
 

1 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného 

dňa 26. augusta 2021 v mimoriadnom termíne o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu 

MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.      

 

Prítomní poslanci MZ: Podľa prezenčnej listiny z XXIV. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

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

                                               Ing. Milan Pach, Ing. Marta Sidorjaková.  

                                 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 16:02 hodine otvoril XXIV. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktoré sa uskutočnilo  

v mimoriadnom termíne a  privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov na 

tomto rokovaní : Martina Boritáša,  doc. Ing. Márie Gamcovej, PhD., Ing. Milana Pacha 

 a Ing. Marty Sidorjakovej. Starosta požiadal poslancov o vykonanie prezentácie. Po vykonaní 

prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 9 

poslancov.    

Návrh programu rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta ho prečítal a požiadal 

poslancov o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu rokovania. Keďže takýto 

návrh nebol, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru o programe rokovania uvedeného 

v pozvánke – zverejneného.     

     

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. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Stavebné úpravy: Realizácia zelenej strechy, Miestny úrad Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP“   

3. Návrh na II.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021                                  

4. Informatívna správa o koncesii na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových 

prístreškov MHD v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP          

5. Rôzne  

6. Záver    
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Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

Starosta požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. Pán 

poslanec Matoušek predložil návrh na doplnenie nového bodu programu rokovania č. 5 s tým, 

že ostatné body programu sa prečíslujú. O doplňujúcom návrhu nasledovalo hlasovanie 

poslaneckého zboru. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a) schvaľuje  program rokovania uvedený v pozvánke – zverejnený  

b) dopĺňa  nový bod programu rokovania č. 5 Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice 

- Sídlisko KVP - aktivity v roku 2021 - poslanecký návrh s tým, že nasledujúce body  

programu sa prečíslujú.  

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

Starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným 

programom s doplnením bodu č. 5 – poslanecký návrh.   

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

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

návrhovej komisie bol navrhovaný poslanec: Marián Koszoru.    

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

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

Koszoru.          

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Ivetu Adamčíkovú a pána poslanca 

PaedDr. Zdena Bartóka.   

 

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Stavebné úpravy:  Realizácia zelenej strechy, Miestny úrad Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP“                                                                                         

Starosta: Uviedol bod rokovania. Informoval, že mestská časť chce využiť možnosť, ktorú 

ponúka Integrovaný regionálny operačný program na úpravu budovy miestneho úradu. 

Projekt bol rozdelený na realizáciu zelenej strechy a realizáciu zateplenia. Dodal, že  

uznesenie miestneho zastupiteľstva je potrebné doložiť k žiadosti za účelom realizácie zelenej 

strechy. Celková predpokladaná výška výdavkov je 105 978,95 EUR s DPH s tým, že 5% 

spolufinancovanie tvorí čiastka 5 298,95 EUR. Žiadosť podávame v októbri -  novembri, teda 

o jej úspešnosti budeme vedieť začiatkom budúceho roka. Tiež povedal, že v prípade 

neúspešnosti tieto peniaze samozrejme nebudú použité. Ďalej doplnil, že pri stavebných 

úpravách plášťa budovy, pri tejto výzve nie je potrebné predložiť uznesenie miestneho 
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zastupiteľstva. Momentálne mestská časť čaká na finalizáciu rozpočtu. Otvoril diskusiu 

k prerokovávanému bodu. 

p. Matoušek:  Uviedol, že táto žiadosť už bola podaná, dopĺňame len technické veci a čakáme 

na vyhodnotenie projektu. Prečítal stanovisko Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia, ktorá odporúča schváliť uznesenie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

podľa predloženého návrhu.  

Do otvorenej diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a nasledovalo hlasovanie 

poslaneckého zboru.  

Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  

Starosta: Konštatoval, že toto hlasovanie je zmätočné z dôvodu, že návrh na uznesenie nebol 

prednesený návrhovou komisiou. Zároveň požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

na uznesenie k tomuto bodu.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Stavebné úpravy: Realizácia zelenej strechy, Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP“, realizovaného v rámci výzvy zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov 

v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú 

v súlade s platným Územným plánom mesta Košice a platným Programom rozvoja mesta 

Košice; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 298,95 EUR;  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP.  

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

3. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021                                                                                       

Starosta: Otvoril bod programu - návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2021 s tým, že zmeny 

kapitálových výdavkov a rezervného fondu môžeme robiť len do 31. augusta príslušného 

kalendárneho roka. Uviedol tiež, že:  

- sme nanovo zaúčtovali projekty Interreg, 

- stále chýbajú peniaze z testovania, 

- máme nízke plnenie príjmov, čo sa týka hazardných hier, keďže tieto prevádzky boli 

zatvorené, 

- z položky odmeny presúvame 15 000 EUR na personálny audit, 

- sme boli upozornení na nedostatky v projektoch, ktoré urobili projektanti a preto sme 

upravovali financie na projektové dokumentácie a mohli si tak vytvoriť rezervu na 

operatívne riešenie zmien, 

- do 15. septembra je potrebné projekty Interreg vydokladovať a peňažné prostriedky za 

projekty budú poukázané v priebehu budúceho roka.  

