravu priestorov
aktivačných pracovníkov a podniku služieb. Celková hodnota projektu je 50 000 eur. Ďalej
uviedol, že požadovaná spoluúčasť je 10%, Podnik služieb KVP s. r. o. by mal momentálne
problém z vlastných prostriedkov túto spoluúčasť uhradiť. Preto požiadal o spolufinancovanie
mestskú časť. Doplnil, že všetky finančné prostriedky budú použité na zhodnotenie majetku
mestskej časti.
Zástupca starostu otvoril diskusiu k tomuto bodu.
p. Gamcová: Opýtala sa, či spoločnosť s ručením obmedzeným je oprávneným žiadateľom,
predpokladám, že to máte vysvetlené. Predniesla poslanecký návrh na uznesenie v bode po a)
a po b). Informovala poslanecký zbor, že návrh uznesenia v bode po a) je skoro totožný
s pôvodne predloženým návrhom a návrh v bode po b) je doplňujúci :
V prípade, že žiadateľ nebude úspešný vo výzve o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020, vyhlásenej Ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vráti poskytnutú dotáciu Mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP.
Ing. Michalus: Zodpovedal na otázku pani poslankyne Gamcovej. Uviedol, že práve táto
výzva bola koncipovaná pre občianske združenia, neziskový sektor a špeciálne pre sociálne
podniky. Podľa mojich informácií nebolo možné požiadať o finančnú pomoc cez obec. Preto
v tejto ťažkej dobe využívame každú možnosť zo strany štátu na získanie ďalších finančných
prostriedkov.
p. Boritáš: Opýtal sa priamo, či je žiadateľ stotožnený s týmito 2 uzneseniami.
Ing. Michalus: Je na to legitímny dôvod. Ak výzva na poskytnutie finančného príspevku
nebude schválená, nebudeme čerpať tieto finančné prostriedky mestskej časti.
p. Matoušek: Doplnil, že priamo v uznesení sú peniaze viazané na dofinancovanie projektu.
p. Gamcová: Vytlačila som si túto výzvu, pýtam sa len preto, lebo oprávnenými žiadateľmi sú
členovia Európskeho združenia územnej spolupráce. Podľa môjho názoru aj samospráva sa
mohla uchádzať o túto dotáciu. Opýtala sa, či Podnik služieb je členom tohto Európskeho
združenia územnej spolupráce a či je to overené.
Ing. Michalus: Vysvetlenie je také, že v prípade, ak by sme nespĺňali podmienky, táto výzva
nebude schválená. Ak vyhlasovateľ akceptuje náš projekt, tak sme oprávnený žiadateľ. Ak
projekt schválený nebude z formálneho alebo iného dôvodu, potom bude naša žiadosť
bezpredmetná. Uviedol tiež, že sme si všetko overovali, inak by sme sa do tejto výzvy
nezapojili. Uvidíme, aké bude stanovisko ministerstva. Dodal, že oficiálne stanovisko
v písomnej forme nám má byť doručené do konca tohto týždňa.
PhDr. Imrovič, PhD.: Doplnila, že oprávneným žiadateľom sme v tom zmysle, že Podnik
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služieb KVP, s. r. o. je registrovaný ako sociálny podnik. Dôležité v tejto žiadosti je to, že ide
o primárnu pomoc takýmto podnikom. Preto sme nepodávali žiadosť ako subjekt mestskej
časti. Reagovali sme priamo na mimovládne organizácie. Taktiež nám bola telefonicky
poskytnutá informácia, že ide o pomoc pre podniky služieb a preto sme túto možnosť využili.
p. Boritáš: Požiadal o podporu tohto návrhu.
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, zástupca starostu ju uzavrel a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Márie Gamcovej, PhD.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
schvaľuje
1. Poskytnutie kapitálového transferu vo výške 5 000,00 eur na spolufinancovanie projektu
zameraného na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok
2020 – ako spoluúčasť financovania strojno-technologického vybavenia pre prenajaté
motorové vozidlo Piaggio.
2. V prípade, že žiadateľ nebude úspešný vo výzve o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020, vyhlásenej
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vráti poskytnutú
dotáciu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
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.

4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020
Zástupca starostu: Otvoril bod programu rokovania a informoval prítomných, že predložená
zmena rozpočtu úzko súvisí s predchádzajúcim bodom. Následne otvoril diskusiu.
p. Gamcová: Dodala, že by bolo potrebné upraviť návrh na uznesenie, keďže v pôvodnom
návrhu je aj čiastka, ktorá sa týka bodu č. 4/ programu rokovania.
Zástupca starostu: Doplnil, že poslaneckému zboru bol zaslaný upravený materiál a prečítal
nový návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020.
V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, po jej ukončení dostala slovo návrhová komisia
k prečítaniu návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 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.

