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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 24. februára 2022 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 z XXIX. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, CSc.                                

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:02 hodine otvoril XXIX. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a  privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov - doc. Ing. Márie Gamcovej, PhD. a doc. MVDr. 

Petra Korima, CSc. Starosta požiadal poslanecký zbor o vykonanie prezentácie. Po vykonaní 

prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 11 

poslancov.    

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

rokovania a poslanecký zbor požiadal o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu 

rokovania.  Keďže takéto návrhy 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 rok 2021           

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

za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021           

5. Kontrola plnenia uznesení                                                                              

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

01. 12. 2021 do 31. 01. 2022  

7. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021   
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8. Stanovisko kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP týkajúce sa konceptu „Participatívny 

rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP        

9. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október - 

november 2021  

10. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 

2021   

11. Upustenie od vymáhania pohľadávky MČ Košice - Sídlisko KVP            

12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II        

13. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022 

14. Interpelácie  

15. Otázky poslancov 

16. Rôzne  

17. Záver    

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  11 

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

 

Po schválení programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného nasledovalo 

doplnenie nových bodov programu rokovania č. 14 a č. 15 v znení: 

14.  Schválenie  vyhlásenia  obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj časti  areálu  bývalej  MŠ 

       v Drocárovom parku a prenájom priľahlého pozemku a schválenie podmienok obchodnej 

       verejnej súťaže  

15.  Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov predložených v rámci 

       vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže s tým, že nasledujúce body programu sa prečíslujú.                                   

  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

dopĺňa  

nový bod programu rokovania č. 14 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na 

predaj časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku a prenájom priľahlého pozemku 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  11 

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

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

dopĺňa 

nový bod programu rokovania č. 15 Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie súťažných 

návrhov predložených v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže s tým, že nasledujúce 

body programu sa prečíslujú.                                   

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  11 

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

 

Starosta skonštatoval, že rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným programom 

s doplnením bodu  č. 14 a č. 15 s tým, že ostatné body sa prečíslujú.   

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

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

p. Matoušek:  Za člena návrhovej komisie navrhol pána poslanca Mariána Koszoru.     
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

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

Marián Koszoru.            

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

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

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pani poslankyňu Ing. Martu 

Sidorjakovú a pána poslanca Bc. Mariána Podolinského.   

 

2. Slovo pre verejnosť 

Starosta: Otvoril bod rokovania a informoval, že pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva 

pán Pavol Rusinko prejavil záujem vystúpiť v tomto bode. Následne starosta odovzdal slovo 

obyvateľovi mestskej časti v časovom limite 5 minút. 

p. Rusinko: Povedal, že býva na Jasuschovej ulici č. 2. Opýtal sa, dokedy bude pekáreň UNI, 

ktorá sídli na Bauerovej ulici č. 1, budiť občanov v skorých ranných hodinách nakladaním áut 

a či sa tento problém bude riešiť. 

Starosta: Odpovedal, že firma UNI už minulý rok deklarovala, že stavia novú prevádzku 

v Barci, teda je predpoklad, že sa bude sťahovať. Sťahovanie malo prebehnúť už koncom 

minulého roka, ale kvôli pandémii sa predĺžilo vydávanie všetkých povolení. Takže je 

predpoklad, že v priebehu tohto roku tam už firma nebude sídliť a tým by sa problém mal 

definitívne vyriešiť. Dodal, že si treba uvedomiť, že obyvatelia chcú mať čerstvé pečivo 

o šiestej ráno, teda logicky musia nakladať autá v skorých ranných hodinách. K bodu 

programu otvoril diskusiu.  

p. Matoušek: Reagoval na vystúpenie pána Rusinka a povedal, že keďže žijeme na sídlisku,  

potrebujeme služby rôzneho charakteru. Dodal, že sme si vedomí zvýšenej hlučnosti, ale ak 

majú občania podozrenie na vysokú hlučnosť, treba problém riešiť v spolupráci 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tiež si treba uvedomiť, že súčasťou nášho 

sociálneho bývania na sídlisku je hluk. 

Starosta: Uviedol, že pre občanov, ktorí budú sledovať záznam z rokovania, je dôležité 

povedať, že v prípade výhrad k zvýšenej hlučnosti v okolí bydliska sa postupuje tak, že 

hygienici vykonajú meranie hlučnosti certifikovanými zariadeniami. Ak tieto merania 

presahujú hodnoty stanovené tabuľkou a zákonom, tak vtedy je možné prijať opatrenia. 