Starosta: K bodu programu otvoril diskusiu. 

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

4. Informatívna správa o koncesii na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových 

prístreškov MHD v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a povedal - ako možno vidieť z predloženého 

materiálu, mestská časť v roku 2001 podpísala zmluvu so spoločnosťou euroAWK. 

Spoločnosť sa zaviazala, že dodá prístrešky MHD, o tieto sa bude starať a vykonávať ich 

údržbu. Ako protihodnotu ponúkala reklamný priestor. Tiež povedal, že zmluva bola 

uzatvorená na 15 rokov s tým, že ak nie je vypovedaná, tak sa automaticky predlžuje 

o ďalších 5 rokov. Dodal, že začiatkom roka mestská časť viedla niekoľko rokovaní s touto 

firmou a tiež aj s konkurenčnými firmami. Tieto rokovania neviedli k úspešnému koncu. 

Preto bola v zákonnej lehote z našej strany zaslaná výpoveď spoločnosti euroAWK. Tiež 

informoval prítomných poslancov, že euroAWK neprejavila záujem o stretnutie s cieľom 

dohodnúť sa na našich požiadavkách. Zmluva je morálne zastaralá a nevýhodná pre mestskú 

časť, a tiež nespĺňa legislatívne kritéria. Preto mestská časť vyhlásila verejné obstarávanie 

formou koncesie. Keďže nebol predložený žiadny súťažný návrh, verejné obstarávanie bolo 

ukončené bez výberu nového dodávateľa. Mestská časť sa rozhodne o ďalšom postupe.  

 

Starosta: Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. V diskusii nikto z prítomných poslancov 

nevystúpil, 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 koncesii na vybudovanie, prevádzku a  údržbu autobusových 

prístreškov MHD v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.          

                                

Počet  prítomných poslancov:  8  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 8 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

5.  Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - aktivity v roku 2021  

     - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril tento bod a slovo dal predkladateľovi materiálu – Ing. Romanovi 

Matoušekovi – zástupcovi starostu.   

p. Matoušek: Uviedol, že po dohode na poslaneckom stretnutí predkladá návrh na uznesenie, 

keďže na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva nebol schválený plán aktivít Denného 

centra mestskej časti.  

Starosta: Otvoril diskusiu k tomuto bodu.    

p. Adamčíková: Informovala, že na zasadnutí Sociálnej a zdravotnej komisie členka komisie 

požiadala o predloženie návrhu na uznesenie, kde v aktivite „Výuka tanca“ sú navrhované   

náklady v sume 105,00 EUR mesačne. Tento poslanecký návrh predložila návrhovej komisii.   

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Komisie kultúry, školstva a športu, ktorá odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť pohybové aktivity - stolný tenis, petang, bowling a výuku 
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tanca. 

Do diskusie nebol nikto ďalší prihlásený, 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  

schvaľuje   

návrh záujmových činností, ktoré budú realizované po uvoľnení preventívnych opatrení proti 

ochoreniu COVID-19 v Dennom centre Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa 

predloženého návrhu.   

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

Návrh na uznesenie k bodu programu č. 5 bol predložený v dvoch variantoch, miestne 

zastupiteľstvo hlasovalo o variante odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného 

variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje ( § 11 ods. 4 rokovacieho 

poriadku miestneho zastupiteľstva).    

 

6.  Rôzne 

Starosta: Uviedol bol rokovania rôzne a informoval, že od pána poslanca Horenského obdržal 

informáciu o prítomnosti zástupcov mládeže na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Preto 

požiadal poslanecký zbor, aby hlasovali o udelení slova zástupcovi mládeže Matúšovi 

Nemcovi. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

udeľuje slovo pánovi Matúšovi Nemcovi v trvaní 5 minút.    

 

Počet  prítomných poslancov:  9  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

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

 

Starosta: Otvoril diskusiu a udelil slovo zástupcovi mládeže Matúšovi Nemcovi. 

p. Nemec: Povedal, že sa tu zišla neformálna skupina mladých ľudí a predstavil ich. 

Informoval poslanecký zbor a zástupcov mestskej časti o návrhu na vytvorenie zoskupenia 

mládežníckeho parlamentu. Poďakoval vedeniu mestskej časti, že dáva priestor mladým 

obyvateľom sídliska a bude rád, ak bude mládežnícky parlament založený. Tiež povedal, že 

ako neformálne zoskupenie uspeli v participatívnom rozpočte - v týchto dňoch úspešne 

dokončili realizáciu projektu maľovania čiar na športové ihriská  spolu s detskými prvkami. 

