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  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 10. septembra 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 XVI. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   Ing. Mária Gamcová, PhD.  

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:01 hodine otvoril XVI. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť pani poslankyne Ing. Márie Gamcovej, PhD. Starosta 

požiadal poslancov o vykonanie prezentácie. Po vykonaní prezentácie skonštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 12 poslancov.    

Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta prečítal návrh programu rokovania 

a požiadal poslancov o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu.  

Keďže návrhy na vypustenie bodov programu neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého 

zboru.   

      

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.  Slovo pre verejnosť         

3. Správa  Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na 

sídlisku     KVP za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020        

4. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za 

obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020            

5. Kontrola plnenia uznesení                                                                                   

6. Informatívna   správa  o  zrealizovaných   komisiách   pre  výberové  konania za obdobie 

od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020  

7. a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 5/2020 

b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 6/2020            
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c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 7/2020 

d) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 8/2020 

8.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2020             

9.  Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020                  

10. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 

11. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020                                              

12. Návrh na doplnenie a  zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom     

komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

13. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu  

hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z  

dôvodu  opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   

b) pre nájomcu MARIETA PRO FITNESS, s. r. o.   

c) pre nájomcu Občianske združenie Pauzička  

d) pre nájomcu ToMis s. r. o.    

e) pre nájomcu Ivan Hudaček - Tenistar    

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

15. Interpelácie         

16. Otázky poslancov         

17. Rôzne  

18. 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.  

 

Starosta požiadal poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. 

Takéto návrhy nezazneli, starosta skonštatoval, 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: Marián Koszoru a PaedDr. Marián 

Mikulišin.    

    

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  volí   

návrhovú komisiu v zložení:  Marián Koszoru, PaedDr. Marián Mikulišin.    

       

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    

 Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie starosta určil pána poslanca Bc. Dávida 

Karľu a pána poslanca Ing. Romana Matoušeka.   

 

2. Slovo pre verejnosť 

Starosta: Uviedol bod rokovania a konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku žiadny 

občan neprejavil záujem prezentovať sa. 
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3. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na 

sídlisku KVP za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a  informoval prítomných poslancov, že 

predkladateľom materiálu je mjr. Mgr. Marcel Kumičak. Na rokovaní privítal pána Ing. 

Mariána Staška z Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP a otvoril diskusiu k tomuto 

bodu. 

p. Matoušek: Opýtal sa na pokračovanie vyšetrovanie ukradnutých obrubníkov pri kostole. 

Ing. Staško: Informoval o tom, že vyšetrovanie stále pokračuje a s výsledkom bude mestská 

časť oboznámená. 

Starosta: Požiadal o písomnú informáciu, nakoľko občania sa pýtajú, v akom štádiu je 

vyšetrovanie krádeže. Dodal, že poisťovňa nám odmieta preplatiť škodu, keďže vyšetrovanie 

ešte nie je uzavreté. 

p. Adamčíková:  K predloženej správe predniesla návrh na uznesenie, ktorým zastupiteľstvo 

žiada vykonávanie častejších kontrol konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách aj 

mladistvými osobami a zabránenie konfliktu s občanmi s určením konkrétnych miest na 

sídlisku KVP.     

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Komisie verejného poriadku, ktorá odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu vziať na vedomie predložený materiál. 

p. Boritáš: Požiadal zástupcu štátnej polície o predloženie písomnej správy o stave riešenia 

krádeže obrubníkov. 

 

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

o prečítanie návrhov na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 

KVP za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020.  

    

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.  

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh pani Ivety Adamčíkovej   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

žiada    

Mestskú políciu Košice - stanicu KVP a Obvodné oddelenie PZ Košice - Sídlisko KVP  

o častejšie kontroly konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách aj mladistvými 

osobami a zabránenie konfliktu s občanmi, hlavne na týchto miestach: okolie fontány, Trieda  

KVP pod Jasuschovou, pri Miestnom úrade, pri OC 1, Marion pizza na Hemerkovej, v okolí 

OC 2 aj v priestore pri trhovisku pod OC 2, Drocárov park - zelené lavičky, pohostinstvo 

Delta na Cottbuskej ulici.   