Dodal, že vo väčšine podnetov sa občania sťažujú na nočné prevádzky, hlučnú klimatizáciu, 

alebo bezpečnostnú kameru. Avšak vykonané merania v 90% neprekročili stanovené hodnoty.  

p. Rusinko: Doplnil, že sused požiadal o vykonanie meraní a hygienici toto meranie 

rozpočítali na celý deň, ale v tomto prípade sa jedná o noc.   

p. Korim:  Došiel na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

p. Pach: Dodal, že hluk je subjektívny, chápe občana, ale aj v prípade prevedenia meraní len 

v ranných hodinách, určite by nezaznamenali zvýšenú hlučnosť oproti norme. Riešením je 

presťahovanie prevádzky pekárne UNI.  

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzavrel a ukončil tento bod rokovania.   

V zmysle § 8a ods. 6  Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

– Sídlisko KVP v bode programu „Slovo pre verejnosť“ nie je možné predkladať návrhy 

a prijímať uznesenia.  

 

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

sídlisku KVP za rok 2021 
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Starosta: Uviedol bod programu rokovania a povedal, že spracovateľom správy je riaditeľ 

Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP mjr. JUDr. Ján Michalco. Dodal, že aj 

napriek plánovanej osobnej účasti pána riaditeľa na tomto zasadnutí, z dôvodu situácie na 

Ukrajine a konania zhromaždenia na Hlavnej ulici boli všetky bezpečnostné zložky odvolané. 

V prípade otázok ich zaznamenáme a právne oddelenie tieto otázky bude tlmočiť. 

p. Matoušek: Povedal, že touto správou sa zaoberala Komisia verejného poriadku, ktorá 

odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie predložený materiál. 

p. Boritáš: Pripomenul, že aj napriek neprítomnosti zástupcu štátnej polície podľa odporúčaní 

vodičov by bolo vhodné riešiť situáciu na Dénešovej ulici pri vchode na parkovisko, 

umiestnením zrkadla. Poďakoval za dobre spracovanú správu. 

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju ukončil 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  Obvodného  oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 

KVP za rok 2021. 

 

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. 07. 2021 do 31. 12. 2021                                             

Starosta: Otvoril bod programu a privítal spracovateľa správy veliteľa stanice Ing. Ladislava 

Pappa. Súčasne k bodu rokovania otvoril diskusiu. 

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

zastupiteľstvu vziať na vedomie Správu Mestskej polície Košice - stanice KVP.   

p. Adamčíková: Povedala, že vzhľadom k predloženej správe a  na základe ohlasov 

obyvateľov predkladá poslanecký návrh na uznesenie aj s dôvodovou správou, týkajúci sa 

zriadenia samostatnej stanice Mestskej polície Košice – Luník IX.  

p. Koszoru: V kontexte predloženej správy požiadal mestskú políciu o intenzívnejší výkon 

kontrol, konkrétne povinnosti majiteľov psov vo veci nedávno prijatého všeobecne záväzného 

nariadenia (ďalej „VZN“) v ktorom sa určuje voľný pohyb psov. Dodal, že mestská časť sa 

snažila zmenu VZN komunikovať obyvateľom, ale aj tak je tento nedostatok v uliciach 

viditeľný. Má osobné skúsenosti aj niekoľko podnetov od obyvateľov hlavne z obvodu III. 

Kontrola pohybu psov je jednoduchšia, ako kontrola zbierania exkrementov. Tiež si myslí, že 

by bolo dobré upozorňovať majiteľov psov, a nie hneď ich začať pokutovať. Obyvatelia si 

musia na nové VZN zvyknúť. Mestská časť sa bude snažiť zmenu ešte intenzívnejšie 

komunikovať, lebo sme to urobili v záujme obyvateľov aj majiteľov psov, ktorí po takejto 

zmene volali. Mestskú políciu poprosil o kontrolu dodržiavania čistoty na verejných 

priestranstvách, kontrolu konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách a v blízkosti škôl 

a škôlok. Keďže začína rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, požiadal mestskú 

políciu o kontrolu týchto stanovíšť. Neprispôsobiví občania z týchto kontajnerov veci 

vyberajú, rozbíjajú na trávnikoch a tak sa ničí a špiní verejný priestor. K uvedenému  

predložil poslanecký návrh na uznesenie. 

Starosta: Uviedol, že súhlasí s názorom pána poslanca Koszoru a dodal, že na jar, keď opadne 

sneh, máme viac prípadov nezákonne uloženého nadrozmerného odpadu pri kontajneroch. 

