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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 30. septembra 2021 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 XXV. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

  

Ospravedlnení poslanci:   Martin Boritáš, Bc. Marián Podolinský.  

                                

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:05 hodine otvoril XXV. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Martina Boritáša a Bc. Mariána Podolinského na 

tomto rokovaní. Následne požiadal poslanecký zbor o vykonanie prezentácie. Po vykonaní 

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

poslancov.    

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

a požiadal poslancov o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu. 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 oddelenie PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na 

sídlisku KVP za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021                   

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

za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021                    

5. Kontrola plnenia uznesení                                                                         

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

01.06.2021 do 31.08.2021   
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7.  Informácia o činnosti kontrolóra za predchádzajúce obdobie od posledného Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP     

8.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún 2021 

9.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2021 

10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.06.2021    

11. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021       

12. Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 

2021  

13. Návrh VZN MČ Košice - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov  

14. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 

“Kultúrno - spoločenské centrum KVP“ 

15. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - poslanecký návrh   

16. Interpelácie  

17. Otázky poslancov 

18. Rôzne  

19. 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.  

 

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

Keďže takéto návrhy neboli, starosta skonštatoval, že dnešné rokovanie miestneho 

zastupiteľstva sa riadi schváleným - zverejneným programom.  

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o predloženie návrhov na voľbu členov návrhovej komisie. 

Za člena návrhovej komisie bol navrhovaný poslanec: Marián Koszoru.    

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

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

Koszoru.          

 

Počet  prítomných poslancov:  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 doc. Ing. 

Máriu Gamcovú, PhD. a pána poslanca Mgr. Mariána Horenského, PhD.   

 

2. Slovo pre verejnosť                                   

Starosta: Uviedol bod rokovania a skonštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku prejavil  

jeden občan záujem prezentovať sa. Keďže vystúpil na rokovaní mestského zastupiteľstva, 

ospravedlnil sa a odriekol svoje vystúpenie. 

 

O 15:08 hodine do zasadacej miestnosti došiel ospravedlnený poslanec Bc. Marián 

Podolinský a zaujal svoje miesto.   

 

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

sídlisku KVP za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021                   
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Starosta: Uviedol bod rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu. 

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

zastupiteľstvu vziať na vedomie predloženú správu Policajného zboru SR o bezpečnostnej 

situácií na sídlisku za I. polrok 2021.    

Starosta: Poďakoval mjr. JUDr. Jánovi Michalcovi za doterajšiu spoluprácu a k bodu 

programu rokovania otvoril diskusiu.  

 

Do diskusie nebol nikto prihlásený, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

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

KVP za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021. 

 

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 01.01.2021 do 30.06.2021                                                                                                      

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu. 

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

zastupiteľstvu vziať na vedomie správu o činnosti Mestskej polície KVP za I. polrok 2021. 

Súčasne predložil poslanecký návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie Správu Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii 

    na sídlisku KVP za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 s výhradou 

b)  vyslovuje nespokojnosť s prácou Mestskej polície na sídlisku KVP 

c)  žiada Mestskú políciu Košice-stanicu KVP o dôslednejší výkon kontroly pri nedodržiavaní  

     povinností a sankcionovanie v zmysle platných právnych predpisov vo veci - povinností 

majiteľov resp. držiteľov psov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, čistoty na 

verejných priestranstvách a pri stanovištiach kontajnerov, nepovoleného ukladania 

nadrozmerného odpadu ku stanovištiam kontajnerov, konzumácie alkoholu na verejných 

priestranstvách.                       

p. Gamcová: Opýtala sa, čo viedlo k takejto nespokojnosti, ktorá vyústila až do uznesenia. 

Starosta: Povedal, že sme mali stále výhrady k činnosti mestskej polície. Tiež dodal, že 

vedenie mestskej časti sa zúčastnilo na viacerých stretnutiach s pánom Pappom aj s pánom 

Pavelčákom na ktorých sme tlmočili naše výhrady k činnosti mestskej polície. Pochválil 

mestskú políciu za spoluprácu, napr. pri kultúrnych podujatiach. Tiež sa zvýšila miera aktivity 

mestskej polície pri odstraňovaní auto vrakov. Nefunguje však dodržiavanie verejného 

poriadku, rozmnožili sa asociálne živly hlavne pred obchodnými centrami . Evidujeme preto 

sťažnosti obyvateľov. V zmysle zákona je zásah problematický aj pre mestskú políciu, avšak 

nemôžeme tolerovať obťažovanie obyvateľov žobraním pred obchodnými centrami zo strany 

malých detí aj dospelých. Ďalší problém je s odstraňovaním nadrozmerného odpadu. Problém 

je nielen v jeho nahlasovaní, ale mestská časť nemá kapacity na jeho odstraňovanie. Preto 

potrebujeme našich občanov vzdelávať, aby nadrozmerný odpad odnášali na skládku. 