   

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

4. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 

KVP za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 

Starosta: Otvoril bod programu a privítal veliteľa stanice pána Ing. Ladislava Pappa, súčasne 

k predloženej správe otvoril diskusiu. 
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p. Adamčíková: Opýtala sa pána prednostu a veliteľa mestskej polície, či máme evidenciu 

podnetov, v akom štádiu riešenia sú tieto podnety a či miestny úrad má spätnú väzbu.  

Ing. Michalus: Uviedol, že dostávame málo písomných aj ústnych odpovedí na naše 

požiadavky, preto sa my informujeme na polícii. Dodal, že bol by rád, aby sa spolupráca  

zlepšila a mali sme prehľad o nahlásených podnetoch. 

p. Matoušek: Prečítal stanovisko Komisie verejného poriadku, ktorá odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu vziať na vedomie predloženú správu.  

p. Boritáš: Spýtal sa na spätnú väzbu v prípade, ak mestská časť podá podnet na políciu. 

Ing. Papp: Všetky podnety evidujeme, pracujeme na ich vyriešení, avšak existuje určitá lehota 

na vyriešenie – niekedy trvá dlhšie, než sa ukončí spis.  

p. Boritáš:  Uviedol, že k riešeniu podnetu je potrebné dať aspoň akú takú spätnú väzbu.   

p. Adamčíková: Predniesla návrh na uznesenie, ktorým miestne zastupiteľstvo žiada o väčšie 

monitorovanie uloženia nadrozmerného odpadu pri stanovištiach kontajnerov a zasielanie 

správy raz mesačne a tiež riešenie umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na ceste.  

Starosta: Informoval, že obyvatelia zhromažďujú nadrozmerný odpad pri kontajneroch a 

mestská časť je atakovaná občanmi za jeho neodstránenie. Informoval, že KOSIT na našu 

žiadosť  umiestni veľkokapacitný kontajner, avšak nie vždy na nami vytypovanom mieste. 

Preto požiadal mestskú políciu o monitorovanie umiestnenia týchto kontajnerov. Počas 

letných mesiacov tiež evidujeme sťažnosti na rušenie nočného kľudu a tiež popíjanie na 

lavičkách. Opýtal sa na kompetencie mestskej polície pri riešení takýchto situácií. 

Ing. Papp: Informoval, že samotné sedenie na lavičkách nie je zakázané. V prípade, že sa 

občan dopustil protiprávneho konania, polícia môže zakročiť. Je však potrebný dôkazový 

materiál, napr. fotografie, kamerový záznam. 

Starosta: Poďakoval mestskej polícii za kontroly na priechodoch pre chodcov počas prvého 

týždňa školského roka.    

 

V diskusii sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii k predneseniu 

návrhov na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za 

obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. 

   

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pani Ivety Adamčíkovej   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

žiada    

Mestskú políciu Košice - stanicu KVP a Obvodné oddelenie PZ Košice - Sídlisko KVP 

o väčšie monitorovanie uloženia nadrozmerného odpadu pri stanovištiach kontajnerov 

a zasielanie správy raz mesačne a riešenie umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na 

ceste.  

   

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

Starosta: Uviedol bod programu a informoval, že uznesenia, ktoré sú v plnení, alebo ktoré 

sme navrhli zaradiť ako splnené, sú obsiahnuté v predloženom materiáli. Doplnil,  že niektoré 

z nich boli už splnené. Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.  

Keďže v diskusii nikto nevystúpil, starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

na uznesenie.  

  

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

a)  zaraďuje uznesenia z XV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 16. 07. 2020 

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 141/b, 164, 165, 177, 178/a, 178/b  

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 140/a, 140/b, 170, 179, 180, 181/a, 181/b, 183/a, 183/b 

b) berie na vedomie     

     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet  prítomných poslancov: 12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

6.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie  

     od  01. 07. 2020 do 31. 08. 2020  

Starosta: Otvoril bod programu a informoval prítomných poslancov o konaní jednej komisie 

pre zákazku: Rozšírenie existujúcich parkovísk na sídlisku KVP. 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže do diskusie sa 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  komisiách   pre  výberové  konania  za  obdobie  od  

01. 07. 2020 do 31. 08. 2020. 

 

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.  

 

7. a)  Správa kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 5/2020 – 

         Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 

         2019   

Starosta: Uviedol bod rokovania a slovo dal kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi 

Takáčovi, PhD.   