Požiadal mestskú políciu, aby sa zamerala aj na tento problém. Je potrebné dohľadať týchto 

ľudí a naučiť našich obyvateľov, aby využívali zberný dvor.  
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p. Boritáš: Podporil návrh pani poslankyne Adamčíkovej a dodal, že svojho času existovala 

tzv. poriadková hliadka z radov obyvateľov Luník IX. Keďže hliadka bola zrušená, vyzýva  

nielen poslancov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP ale aj poslancov ostatných mestských 

častí, aby návrh na zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice - Luník IX 

podporili. Verí, že takto sa situácia, čo sa týka bezpečnosti a poriadku, zlepší. To však 

neznamená, že nemáme záujem o celé mesto, zvlášť keď naši mestskí policajti vykonávajú 

zásahy aj na Luníku IX. K tomuto návrhu požiadal Ing. Ladislava Pappa o stanovisko. 

Ing. Papp: Povedal, že tak ako je uvedené v správe, realizujú kontroly majiteľov psov 

v zmysle VZN, kontrolu alkoholu, a dodal, že zatiaľ nie sú spravené žiadne piktogramy. 

K organizačnej štruktúre sa nevyjadril, je to na vedení mestskej polície. 

p. Pach: Uviedol, že na stretnutí poslancov, cez občasník Kvapka a iné médiá budeme 

komunikovať zmenu rezervačných parkovacích značiek. Mnoho obyvateľov nás oslovuje 

a žiada informácie ohľadom zákazu zastavenia s vyhradeným miestom. Požiadal Ing. Pappa, 

aby verejnosti, ktorá sleduje dnešné rokovanie, podal k tomuto  bližšie informácie.  

Ing. Papp: Informoval, že podľa novely zákona platnej od 01. 04. 2022 je to vyhradené 

parkovisko bez uvedenia ŠPZ, teda je tam zákaz zastavenia. Ak niekto zavolá, budeme 

musieť zistiť, či tam má niekto vyhradené parkovisko. Ten, kto má vyhradené takéto 

parkovacie miesto, preukáže sa občianskym preukazom a rozhodnutím z mesta, resp. správcu 

komunikácií.    

p. Horenský: Reagoval na Ing. Pappa a dodal, že si znova preštudoval VZN o držaní psov, ale 

tabuľky nie sú podmienkou na to, aby sa kontrolovalo funkčné VZN. Dodržiavanie VZN je 

možné kontrolovať aj bez tabuliek.  

Starosta: VZN bolo schválené, je platné a je vyvesené na verejne prístupnej tabuli v zmysle 

zákona. Zmena bola komunikovaná dvakrát v občasníku Kvapka.  Dodal, že z jeho pohľadu aj 

napriek tomu, že nie sú osadené piktogramy, nič nebráni tomu, aby bolo dodržiavané a bola 

vykonávaná kontrola. 

p. Adamčíková: Reagovala na vyjadrenie pána poslanca Boritáša, a tiež na druhej strane 

chápe Ing. Pappa v tom, že sa nechce vyjadrovať. Predpokladá však, že má názor, a zriadenie 

stanice na Luníku IX by pomohlo, čím by sa odľahčila polícia na KVP. Dodala, že ho 

rešpektuje a chápe. 

p. Boritáš: Uviedol, že podporí návrh pani poslankyne Adamčíkovej, ale nestotožňuje sa 

s tým, čo pred chvíľkou povedala. Každý vedúci pracovník môže byť aktívny. A toto je 

aktivita našej mestskej časti, ktorá pomôže nielen Luníku IX, ale aj sídlisku KVP a celému 

mestu. Dodal, že nepodporí pôvodné uznesenie. 

Starosta: Informoval, že bola otvorená stanica mestskej polície na Hlavnej ulici z dôvodu, aby 

bola Hlavná ulica vyčistená od živlov. Pritom stanica mestskej polície v Starom meste je 

o ulicu ďalej. Dodal, že ak toto pomohlo vyriešiť lokálny problém, tak si myslí, že Luník IX 

je také špecifické sídlisko, že si to vyžaduje špecifické riešenie. Takto by stanica na Luníku 

IX bola prínosom,  zároveň by odbremenila našu stanicu a  mestskí policajti by sa mohli 

venovať našim problémom.   

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová komisia 

k predneseniu návrhov na uznesenia. 

 

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. 07. 2021 do 31. 12. 2021.           