5. Dom seniorov Mestskej časti Košice – KVP - splnomocnenie štatutára k rokovaniam
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zástupca starostu: Uviedol bod rokovania. Informoval prítomných o stretnutí poslancov, na
ktorom boli oboznámení s ponukou Mesta Košice, ktoré prejavilo záujem o odkúpenie tejto
nehnuteľnosti a o jej dostavbu podľa pôvodného návrhu. Zo stretnutia vyplynula požiadavka
splnomocniť starostu mestskej časti k rokovaniam s mestom vo veci prevodu vlastníckeho
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práva. Mesto Košice od nás žiada spätnú väzbu k ich žiadosti. Pán zástupca doplnil, že
v médiách odznela informácia, že zo strany štátu je snaha budovať nájomné byty a senior
domy. Z tohto dôvodu bolo doplnené do návrhu uznesenia splnomocnenie starostu
k rokovaniam na úrovni ústredných orgánov štátnej správy vo veci získania finančných
prostriedkov na dostavbu senior domu. K bodu programu otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpil pán poslanec Horenský a pán poslanec Boritáš.
p. Horenský: Predniesol poslanecký návrh na doplnenie predloženého uznesenia. Uviedol, že
doplnenie konzultoval aj s pánom starostom, ktorý s ním súhlasí, t. j. vo veci vyjednávania sa
dopĺňa pani poslankyňa Adamčíková. Dôvodom tohto doplnenia je, že pani poslankyňa sa
tejto problematike dlhodobo venuje.
p. Boritáš: Navrhol doplniť do textu uznesenia nie „poslankyňu Ivetu Adamčíkovú“, ale
„predsedníčku Sociálnej komisie Ivetu Adamčíkovú“.
p. Horenský: Akceptoval doplnenie pána poslanca Boritáša do textu uznesenia.
Ing. Michalus: Reagoval na pána poslanca Boritáša. Na rokovanie je predložený návrh na
splnomocnenie pána starostu a pani poslankyne Adamčíkovej vo veci rokovania. Rokovania
ešte len začnú, všetky ostatné body, ktoré sa vyjednajú, budú predmetom zmluvy, ktorá bude
predložená zastupiteľstvu a následne schválená. Zatiaľ sa bavíme len o splnomocnení na
rokovanie, nie o zmluve.
Zástupca starostu: Doplnil, že ak dôjde k rokovaniu, budeme mať ešte stretnutie a budeme
hlasovať o odpredaji. Zatiaľ sme stanovili mantinely na to, aby starosta vedel rokovať
v jednom z najdôležitejších bodov, a to je cena, za ktorú sme ochotní odpredať objekt mestu.
Vychádzali sme zo sumy, ktorá predstavuje naše reálne náklady spojené s domom seniorov.
p. Horenský: Mesto Košice v liste pre mestskú časť spomína, že chce zachovať zámer
v Drocárovom parku, teda pokračovať v doterajšom úsilí mestskej časti. Mesto Košice má
záujem v tomto objekte realizovať služby sociálneho charakteru.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, zástupca starostu ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) splnomocňuje
starostu mestskej časti Mgr. Ladislava Lörinca a predsedníčku Sociálnej komisie Ivetu
Adamčíkovú na rokovania s Mestom Košice vo veci prevodu vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti „Dom seniorov Mestskej časti Košice - KVP“, Drocárov park, Košice za
dodržania nasledovných podmienok:
- zachovanie pôvodného zámeru projektu (MČ disponuje platným stavebným povolením)
- minimálna cena 250 000,00 eur
- termín dostavby domu seniorov - 31. 10. 2022
b) splnomocňuje
starostu mestskej časti Mgr. Ladislava Lörinca k rokovaniam na úrovni ústredných
orgánov štátnej správy vo veci získania finančných prostriedkov na dostavbu „Domu
seniorov Mestskej časti Košice - KVP“ v Drocárovom parku, Košice.
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. Rôzne
Zástupca starostu otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.
p. Koszoru: Uviedol, že po dohode s členkou Komisie výstavby, dopravy a životného
prostredia sme sa rozhodli ukončiť jej pôsobenie v komisii zo zdravotných dôvodov.
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Poďakoval pani Zlatici Sahlicovej za jej doterajšie pôsobenie a teší sa na budúcu externú
spoluprácu. Predniesol návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo odvoláva pani Zlaticu
Sahlicovú z funkcie člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.
V diskusii sa v bode Rôzne nikto ďalší neprihlásil, zástupca starostu ju ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána poslanca Mariána Koszoru.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odvoláva
pani Zlaticu Sahlicovú z funkcie člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval

Návrh bol prijatý.

7. Záver
Zástupca starostu mestskej časti Ing. Roman Matoušek po vyčerpaní programu rokovania
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP poďakoval všetkým
prítomným za účasť a podnetné návrhy. Rokovanie o 17:05 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 XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Sídlisko KVP, konaného dňa 15. 10. 2020 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner,
s r. o., Košice.

Dňa 23.11.2020 .............................

Dňa 23.11.2020 .........................
Mgr. Ladislav Lörinc
starosta
v. z. Ing. Roman Matoušek, v. r.

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :

Dňa 03.12.2020 ..........................

Dňa 03.12.2020 ........................

Ing. Milan Pach, v. r.

PaedDr. Marián Mikulišin, v. r.

V Košiciach dňa 11.11.2020
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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