Ing. Takáč: Informoval prítomných poslancov, že predložený materiál je rozsiahly a obsahuje 

závery z viacerých kontrol. Dodal, že pri kontrolách sa zameriava na to, či došlo 

k hospodárskej škode, či bol úmysel a tiež uviedol, že mnohé problémy sa budú opakovať. 

Informoval poslanecký zbor o ďalších plánovaných kontrolách.   

 

Starosta otvoril diskusiu k správe kontrolóra mestskej časti. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 

starosta ju uzavrel 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  

berie na vedomie  

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 5/2020 - Kontrola  

príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 2019.   

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

7. b)  Správa kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 6/2020 – 

         Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2020 

Starosta otvoril bod programu 7. b) a diskusiu k nemu. Do diskusie sa 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  

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 6/2020 - Kontrola  

plnenia uznesení za I. polrok 2020. 

 

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.  
 

7. c)  Správa kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 7/2020 – 

         Kontrola dodržiavania  zákonných lehôt pred  hlasovaním zastupiteľstva  o VZN,  

         o zámere v režime hodného osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. 

         za rok 2019    

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu.  

 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o 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 7/2020 - Kontrola  

dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva o VZN, o zámere v režime 

hodného osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. za rok 2019.    

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
 

7. d)  Správa kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 8/2020 – 

         Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019    

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.  

 

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

o prečítanie návrhu na uznesenie.    
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 8/2020 - Kontrola 

vybavovania sťažností a petícií za rok 2019.    

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
 

 

8.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2020  

Starosta: Uviedol tento bod programu rokovania a požiadal pána poslanca Matoušeka 

o prednesenie stanovísk jednotlivých komisií. 

p. Matoušek: Informoval, že daným materiálom sa zaoberala Finančná komisia, ktorá 

odporúča miestnemu zastupiteľstvu monitorovaciu správu vziať na vedomie. 

 

Starosta otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. V diskusii sa nikto neprihlásil, preto ju 

uzavrel a slovo dal návrhovej komisii. 

   

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2020. 

 

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.  

 

9.  Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 

Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že kapitálové investície sa realizujú v 2. 

polroku, je to primerané čerpanie rozpočtu. K bodu otvoril diskusiu. 

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá prejednala tento materiál – 

komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie údaje o plnení rozpočtu 

mestskej časti k 30. 06. 2020.  

Ing. Takáč: Konštatoval, že v správe nie je žiadna riziková položka – je to v poriadku. 

 

Do diskusie sa nikto nehlásil, po jej ukončení starosta požiadal návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020. 

 

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.  

 

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

        k 30. 06. 2020 

Starosta: Uviedol tento bod programu a dodal, že v súvislosti s pandémiou mestská časť 

menila rozpočet a použitie rezervného fondu bolo na minimálnej úrovni. Otvoril diskusiu.  
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p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie 

predložený materiál.  

   

Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril 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  

tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020. 

 

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.  

 

11.  Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020  

Starosta: Otvoril bod programu a požiadal pána poslanca Matoušeka o prednesenie stanovísk 

komisií, ktoré prerokovali tento materiál. Následne otvoril diskusiu. 

p. Matoušek: Daným materiálom sa zaoberala Finančná komisia, ktorá odporúča vziať na 

vedomie stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020.  

 

Starosta konštatoval, že do diskusie sa nikto nehlási, uzavrel ju a slovo dal  návrhovej komisii 

aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020. 

 

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.  

 

12.  Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom 

       komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Prečítal stanoviská dvoch komisií, ktoré materiál prerokovali. Komisia kultúry, 

školstva a športu odporúča návrh na doplnenie a zmeny zásad schváliť s vypustením 

navrhovanej zmeny v článku 15, bod 3 písm. j)  a  Komisie sociálnej a zdravotnej, ktorá 

odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na doplnenie a zmeny zásad.  

 

V diskusii vystúpil pán poslanec Koszoru a  k  návrhu na doplnenie a  zmenu zásad 

informovanosti predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov 

prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

s vypustením navrhovaných zmien v článku 12 po úprave 11, v bode 7 a v článku 15 po 

úprave 14, v bode 3 písm. j).   