 

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.  
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Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh pani Ivety Adamčíkovej. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

žiada Mesto Košice     

o zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice - Luník IX s vlastným územným 

členením Luník IX z dôvodu zefektívnenia práce Mestskej polície Košice - stanice KVP.  

 

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 pána Mariána Koszoru. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  žiada  

Mestskú políciu Košice - stanicu KVP o intenzívnejší výkon kontroly pri nedodržiavaní 

povinností v zmysle platných právnych predpisov vo veci:  

- Povinností majiteľov, resp. držiteľov psov, najmä čo do § 4 a § 5 Všeobecne 

záväzného nariadenia MČ Košice - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov  

- Konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách  

- Čistoty na verejných priestranstvách.   

 

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: Poďakoval Ing. Ladislavovi Pappovi za účasť a  za tri auto vraky, ktoré boli minulý 

týždeň odstránené.  

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že predkladateľom materiálu je zástupca 

starostu Ing. Roman Matoušek a 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  

a) zaraďuje uznesenia z XXVII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 20. 12. 2021,  

    z XXVIII. rokovania zo dňa 27. 01. 2022 v mimoriadnom termíne a z predchádzajúcich  

    rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

    - k splneným úlohám uznesenia č. 226, 280/b, 305, 306, 310 v bode b), 317/a, 319/a, 319/b, 

      319/c, 322   

    - k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 269, 283, 313/b, 317/b, 318, 324/b, 325 

b) ruší uznesenia č. 301/b, 301/c 

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

     od 01. 12. 2021 do 31. 01. 2022 

Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a informoval poslanecký zbor, že v tomto 

období zasadala jedna komisia pre výber dodávateľa na predmet zákazky “Údržba 

komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“. Ako dodávateľ bola vybraná firma 

COLAS Slovakia a. s., tento týždeň došlo k podpisu zmluvy, teda zmluva je platná. 

K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  

  

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová komisia 

k predneseniu 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. 12. 2021 do 31. 01. 2022. 

                    

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. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

     za rok 2021 

Starosta: Uviedol bod rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu Ing. Ladislavovi 

Takáčovi, PhD. - kontrolórovi mestskej časti. 

Ing. Takáč, PhD.: Na úvod povedal, že poslanci obdržali správu, ktorú je v zmysle zákona 

povinný predložiť do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. Správa je faktografická, sú v nej 

uvedené činnosti - vykonané kontroly v roku 2021. Ďalej informoval o ukončení správy č. 

11/2021. Keďže procesne ju nebolo možné zaradiť na toto zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva, poslanecký zbor informáciu obdrží na najbližšom zasadnutí. Dodal, že 

kontrola prebehla bez zistených nedostatkov. 

 

Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. Keďže sa nikto z prítomných nehlásil, starosta ju 

uzavrel a slovo dostala návrhová komisia k prečítaniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021. 

   

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. Stanovisko  kontrolóra  Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP  ku  konceptu 

    „Participatívny rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice  

     - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril ďalší bod programu a slovo udelil Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD. 

Ing. Takáč, PhD.: Informoval, že stanovisko k uvedenému konceptu vypracoval na základe 

požiadavky poslaneckého zboru a snažil sa v ňom zhrnúť faktografiu celej vízie 

participatívneho rozpočtu.  
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Starosta: Otvoril diskusiu k bodu rokovania.  

p. Horenský: Poďakoval kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD. a verí, 

že stanovisko bude súčasťou podkladov pre vedenie Mesta Košice, ktoré pochopí, že takýto 

projekt má zmysel. Cieľom je, aby sa zaviedol aj na meste a eliminoval sa dopyt po dotáciách. 

Tiež verí, že mesto Košice aj iné mestské časti pôjdu v našich stopách a zistia, ako to funguje. 

p. Matoušek: Uviedol, že materiálom sa zaoberala Komisia kultúry, školstva a športu, ktorá 

odporúča vziať na vedomie stanovisko kontrolóra mestskej časti. 

 

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

prečítala návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie 

Stanovisko kontrolóra  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  ku  konceptu  „Participatívny 

rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.        

   

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. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

      október - november 2021 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania. Na úvod povedal, že bod č. 9 a bod č. 10 sa týkajú 

posledných troch mesiacov minulého roka. V zmysle kompetencie, ktorú miestne 

zastupiteľstvo zverilo starostovi mestskej časti, bol rozpočet upravený tak, aby všetky 

doplatené peniaze na konci roka sedeli. Podrobnosti o rozpočtových opatreniach boli 

prerokované na včerajšom stretnutí s poslancami. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 

p. Matoušek:  Informoval, že bodom  9 a 10 sa zaoberala Finančná komisia, ktorá odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie obidve informatívne správy. 