Problematické je dohľadávanie vinníkov, pretože aj keď občania nahlásia podnet, nie sú 

ochotní vypovedať a čakajú, že mestská polícia a mestská časť tento problém vyrieši. Dodal, 

že problémy boli aj s parkovaním na prechodoch pre chodcov, v zákrutách a neprehľadných 

úsekoch. Preto sme žiadali mestskú políciu o riešenie. Stalo sa, že občan prišiel na miestny 

úrad s pokutovým lístkom, kde ho poslali s mestskej polície. Tiež sa stalo, že privolaná 
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hliadka povedala páchateľom konkrétne meno zamestnanca, ktorý nahlásil podnet a to 

spôsobilo slovné inzultácie našich zamestnancov. Povedal, že si vážime prácu príslušníkov 

mestskej polície a dodal, že absolvoval službu s členmi mestskej polície a videl, ako vyzerá 

ich práca v teréne. Žiadame však zvýšenú aktivitu. Potrebujeme vyslať signál na mesto 

Košice, keďže z celkového počtu príslušníkov mestskej polície nemáme reálne na KVP 

žiadneho v teréne, keďže tieto hliadky obsluhujú aj iné mestské časti. Témou stretnutia bola aj 

kontrola psíčkarov, dokonca zamestnanec mestskej časti chodil s hliadkou mestskej polície 

a kontroloval známky pre psov, toto by mala štandardne robiť mestská polícia.  

Ing. Michalus: Doplnil pána starostu, že už dlhodobo žiadame zlepšenie činnosti mestskej 

polície a čakáme, že sa zvýši ich pochôdzková činnosť. Dodal, že sme nezaznamenali na 

sídlisku KVP pešiu hliadku. Dlhodobo sme žiadali, aby sa zvýšila pochôdzková preventívna 

činnosť. Uviedol, že na Drábovej ulici je stále pri kontajneroch odpad, keďže je tam akoby 

prekladisko odpadu medzi Luníkom IX a sídliskom KVP. Tento odstraňujeme tak dva až tri  

krát do týždňa, mestská polícia v podstate nikoho nechytila. Mesto Košice prisľúbilo 

envirohliadky, aj posilnenie stanice mestskej polície na KVP. Tiež sme požiadali vedenie 

mestskej polície o dodržiavanie predpisov na Dénešovej ulici.  

Starosta: Povedal, že so spoluprácou mestskej polície nie sme spokojní a preto vysielame 

signál aj mestu Košice. 

p. Koszoru: Oceňuje prácu mestskej polície a dodal, že z vlastnej skúsenosti vie, že keď ich 

telefonicky zavolal, reakcia bola rýchla. Povedal, že sa snaží vysvetľovať obyvateľom aká je 

situácia na KVP, aké veľké územie má mestská polícia pod kontrolou. Evidujem od 

obyvateľov podnety na hliadky mestskej polície, ktoré nevykonávajú pochôdzkovú činnosť 

najmä v nočných hodinách. Dodal, že v súvislosti s pokutovaním na Dénešovej ulici sa zapojil 

do diskusie na sociálnych sieťach a uviedol, že obyvatelia dostali od mestskej polície pokutu 

a hliadka im povedala, že o toto pokutovanie žiadala mestská časť. Povedal, že sme žiadali 

kontroly na priechodoch a v zákrutách, ktoré sme nad rámec zákona vyznačili žltou čiarou 

(zaparkované autá v zákrutách na Čordákovej a Bauerovej ulici). Doplnil, že máme spätnú 

väzbu od hasičov, ktorí uviedli, že státie v týchto úsekoch je veľmi nebezpečné a pri zásahu 

týmto miestom neprejdú. Preto sme žiadali najmä o kontrolu týchto miest. Tieto veci 

vnímame citlivo hlavne z hľadiska bezpečnosti. Tiež dodal, že sa stáva, že príslušník mestskej 

polície oznámi meno občana, ktorý nahlási podnet.  

p. Matoušek: Uviedol, že na Luníku IX bola predtým samostatná stanica mestskej polície. 

Luník IX je špecifický a preto potrebuje samostatnú stanicu. Nie je únosné, aby všetci 

policajti na KVP zabezpečovali len činnosti na Luníku IX. Dodal, že apeluje na mestských 

poslancov vo veci opätovného zriadenia samostatnej stanice na Luníku IX a tým by sa zlepšil 

výkon činností mestskej polície na našom sídlisku.  

Starosta: Povedal, že mestskí poslanci už apelovali na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a žiadali posilnenie mestskej polície na KVP. Bolo nám povedané, že v prípade navýšenia 

rozpočtu na činnosť mestskej polície, budú do pracovného pomeru prijatí noví príslušníci.  