 

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

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

 



 

9 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP s vypustením navrhovaných zmien 

v článku 12 po úprave 11, v bode 7 a v článku 15 po úprave 14, v bode 3 písm. j).   

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

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

 

13. a)   Schválenie  úpravy  výšky  nájomného  pre  nájomcov  nebytových  priestorov 

            z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového 

            priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby 

            COVID-19 - pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny 

Starosta: Uviedol tento bod rokovania a dodal, že na minulom zastupiteľstve sme sa snažili 

vysporiadať s tým, ako pomôcť miestnym podnikateľom na KVP, ktorí podnikajú v našich 

priestoroch. Poďakoval poslancom za ústretový prístup k riešeniu problému a informoval ich,  

že miestny úrad oslovil všetkých nájomcov. Väčšina z nich buď nepotrebovala pomoc, resp. 

prevádzky nemali zatvorené, resp. poberajú inú formu pomoci. Nájomcovia, ktorí požiadali o 

túto podporu, dostali čas aj na vyjadrenie. Dodal, že o pomoc požiadalo minimum nájomcov. 

Otvoril diskusiu a požiadal o stanoviská komisií.  

p. Matoušek: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený 

materiál. 

Ing. Takáč: Pri koncipovaní tohto materiálu sme dúfali, že štát nejakým spôsobom pomôže aj 

samosprávam. Vyjadril názor, že opäť suplujeme pomoc niekoho iného, aby sme vyhoveli 

našim občanom. 

 

V diskusii sa už nikto neprihlásil, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie k bodom programu 13. a) až 13.e). 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového 

priestoru Združenie pre ekológiu človeka a krajiny, Kováčska 16, 040 01 Košice, IČO: 

35515597,  na  základe  nájomnej  zmluvy  č. 70/11/2011/SM, za  obdobie od 16. 03. 2020 do  

02. 06. 2020 (spolu 79 dní), a to vo výške 135,68 €. Podmienkou zníženia nájomného je 

schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 

92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý 

v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
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13. b)  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov 

            z dôvodu  hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového 

            priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby 

            COVID-19 - pre nájomcu MARIETA PRO FITNESS, s. r. o. 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového 

priestoru MARIETA PRO FITNESS, s. r. o.,  Opátska 13, 040 18 Košice, IČO: 36 208 744, 

na základe nájomnej zmluvy č. 55/27/2010/SM, za obdobie od 13. 03. 2020 do 02. 06. 2020 

(spolu 82 dní), a to vo výške 421,38 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie 

na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý 

v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

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.  

 

13. c)  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov 

           z dôvodu   hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového 

           priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby 

           COVID-19- pre nájomcu Občianske združenie Pauzička  

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového 

priestoru Občianske združenie Pauzička,  Dénešova 69, 040 23 Košice, IČO: 35575301, na 

základe nájomnej zmluvy č. 72/13/2011/SM, za obdobie od 16. 03. 2020 do 02. 06. 2020 

(spolu 79 dní), a to vo výške 88,99 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie 

na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v 

justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý 

v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

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.  

 

13. d)  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov 

            z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového      

           priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby 
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           COVID-19- pre nájomcu  ToMis s. r. o. 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového 

priestoru ToMis s. r. o., Jasuschova 2, 040 23 Košice, IČO: 51 654 253, na základe nájomnej 

zmluvy č. 20/2018/SM, za obdobie od 16. 03. 2020 do 21. 04. 2020 (spolu 37 dní), a to vo 

výške 177,73 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa 

zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o  

doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý 

v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

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.  

 

13. e)  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov 

           z dôvodu  hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového 

           priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby 

           COVID-19 - pre nájomcu  Ivan Hudaček – Tenistar 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje   

zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového 

priestoru Ivan Hudaček - Tenistar, Letná 31, 040 01 Košice, IČO: 41425316, na základe 

nájomnej zmluvy č. 98/38/2011/SM za obdobie od 16. 03. 2020 do 21. 04. 2020 (spolu 37 

dní), a to vo výške 56,73 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na 

nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý 

v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

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.  