Cieľom zoskupenia mladých bude tiež: 

- osvetová činnosť a propagácia myšlienky mládežníckeho parlamentu v iných mestských 

častiach, 

- vytvorenie mládežníckeho parlamentu na úrovni mesta Košice v horizonte piatich rokov,  

- usporadúvanie športových turnajov v spolupráci s mestskou časťou.  

Starosta: Uvítal túto iniciatívu a dúfa, že sa k nim pridajú ďalší mladí ľudia. Povedal, že po 

zistení rôznych legislatívnych prekážok, bolo potrebné toto vyriešiť na úrovni mesta Košice. 

Doplnil, že poslanec Horenský poslal návrh štatútu mládežníckeho parlamentu a pozval 

zástupcov mládeže na pracovné stretnutie. Cieľom stretnutia by mala byť diskusia o spôsobe 

fungovania parlamentu. Keďže medzi poslancami je ochota podporiť vznik mládežníckeho 

parlamentu, na nasledujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 30. septembra 2021, by 
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mohol byť materiál schválený.   

Starosta v bode rôzne informoval o: 

- zmene organizačnej štruktúry k 1.7.2021, 

- pripravovanom podujatí „5. kolo Slovenského pohára Dirt Freestyle BMX“ v Dirt parku 

na Drábovej ulici v nedeľu 29.08.2021, ktorého je mestská časť spoluorganizátor. 

Poslancom miestneho zastupiteľstva poďakoval za schválenie financií  potrebných na obnovu 

zasadacej miestnosti.  

Ing. Michalus: Doplnil, že okrem drevených obložení v zasadačke, všetky práce vykonávali 

pracovníci Podniku služieb KVP a zamestnanci mestskej časti. Poďakoval aj poslancom, ktorí 

sa zúčastnili montážnych prác.  

p. Koszoru: Opýtal sa na aktuálny stav aktivačných pracovníkov a pracovníkov Podniku 

služieb. 

Ing. Michalus: Uviedol, že stav aktivačných pracovníkov sa mení každým dňom, keďže 

jednotlivé projekty buď začínajú, alebo sa končia. Povedal, že k dnešnému dňu máme: 

- 4 aktivačných pracovníkov, 

- 8 pracovníkov na výkon trestu povinnej práce, ktorým pracovnú povinnosť stanovil súd. 

V Podniku služieb je k dnešnému dňu zamestnaných 23 pracovníkov, z nich 22  pracovníkov 

je podporovaných príspevkom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V Podniku služieb u 4 

pracovníkov skončí doba podporovania príspevkom z úradu práce. Keďže sa títo pracovníci 

osvedčili, rozhodli sme sa ponechať ich v pracovnom pomere. Ďalej uviedol, že najväčší 

problém je týchto ľudí zaučiť. Od 1. 9. 2021 dochádza k plánovanému zníženiu pracovníkov 

o 6 z dôvodu ukončenia určitého druhu prác a k  1. 10. 2021 dôjde k zníženiu cca na 12 

pracovníkov z celkového počtu. Začiatkom nového roku opäť prijmeme ľudí na sezónne 

práce. 

Starosta informoval prítomných, že : 

- momentálne je otvorená pracovná pozícia na riaditeľa podniku služieb, 

- momentálne je otvorená pracovná pozícia na referenta oddelenia výstavby, 

- na pozíciu referenta právneho oddelenia na zastupovanie počas materskej dovolenky boli 

ukončené pohovory, úspešný uchádzač ponuku akceptoval a mal by nastúpiť 1. 10. 2021. 

Starosta tiež povedal, že obce majú obrovský problém využívania aktivačných pracovníkov. 

Je preto potrebné sa zamyslieť, či je model využívania aktivačných pracovníkov efektívny. 

Na základe dohody s úradom práce na § 54 sme prijali 2 aktivačných pracovníkov, s ktorými 

sme hneď aj skončili pracovný pomer.   

p. Adamčíková: Informovala, že bola by tu pomoc od ľudí z útulku, je potrebné schváliť 

finančné prostriedky na meste – momentálne je to v štádiu riešenia.  

Starosta: Komunikovali sme aj s charitou, klienti charity aj z DORKY nám chodili pomáhať 

a spoluprácu s nimi  si môžeme len pochvaľovať.  

 

Keďže do diskusie v bode rôzne  nebol nikto ďalší prihlásený, starosta ju uzavrel.  

   

7.  Záver  

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

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

a podnetné návrhy. Rokovanie v mimoriadnom termíne o 16:36 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 
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- Výpisy o hlasovaní poslancov z XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 26. 08. 2021 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 24.09.2021  .............................                            Dňa 26.09.2021  ..............................

   

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

                  prednosta                           starosta                                                                   

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

 

 

Dňa  12.10.2021   ...........................                                    Dňa 11.10.2021  ............................. 

 

               Iveta Adamčíková, v. r.                                  PaedDr. Zdeno Bartók, v. r.    

         

 

 

 

 

      

 

           

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 23. 09. 2021 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  
  