Ing. Takáč, PhD.: Dodal, že ekonomické materiály predložené v bode 9, 10 a 11 skontroloval 

a z jeho strany sú v poriadku. 

 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a návrhová komisia predniesla návrh 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 október - 

november 2021. 

  

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.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

       december 2021 

Starosta: Otvoril ďalší bod schváleného programu rokovania a diskusiu k nemu. 

 

V diskusii nikto nevystúpil, preto ju starosta uzavrel a slovo dostala návrhová komisia 

k prečítaniu návrhu na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Informatívnu správu o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2021. 

  

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.  Upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol bod rokovania a povedal, že tak, ako možno vidieť v dôvodovej správe, 

tento pomerne starý dlh činí sumu 1 075,40 €. Keďže nebolo možné cez exekútorov a cez 

právne jednania dlh vymôcť, rozhodli sme sa v zmysle našich zásad predložiť na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky. K bodu programu  

otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP voči nájomcovi 

Marie Sadovská - Krajčírstvo v sume 1 075,40 € z dôvodu nevymožiteľnosti. 

  

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 voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II 

Starosta: Informoval, že poslanci materiál obdržali a v zmysle zákona navrhujeme štyroch 

kandidátov, ktorí prejavili záujem o výkon tejto funkcie. Mená kandidátov sú uvedené 

v predloženom materiáli. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v zmysle  § 140 ods. 1 zákona č. 

385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov volí  

týchto kandidátov   1.  Ing. Vladimír Hirčko 

                    2.  Ing. Peter Mati, MBA 

                                3.  Ing. Maroš Sabo   

                                4.  Ing. Ladislav Takáč, PhD.  

za prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2022 - 2025. 

 

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.  Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022  

       -  poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril ďalší bod rokovania a diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Po dohode s poslaneckým zborom predložil návrh na uznesenie, ktoré sa týka 

zmeny začiatku zasadnutí miestneho zastupiteľstva z 15:00 hodiny na 16:00 hodinu.  

Starosta: Dodal, že zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva sú verejné, ďalšie 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva konané v tomto roku budú od 16:00 hodiny.   

 

Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dostala návrhová 

komisia k prečítaniu návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje  

plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP na rok 2022 v nasledujúcich termínoch : 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 27. 01. 2022 o 16:00 hodine  

(štvrtok)                                               24. 02. 2022 o 15:00 hodine  

                                                             28. 04. 2022 o 16:00 hodine  

                                                            30. 06. 2022 o 16:00 hodine  

                                                             22. 09. 2022 o 16:00 hodine  

 

Zasadnutia miestnej rady:                    17. 02. 2022 o 15:00 hodine  

(štvrtok)                                                07. 04. 2022 o 15:00 hodine  

                                                              23. 06. 2022 o 15:00 hodine 

                                                              08. 09. 2022 o 15:00 hodine    

 

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.  Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj časti areálu bývalej MŠ 

       v  Drocárovom parku  a  prenájom  priľahlého  pozemku  a schválenie  podmienok  

       obchodnej verejnej súťaže 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že v  areáli bývalej materskej školy 

plánujeme realizovať projekt Senior domu. Dodal, že táto obchodná verejná súťaž je v poradí 

štvrtá a aj keď predchádzajúce súťaže mali svojich záujemcov, kvôli nesplneniu niektorých 

zákonných podmienok nebolo možné vyhlásiť víťaza. Aj naďalej evidujeme záujem 

investorov o rozvoj sociálnych služieb v tomto objekte. Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme 

opäť najviac transparentným spôsobom, a to je obchodná verejná súťaž. Ktokoľvek splní 

podmienky a má záujem, má možnosť predložiť ponuku. Doplnil, že uznesenie bolo 

predložené poslancom na rokovanie, avšak od predchádzajúcej súťaže nastala zmena v znení 

uznesenia v bode e). V prípade, ak by bola obchodná verejná súťaž úspešná, čo budeme 

vedieť 15. 03. 2022, tak je potrebné do konca roka získať povolenia, vypracovať nový projekt 

a riešiť veci stavebného charakteru. Stavebné práce by mohli začať v roku 2023, môžu trvať 

zhruba 18 - 24 mesiacov a reálne môžeme očakávať otvorenie v roku 2025. K bodu rokovania 

otvoril diskusiu.  