 

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

Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že poslanci obdržali materiál aj s tabuľkami,  

oboznámil ich s predloženým materiálom a presunom položiek v príjmovej a výdavkovej časti 

bežného aj kapitálového rozpočtu. Doplnil, že presuny sú uvedené v dôvodovej správe, 

celková výška finančných prostriedkov sa nemení. K bodu programu rokovania otvoril 

diskusiu.   
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p. Matoušek: Uviedol, že daným materiálom sa zaoberala Komisia výstavby, dopravy 

a životného prostredia a Finančná komisia, ktoré odporúčajú schváliť III. zmenu rozpočtu 

mestskej časti na rok 2020.   

 

V diskusii otvorenej k tomuto bodu sa 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  

schvaľuje   

III. 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 11+1, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0              Návrh bol prijatý.  
Poslankyňa Ing. Marta Sidorjaková hlasovala za návrh +1 zdvihnutím ruky. 

 

15.  Interpelácie 

Starosta otvoril bod rokovania interpelácie poslancov. V tomto bode sa neprihlásil žiadny 

poslanec. Starosta uzatvoril bod programu rokovania.  

 

16.  Otázky poslancov 

Starosta: Otvoril bod otázky poslancov. 

p. Pach: Pripomenul, že majiteľ vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP na Čordákovej 32 

ho niekoľkokrát urgoval, v akom  štádiu je riešenie poškodenej dopravnej značky označujúcej 

toto miesto nakoľko bola poškodená pádom stromu. Taktiež pred časom na tomto mieste 

prebiehala oprava potrubia a keďže táto nebola dokončená, majiteľ parkovacieho miesta má 

problémy so zaparkovaním. Taktiež sa opýtal na aktuálny stav aktivačných pracovníkov. 

Ing. Michalus: Uviedol, že aktivační pracovníci pracujúci pre mestskú časť vykonávali práce 

na základe § 10, § 12 a § 50j. Počas pandémie bolo pozastavené uzatváranie pracovných 

pomerov podľa § 50j, následne aj § 10 a § 12. Neskôr boli obnovené § 10 a § 12, avšak zo 

strany uchádzačov o zamestnanie evidujeme malý záujem vykonávať menšie obecné služby. 

Preto mestská časť vyčlenila zo svojho rozpočtu 20 000,00 eur na úhradu miest pre štyroch 

zamestnancov podniku služieb. Podľa informácií z úradu práce sú všetky projekty 

pozastavené a úrad práce nám nevie poskytnúť žiadnych aktivačných pracovníkov. 

Starosta: K uvedenému dodal, že na úrade práce má mestská časť podaných niekoľko žiadostí.  

Ing. Michalus: Momentálne tiež využívame inštitút výkonu trestu povinnej práce. 

p. Boritáš: Nakoľko som zamestnancom arcidiecéznej charity, prisľúbil som pomoc v riešení 

tohto problému. Skonštatoval, že mesto Košice uzavrelo s charitou zmluvu, na základe ktorej  

klienti charity pomáhali s udržiavaním čistoty minimálne štyri hodiny denne. Odmenou bolo  

ubytovanie zdarma a stravný lístok. Avšak následne boli stopnuté výhody – o túto prácu už 

nie je záujem.  

p. Adamčíková: V súvislosti s pánom Boritášom sa chcem opýtať, či mestská časť nevie 

pomôcť napr. stravnými lístkami. 

Starosta: Potvrdil, že klienti charity určitý čas chodili a pomáhali pri čistení sídliska. 

Informoval prítomných o rokovaní mestskej časti s charitou, keďže máme záujem a hľadáme 

spôsoby, ako zabezpečiť čistotu. Požiadal pána Boritáša, aby tlmočil záujem mestskej časti 

o prácu klientov z charity. 

p. Adamčíková: Zo zasadnutia komisie eviduje podnet na prepadnutý chodník na Cottbuskej 

18-20. Opýtala sa, či mestská časť eviduje sťažnosti na hluk spôsobený nácvikom v exteriéri  



 

13 

Ľudovej školy pána Urbana a či sa týmto problémom niekto zaoberá. 

Starosta: Uviedol, že zatiaľ bol jeden pokus o petíciu, písomné podnety mestská časť 

neeviduje. Dodal, že pán Urban bol niekoľkokrát upozornený. Prepadnutý chodník na 

Cottbuskej bol zamestnanec mestskej časti pozrieť, budeme ho riešiť, ale nevieme opraviť 

všetky chodníky. 

p. Adamčíková: Opakovane som bola vyzvaná, aby som sa touto témou zaoberala. Je 

potrebné vyzvať občanov na podanie písomného podnetu? 