Dodal, že ak sú hliadky odvolané na riešenie prípadov v iných mestských častiach, pre 

sídlisko KVP je to nedostatočné. Preto to vnímame ako systémovú chybu. Aj toto uznesenie 

slúži ako argument pre mesto Košice, že na sídlisku KVP potrebujeme posilniť mestskú 

políciu. 

p. Matoušek: V diskusii doplnil, že na nahlasovanie podnetov je zriadená 24 - hodinová linka 

č. 159. 

Starosta: Požiadal poslancov, aby tlmočili občanom výzvu: 

1. Ak zavolám mestskú políciu kvôli priestupku, je potrebný písomný záznam. Mestská 

polícia potrebuje svedeckú výpoveď občanov, avšak títo odmietajú vypovedať a preto 

mestská polícia nevie priestupok uzavrieť. Apeloval na osobnú zodpovednosť. 

2. Problém s parkovaním. Mestská polícia v noci nerieši problém s parkovaním. Nemôžeme 

tolerovať prípady parkovania na prechode pre chodcov, alebo zastavenia vozidla tak, že 

tadiaľ neprejde zásahové vozidlo. Treba si uvedomiť, že každý vodič musí dodržiavať 
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pravidlá cestnej premávky.              

 

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

o prednesenie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a)  berie na vedomie  

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

za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 s výhradou  

 b)  vyslovuje nespokojnosť s prácou Mestskej polície na sídlisku KVP 

 c)  žiada  

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

      povinností a sankcionovanie v zmysle platných právnych predpisov vo veci: 

- povinností majiteľov resp. držiteľov psov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia  

- čistoty na verejných priestranstvách a pri stanovištiach kontajnerov 

- nepovoleného ukladania nadrozmerného odpadu ku stanovištiam kontajnerov  

- konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách.                       

 

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.  

 

5. Kontrola plnenia uznesení                                                            

Starosta: Uviedol bod programu rokovania - kontrola plnenia uznesení a  slovo o dal 

predkladateľovi materiálu.  

p. Matoušek: K predloženému materiálu dodal, že uznesenia z jednotlivých rokovaní sú 

rozdelené podľa úloh k splneným a v plnení.  

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu. V diskusii nikto 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  

a) zaraďuje uznesenia z XXIII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 29.06.2021,  

    z XXIV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 26.08.2021 v mimoriadnom termíne   

    a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č. 244, 246, 258/b, 258/c, 272, 273, 274, 275, 276,                         

278/b, 284, 286                                                                              

- k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 226, 238, 280/b, 283 

 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 01.06.2021 do 31.08.2021 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. 

 

Do diskusie nebol nikto prihlásený, 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  

Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 

01.06.2021 do 31.08.2021.    

 

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.  

 

7. Informácia o činnosti kontrolóra za predchádzajúce obdobie od posledného          

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol tento bod programu a slovo udelil predkladateľovi materiálu kontrolórovi 

mestskej časti - Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD. 

Ing. Takáč, PhD.: Povedal, že v súčasnosti stále prebieha kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií za II. polrok 2020. Táto kontrola ešte nie je ukončená.  

Starosta:  K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.     

 

Keďže sa nikto do diskusie nehlásil, 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   

Informáciu o činnosti kontrolóra za predchádzajúce obdobie od posledného Miestneho 

zastupiteľstva 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.  

 

8.   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

      jún 2021 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Predniesol stanovisko Finančnej komisie, ktorá sa na svojom zasadnutí 

zaoberala bodmi pod číslom 8 až 12 a odporúča schváliť predložené materiály. 

Ing. Takáč, PhD.: K uvedenému doplnil, že predložené materiály sú z  jeho pohľadu 

v poriadku. 

 

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

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún 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.  
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9.   Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2021  

Starosta: Otvoril tento bod rokovania a diskusiu k nemu. 

 

V diskusii sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzavrel. Slovo dostala návrhová komisia 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 

 

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

        k  30.06.2021 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu.  

 

Keďže do diskusie nebol nikto z prítomných prihlásený, 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    

plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.06.2021.          

                                                                                                                                                                        

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.   Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021 

Starosta: Otvoril bod rokovania a informoval, že tak ako všetky body programu, tak aj tento 

bod bol prerokovaný na poslaneckom stretnutí, na ktorom boli zodpovedané aj prípadné 

otázky, pričom poslancom poďakoval. Následne otvoril diskusiu.  

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie    

stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021. 

 

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.  

 

12.   Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

        za rok 2021 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a slovo udelil zástupcovi starostu – Ing. Romanovi 

Matoušekovi.  

p. Matoušek: Uviedol, že v materiáli a v návrhu na uznesenie je v texte chyba, prehľad 
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o tvorbe a použití rezervného fondu je k 30.06.2021 a nie za rok 2021. 