 

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

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
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a) schvaľuje zámer prevodu vlastníctva majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP,  evidovaného na liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: 

Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II, a to časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom 

parku: 

1. Stavba so súpisným číslom 1149 - budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum - 

škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555/3 o výmere 314 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,  

2. Stavba so súpisným číslom 3155 - budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum - 

škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555/6 o výmere 62 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,  

3. Stavba so súpisným číslom 3156 - budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum - 

škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555/5 o výmere 315 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,  

4. Stavba so súpisným číslom 3157 - budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum - 

škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555/4 o výmere 313 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,  

5. Stavba so súpisným číslom 3158 - budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum - 

škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555/2 o výmere 316 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,  

6. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/2 o výmere 316 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,  

7. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/3 o výmere 314 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

8. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/4 o výmere 313 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

9. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/5 o výmere 315 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

10. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/6 o výmere 62 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

11. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/7 o výmere 62 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

12. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/8 o výmere 28 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

13. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/9 o výmere 39 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, 

14. Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným číslom 

3555/10 o výmere 53 m2 - zastavaná plocha a nádvorie. 

b) schvaľuje zámer prenájmu majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, 

evidovaného na liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice - 

Sídlisko KVP, okres Košice II, a to časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku: 

Pozemok - parcela registra CKN č. 3555/1 o výmere 5258 m2 - zastavaná plocha a 

nádvorie 

c) schvaľuje podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a), § 9a ods. 2,3 a § 9a ods. 9 zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  spôsob 

prevodu vlastníctva majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP špecifikovaného 

v bode a)  a spôsob prenájmu majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

špecifikovaného v bode b), zapísaného na liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie 

Grunt, obec: Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II, formou vyhlásenia obchodnej 

verejnej súťaže 

d) schvaľuje podľa ustanovení § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov podmienky obchodnej verejnej 

súťaže podľa predloženého návrhu 
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e) berie na vedomie vzorové znenie kúpnej zmluvy a vzorové znenie nájomnej zmluvy 

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.  

 

15.  Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov predložených 

       v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže 

Starosta: Uviedol bod rokovania a povedal, že komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov 

bude pracovať v nezmenenom zložení, teda bude mať sedem členov s hlasovacím právom a 

starosta a externý právny poradca sa zúčastnia zasadnutia bez hlasovacieho práva. Následne 

k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a návrhová komisia prečítala návrh na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  žiada  

starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, aby za účelom vyhodnotenia a schválenia 

víťazného návrhu predloženého v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže vymenoval 

komisiu v počte 7 členov takto:  

a) 5 členovia s hlasovacím právom z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

    Košice - Sídlisko KVP v zložení: Iveta Adamčíková, Mgr. Marián Horenský, PhD., Marián  

    Koszoru, Ing. Milan Pach,  doc. MVDr. Peter Korim, CSc.  

b) 2 členovia s  hlasovacím právom z  radov zamestnancov Mestskej časti  Košice – Sídlisko 

     KVP v zložení: prednosta miestneho úradu, zamestnanec Právneho oddelenia 

c)  starosta MČ  a  externý  právny  poradca MČ,  ktorý  pripravil  návrh   kúpnej a  nájomnej    

     zmluvy, sa zúčastnia zasadnutia komisie bez hlasovacieho práva. 

 

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.  

 

16.  Interpelácie 

Starosta: Otvoril bod rokovania interpelácie. Nikto z poslancov sa neprihlásil, starosta uzavrel 

tento bod rokovania. 

 

17.  Otázky poslancov 

Starosta: Uviedol bod otázky poslancov. Zo strany poslaneckého zboru nezazneli žiadne 

otázky, starosta ukončil tento bod rokovania. 

 

18.  Rôzne 

Starosta: Otvoril bod programu rôzne a diskusiu k nemu. 

p. Horenský: Predložil poslanecký návrh na uznesenie týkajúci sa činnosti mládežníckeho 

parlamentu a plánu aktivít. Dodal, že poslanci obdržali v tabuľkovej forme stručný prehľad 

toho, čo by mal mládežnícky parlament vykonať. Samozrejme, plán neobsahuje ďalšie 

aktivity s ktorými sa počíta, lebo z hľadiska pandemickej situácie členovia nevedia, či bude 

možné plán naplniť. Členovia mládežníckeho parlamentu sa plánujú stretávať aj s vedením 

mestskej časti a vyjadrovať sa k strategickým dokumentom. Momentálne sa stretávajú online, 

v dohľadnej dobe majú záujem stretnúť sa s vedením mestskej časti aj s poslancami 

prezenčne. 
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p. Koszoru: Doplnil pána poslanca Horenského a povedal, že sa teší na spoluprácu členov 

mládežníckeho parlamentu, ktorí začnú pôsobiť aj v komisiách.  