Starosta: Odporučil zvolať domové schôdze. Máme inštitút petície alebo sťažnosti. Keďže 

žijeme v meste, je tu určitá miera hluku, ale legislatíva je veľmi slabá na účinné riešenie 

takýchto problémov. 

p. Podolinský: Opýtal sa na počet aktivačných pracovníkov na Luníku IX.  

Ing. Michalus: Nemám informáciu o aktuálnom stave aktivačných pracovníkov na Luníku IX, 

nakoľko nebol dôvod to zisťovať. Momentálne nie je možné žiadnym spôsobom navýšiť 

počet aktivačných pracovníkov. Dodal, že možno Luník IX má iné zdroje financovania pre 

túto skupinu obyvateľstva. Budem sa snažiť zistiť, aké možnosti majú na Luníku IX. 

p. Pach: Navrhol prizvať pána Urbana na zasadnutie Komisie verejného poriadku. 

Starosta: Požiadal pani poslankyňu Adamčíková o kontaktovanie sťažovateľky. Na vyriešenie 

tohto problému potom môžeme sprostredkovať stretnutie s pánom Urbanom.  

p. Koszoru: Opýtal sa na prepadnutý chodník na Húskovej 7 a stav riešenia. 

Ing. Čop: Uviedol, že miestny úrad vie o tomto podnete. Na ulici súbežne prebiehali 

rekonštrukcie TEHO a SPP. Obidvom subjektom bola písomne zaslaná reklamácia, zatiaľ sme 

nedostali spätnú informáciu a preto budeme TEHO aj SPP ďalej urgovať. 

p. Koszoru: Opýtal sa na monitorovanie stavu čistoty a kontajnerovísk, nakoľko eviduje 

preplnené kontajnery.  

p. Matoušek: Stav čistoty a okolie kontajnerovísk monitorujeme. Podľa informácií spoločnosti 

Kosit táto neplánuje zvýšiť frekvenciu odvážania odpadu. 

Starosta: Dodal, že odvoz odpadu je termínovaný, separovaný odpad sa vynáša raz mesačne. 

Monitoring robíme, avšak ľudia sami znečisťujú verejný priestor. V tomto smere chceme aj 

prostredníctvom Kvapky vzdelávať ľudí. Chcem požiadať o súčinnosť, aby občania 

nahlasovali miesta so zvýšeným množstvom odpadu. Poukázal na dobrú spoluprácu 

s Kositom, nahlásený odpad vedia do 24 hodín odpratať. 

Ing. Michalus: Doplnil pána starostu, že o čistotu kontajnerovísk sa starajú aktivační 

pracovníci. 

p. Koszoru: Poukázal ma to, že občania platia len za komunálny odpad, za separovaný odpad  

neplatia. Cieľom je v budúcnosti znižovať mieru triedeného odpadu. 

Starosta: Čo sa týka separovaného odpadu, harmonogram odvozu musí schváliť Kosit. Aby 

sme o probléme vedeli, je potrebné na úrad doručiť žiadosť, my sa snažíme riešiť otázky 

odpadu, avšak nevieme vyhovieť kontraproduktívnym požiadavkám. 

 

Ďalšie otázky neboli, starosta uzavrel tento bod. 

 

17. Rôzne 

Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.  

Starosta: Informoval prítomných poslancov o rokovaní riaditeľa Magistrátu mesta Košice Ing. 

Čopa na mestskej časti. Prešli sme zoznam požiadaviek, ktoré sme doručili na mesto Košice 

na začiatku volebného obdobia. Uviedol, že cesta Jána Pavla II nebude do konca roka 

zrekonštruovaná, oprava by sa mala realizovať  na jar 2021. Mesto Košice tiež plánuje vybrať 

projektanta na cyklochodník, ktorý by bol súčasťou opravy cesty Jána Pavla II. Bola nám tiež 

avizovaná prerábka oválu na Starozagorskej, ale keďže došlo k zmenám v projektovej 

dokumentácii, prerábka bude uskutočnená na budúci rok. Ďalej informoval, že nakoľko mesto 

Košice nemá finančné prostriedky na vykúpenie pozemkov pod ihriskami na ZŠ Lechkého, 

majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov pod nimi je otázne. Riaditeľ magistrátu tiež doplnil 
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informáciu ohľadom komplexných opráv ciest v meste, v prípade dostatku finančných 

prostriedkov budeme mať záujem o opravu cesty Triedy KVP.  

Starosta ďalej informoval prítomných o: 

- odovzdaní staveniska pre vybudovanie bezpečných priechodov a ukončení výstavby do 

11/2020, 

- vyjadrení magistrátu k projektovej dokumentácii na parkoviská Starozagorská a Zombova, 

o potrebnom súhlase vlastníka a o stretnutí koncom roka, 

- žiadosti na mesto Košice pri financovaní projektov a akcií na sídlisku,  

- tom, že v najbližších dňoch máme obdržať list s vyjadrením, či mesto Košice má záujem 

o Senior dom, či disponuje finančnými prostriedkami na realizáciu tohto projektu. 

Mestská časť bude vyzvaná na predloženie ponuky na odpredaj objektu mestu. Ak sa 

dohodneme na odpredaji, mesto má záujem realizovať a prevádzkovať sociálne služby, 

keďže tieto sú v meste nedostatkové. Ďalej informoval o súkromných záujemcoch, ktorí 

majú záujem odkúpiť areál aj s pozemkami. Senior dom je opäť pripojený na elektrinu. 

Dodal, že v zmysle rozhodnutia stavebného úradu je potrebné zbúrať tretie poschodie. 

p. Koszoru: Požiadal o doplnenie informácií na stránke mestskej časti o harmonograme 

odvozu triedeného odpadu. Predložil tri návrhy na uznesenia. Z diskusie odborníkov z radov 

členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia vzišiel návrh na uznesenie – zrušiť  

značenie žltých čiar na Cottbuskej ulici. Ďalej informoval, že členka komisie Ing. Klučárová 

sa vzdala členstva v komisii. Tretie uznesenie sa týkalo zverejnenia vyhradených parkovacích 

miest za úhradu v rozsahu evidenčné číslo vozidla.  

Ing. Čop: Prítomných poslancov informoval, že značenie žltých čiar na Cottbuskej ulici sa 

začalo obnovovať kvôli lepšiemu prístupu záchranných zložiek. Mestská polícia nás požiadala 

o možnosť doplnenia týchto kritických úsekov a konkrétne táto čiara bola na požiadanie 

mestskej polície. Dodal, že mailom požiadal mestskú políciu o písomné zdôvodnenie, 

odpoveď sme doposiaľ nedostali. 

JUDr. Balážová: Ak bude toto uznesenie schválené, požiadame spoločnosť, ktorá nám 

zabezpečuje ochranu osobných údajov o vyjadrenie. 

p. Koszoru: Dodal, že ak sú žlté čiary potrebné vzhľadom na bezpečnosť, sťahuje návrh na 

uznesenie.   

p. Pach: Pochválil veľmi dobrú organizáciu zbierky šatstva a iných potrebných vecí, ktorá sa 

konala minulý týždeň v Dennom centre a odporučil ju robiť aj v budúcnosti. Uviedol, že 

dobrovoľníčky mali dosť priestoru a času na triedenie vecí, keďže sa v centre nepohybovali 

cudzí ľudia. Nápomocní boli tiež pracovníci Podniku služieb KVP aj aktivační pracovníci. 

Navrhol, aby v budúcnosti boli označení pracovníci mestskej časti napr. vestami.  

p. Boritáš: Uviedol, že od starostu zaznela prekvapujúca informácia ohľadom Senior domu.  

Doteraz mesto nemalo záujem o tento objekt, prekvapuje ho, že odrazu chce mesto budovu 

odkúpiť. Tento krok považuje za nebezpečný pre mestskú časť, pretože už roky tu bola 

požiadavka obyvateľov sídliska na výstavbu takéhoto zariadenia. Teraz by sme objekt vrátili 

mestu bez záruky prevádzkovania sociálnych služieb. Dáva to na zváženie a upozorňuje, že ak 

by mesto objekt zobralo, tak so všetkými následkami. Dodal, že nie je dôvod ponáhľať sa a 

navrhol ponechať objekt v našom majetku. 