Starosta: Povedal, že pozornosť chce upriamiť na tri témy: 

1. Uviedol, že organizácia Transparency International raz za dva roky zvykne hodnotiť 

občasníky a periodiká, ktoré vydávajú radnice po celom Slovensku. Tohto roku náš 

občasník Kvapka obsadil dvadsiatu druhú priečku s tým, že v hodnotení za minulého 

vedenia sme obsadili päťdesiatu šiestu priečku. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa podieľali 

na príprave Kvapky, lebo si myslí, že to smerovanie je dobré. Keďže sme mali nejaké 

výhrady k ich hodnoteniu, s touto organizáciou prebehol video hovor. Našou ambíciou je 

posunúť sa ešte vyššie, lebo za svojou prácou si stojíme. Ale na druhej strane, noviny idú 

dobrým smerom, sú vyvážené, čo bolo skonštatované, nepropagujú oproti minulým rokom 

mestskú časť neprimeraným spôsobom a občanom prinášame kvalitu.  

2. Momentálne do konca februára končí mimo vegetačné obdobie, takže sa snažíme orezávať 

tie kríky, ktoré môžeme. Stretávame sa však s úkazom, že po našich zamestnancoch ľudia 

z balkónov pokrikujú a vulgárne im nadávajú. Požiadal poslancov, aby v snahe zabrániť 

neprimeranému tlaku na zamestnancov, obyvateľom vysvetľovali, že orezy konzultujeme 

s odborníkom pánom Ing. Róbertom Gregorekom, PhD. z Botanickej záhrady. Taktiež 

pracovníci v Podniku služieb KVP absolvovali certifikovaný kurz na orezy. Mnohé kríky 

boli zasadené veľmi dávno  a teraz sa ľudia o nich nechcú starať. Keďže nevieme vyhovieť 

všetkým, je potrebné obyvateľom vysvetľovať, že sa snažíme vykonávať túto prácu čo 

najlepšie, v rámci našich finančných možností, v zmysle zákona a ako nám reálny stav 

povoľuje. Našou prioritou z hľadiska zelene je, aby sídlisko KVP bolo zelené a aby zeleň 

bola udržiavaná. 

3. Evidujeme sťažnosti obyvateľov na igelitové vrecká na psie exkrementy, ktoré sme stiahli 

z košov, lebo sme zaznamenali ich krádeže. Ukradli nám aj vysadené tulipány. Sťažnosti 

majiteľov psov sa týkajú priesvitných vreciek, ktoré vydávame v počte 400 ks na rok. 

Tieto vrecká sú biologicky rozložiteľné, chceme tak chrániť prírodu a mestskú časť stoja 

ročne 4 000,00 EUR. Cena nepriesvitných zelených vreciek je 9 000,00 EUR. Majitelia 

psov zaplatia za známky asi 12 000,00 EUR ročne. Je na zvážení, či budeme kupovať 

takéto vrecká, alebo chceme z ušetrených peňazí budovať infraštruktúru.  

Starosta ďalej dodal, že na základe informácie prednostu miestneho úradu 7. marca začíname 

so zberom zimného posypového materiálu. Upozornil na zvýšenú prašnosť počas čistenia,  

bude použité mechanické aj ručné čistenie.  

p. Horenský: Doplnil pána starostu, že v hodnotení Transparency International nám bolo 

vytknuté, že príspevky pani Mgr. Padovej neboli podpísané. V opačnom prípade by sme boli 

v prvej desiatke. Dodal, že viacerí poslanci sa tejto mediálnej politike venujú asi 11 rokov a je 

rád, že bolo dodržané to, čo bolo dohodnuté na začiatku volebného obdobia. Teda, že 

nedochádza k cenzúre a zámene príspevkov, ktoré redakčná rada neschválila. Tiež povedal, že 

starosta mestskej časti nastavil podmienky k spokojnosti všetkých. Dvadsiate druhé miesto 

neodzrkadľuje súčasný stav tvorby nášho občasníka. V rámci dielčích výsledkov čo sa týka 

hlavného kritéria, a tým je korektná politická plocha, zo všetkých občasníkov a novín sme 

skončili na treťom  mieste. Nemáme sa za čo hanbiť, je to meradlo toho, že ideme dobrým 

smerom.  

Ing. Takáč, PhD.: K sťažnostiam obyvateľov na igelitové vrecká povedal, že zaplatiť toľko 

finančných prostriedkov daňových poplatníkov len preto, lebo niekto chce nepriesvitné 

vrecko, nemá zmysel. Ak niekto nebude spokojný, je tu možnosť zvážiť príslušný predpis, 

pretože tieto finančné prostriedky vieme použiť aj ináč. Dodal, že zhodou okolností pri 

kontrole zistil, že mestská časť dostala o 500,00 EUR menej na  podielovej dani za psa, ako 

rok predtým. Považuje to za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mestskej 

časti. 

Starosta: Je to na diskusiu, ak prídeme k spoločnému konsenzu, budeme radi. 
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p. Koszoru: Reagoval na pána kontrolóra a stotožňuje sa s ním. Pri schvaľovaní prideľovania 

vreciek povedal, že je to neúnosné a neefektívne, a je vhodnejšie tieto prostriedky vložiť do 

infraštruktúry. 

Starosta: Povedal, že je potrebné informovať občanov o vyhradených parkovacích miestach 

prostredníctvom Kvapky, aby nevznikali nedorozumenia. Dodal, že mestská časť je správcom 

komunikácií druhej a tretej triedy, po ktorých nepremáva MHD, mesto Košice je cestný 

správny orgán. Toto je špecifikum oproti mestám, ktoré nemajú mestské časti. Teda cestný 

správny orgán v zmysle zákona bude rozhodovať o takýchto miestach, mestská časť ako 

správca komunikácií sa musí o tieto parkoviská starať. Zároveň je zavedený systém, že 

parkoviská budujeme a staráme sa o nich, ale keď ich mesto vyhradí za poplatok, tento 

poplatok ide mestu Košice. Rezervácie pre ťažko zdravotne postihnutých sú zdarma. Mesto 

Košice schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie, začali sa meniť značky a obyvatelia na 

KVP ani my sme nevedeli, čo sa deje. Požiadal o trochu trpezlivosti. Doplnil, že značky so 

symbolom a  ŠPZ nahradia značky so symbolom zákaz zastavenia a pod ňou s nápisom 

vyhradené parkovanie. V prípade, že na tomto mieste bude parkovať niekto iný, majiteľ 

miesta kontaktuje mestskú políciu, ktorá overí ŠPZ a vyrieši to napomenutím alebo pokutou. 

Druhá značka, ktorá by mala pribudnúť, je značka so symbolom autíčka, čo znamená 

všeobecne vyhradené miesto pre vozíčkarov, napr. pri obchodných centrách, súdoch 

a podobne, keďže 4% parkovacích miest musia byť vyhradené pre ľudí s parkovacím 

preukazom. Ľudia si myslia, že ako držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutí, majú 

oprávnenie na parkovanie na všeobecných parkovacích miestach. To ale neznamená, že majú 

právny nárok na vyhradené parkovanie, alebo po starom na parkovanie na ŠPZ. Na to nemá 

nikto právny nárok a je len na obci, či takéto miesto vyhradí. V novom nariadení je uvedená 

miera postihnutia, na základe ktorého je možné takéto miesto vyhradiť. Na sídlisku KVP 

máme zhruba 220 takýchto vyhradených miest. Dovolím si povedať, že z doručených  

žiadostí je zhruba 10% špekulatívnych. Týka sa to napríklad osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt 

na KVP. Preto bude potrebné vhodnou formou poskytnúť informácie, v ďalšej Kvapke sa 

pokúsime dať vyjadrenie.          

 

Návrh na uznesenie:  Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie  

Plán práce Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.   

 

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.  

 

19.  Záver  

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

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP sa poďakoval za konštruktívne rokovanie 

a podnetné návrhy. Rokovanie o 16:15 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 z XXIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 24. 02. 2022 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 
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Dňa 21.03.2022 .........................                             Dňa 21.03.2022 ....................... 

  

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

                 prednosta                      starosta                                                                   

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

 

 

Dňa 23.03.2022 ........................                                         Dňa 24.03.2022 ........................ 

                  

              Ing. Marta Sidorjaková, v. r.                           Bc. Marián Podolinský, v. r.    

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 17. 03. 2022 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie   