Starosta: Všetky úvahy sú v rovine teoretickej, záujemcovia sú vždy vyzvaní, ak majú 

seriózny záujem. V konečnom dôsledku bude rozhodovať poslanecký zbor. Chcem zmierniť 

očakávania ľudí, keďže už bolo veľa nasľubovaného. Momentálne nemáme peniaze, keďže 

len búracie práce budú stáť cca 200 000,00 eur. Uviedol, že eurofondy neposkytujú na takýto 

typ zariadení finančné prostriedky, existuje možnosť úveru. V projekte tiež nebola 

projektovaná miestnosť pre dôchodcov. Preto je z našej strany rozumné rokovať s každým, 

kto má záujem a naším cieľom je vybudovať Senior dom so sociálnymi službami. Dodal, že 

súkromné investície sú rizikové, v istom zmysle je mesto istota. Momentálne čakáme na list 

z mesta, kde máme uviesť, ako si predstavujeme vysporiadanie s mestom. Po zvážení našej 

ponuky nás prizvú na rokovanie. Navrhol, že by bol rád, ak by na rokovanie prišiel aj zvolený  



 

15 

 

zástupca z radov poslancov, aby poslanci boli hneď informovaní. Ak všetko pôjde dobre a 

podarí sa nám zbúrať aspoň tretie podlažie, výrazne to urýchli akékoľvek iné procesy 

súvisiace s týmto objektom. Na rozdiel od mesta Košice, my nemáme skúsenosti 

s prevádzkovaním sociálnych služieb. Zvažujeme rôzne alternatívy a tiež, pre žiadnu z nich 

sme sa nerozhodli.   

Ing. Michalus informoval prítomných o: 

- priebehu troch kosieb trávnatého porastu na celom sídlisku,  

- priebehu doplnkovej kosby trávnatého porastu na celom sídlisku, 

- ukončení kosby všetkých kvetinových lúk po ich odkvitnutí, 

- ukončení štvrtej kosby v okrsku č. 1, 

- začiatku kosby v okrsku č. 2 v pondelok, 

- pláne vykosiť celé KVP štyrmi kosbami komplet a o lokálnom dokosovaní, 

- pristúpení k zazmluvneným činnostiam, t. j. k hrabaniu lístia 

- plánovanom kompletnom odvoze nakoseného sena v piatok. 

Starosta: Poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili druhej brigády na petangovom ihrisku, ktoré  

je skoro hotové. Po ukončení výstavby prebehne slávnostné otvorenie, pritom sa uskutoční  

turnaj, na ktorý ste pozvaní.  Ďalej informoval o príprave futbalového turnaja mestských častí, 

o uzavretí  podávania prihlášok do participatívneho rozpočtu -  prihlásených bolo viac ako 40 

projektov. Prítomných poslancov oboznámil o postupe vyhodnocovania projektov komisiou, 

ich propagácii a hlasovaní obyvateľov KVP za jednotlivé projekty v období od 01. 11. 2020 

do 15. 11. 2020. Úspešné projekty budú potom zapracované do rozpočtu mestskej časti na rok 

2021. 

Ing. Takáč: Vyjadril sa k oprave chodníka na Cottbuskej 18-20 a dodal, že určite nepotrebuje 

rekonštrukciu. Tiež uviedol, že obnovená žltá čiara na tejto ulici výrazne zlepšila situáciu - to 

je podstatné, a že tu nevznikajú kolízne situácie.   

 

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

o prečítanie návrhov na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

odvoláva   

Ing. Luciu Klučárovú  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.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

žiada    

starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP o zverejnenie zoznamu vyhradených 

parkovacích miest za úhradu na webovej stránke Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

v rozsahu evidenčné číslo vozidla.   

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 7, proti 1, zdržalo sa 3, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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18.  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 o 17:08 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 XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 10. 09. 2020 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

Dňa 26.10.2020  ........................                                      Dňa 29.10.2020   .........................

   

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

               prednosta                             starosta                                                                   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

 

Dňa  26.10.2020  .........................                                           Dňa 30.10.2020   ....................... 

 

            Ing. Roman Matoušek, v. r.             Bc. Dávid Karľa, v. r.                                                           

              

 

           

       

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 08. 10. 2020 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  
  