Starosta: Informoval, že k 30.06.2021 je stav rezervného fondu 539 076,54 EUR. Dodal, že 

nedochádza k masívnemu míňaniu finančných prostriedkov. Všetky peniaze boli investované 

pre našu mestskú časť. Keďže došlo k zvýšeniu daní, mohli sme disponovať s väčším 

objemom financií a mohli sme si dovoliť viac investovať. Doplnil, že na tento rok mestská 

časť rozpočtovala viac aktivít, takže čerpanie na konci roka bude vyššie. K prerokovávanému 

bodu otvoril diskusiu.  

 

Do diskusie sa 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    

prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 

30.06.2021.                                                                                                                                                                        

 

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.  

 

13.   Návrh VZN Mestskej časti Košice  - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa upravujú 

        niektoré podmienky držania psov - poslanecký návrh 

Starosta: Otvoril bod rokovania a na úvod povedal, že od roku 2020 sme postupne zbierali 

pripomienky občanov a tieto sme aj zapracovali. Týmto všeobecne záväzným nariadením 

vymedzujeme plochy, kde bude voľný pohyb psov - hlavne v okrajových častiach sídliska tak, 

aby v každom obvode bola do 10 minút prístupná takáto plocha. Je potrebné si uvedomiť, že 

všetci žijeme na jednom mieste, a toto nariadenie nie je zamerané proti majiteľom psov. 

Týmto potrebujeme uspokojiť občanov, ktorí nevlastnia psa, hlavne rodičov. Keďže všetci  

chceme žiť v čistom prostredí, preto by pravidlá mali byť vyhovujúce a platné pre všetkých. 

Informácia o návrhu nariadenia bola zverejnená aj v občasníku Kvapka, na internetovej 

stránke, aj facebooku. Samozrejme, k návrhu nariadenia sme dostali aj pripomienky.  

Starosta otvoril diskusiu a slovo udelil zástupcovi starostu Ing. Romanovi Matoušekovi. 

p. Matoušek: Prečítal stanoviská komisií, ktoré prerokovali tento materiál. Komisia verejného 

poriadku odporúča schváliť predložený materiál, Komisia výstavby, dopravy a životného 

prostredia odporúča prerokovať a schváliť materiál so zapracovaním pripomienok. 

Ing. Takáč, PhD.: Doplnil, že pripomienka bola podaná v zákonom stanovenej lehote, takže 

z jeho strany je všetko v poriadku. 

p. Koszoru: Informoval, že mnohí poslanci majú od obyvateľov spätnú väzbu na situácie, keď 

voľne pustené psy v intraviláne mestskej časti vo vnútroblokoch vybehli na malé deti, ale aj 

na majiteľov psov, aj keď boli na vôdzke. Toto už vadí aj majiteľom psov, ktorí si psa držia 

na vôdzke. Dodal, že má aj osobnú skúsenosť, toto nové nariadenie do budúcnosti podporí  

a v rámci tohto bodu má pripravené pozmeňujúce návrhy. Pripomienky aj návrh uznesenia 

boli prediskutované a spracované na právnom oddelení. 

p. Korim: Reagoval na pána poslanca Koszoru a povedal, že sa stávajú prípady, keď pes 

bezdôvodne napadne buď iného psa alebo človeka. Preto je potrebné vysvetliť občanom, aby 

sa v týchto prípadoch obrátili na príslušný orgán štátnej správy. Takýto pes bude musieť byť 

označený ako nebezpečný.  

p. Gamcová: Opýtala sa, prečo nie sú v návrhu všeobecne záväzného nariadenia riešené aj  

sankcie.  

p. Koszoru: Povedal, že po konzultácii s právnym oddelením sme našli vhodnejšiu formu 

textu, ktorá by lepšie reflektovala na požiadavku Komisie výstavby, dopravy a životného 
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prostredia. 

Starosta: Dodal, že na túto tému mestská časť organizovala stretnutia s obyvateľmi s názvom 

"Spoločný plán" na rok 2019. V roku 2020 sme s občanmi komunikovali cez Kvapku a teraz 

pristupujeme k schváleniu všeobecne záväzného nariadenia. Občanov požiadal o súčinnosť. 

Dodal, že až aplikačná prax ukáže, či potrebujeme niečo zmeniť. Ale v prospech našich 

občanov zmeny urobíme veľmi radi. Pred mestskou časťou je úloha do budúcich rokov, 

pretože potrebujeme nanovo označiť tie plochy, kde je voľný pohyb psov a kde je voľný 

pohyb psov zakázaný. Samozrejme, že v prípade potreby je represia na strane mestskej 

polície. Zároveň dodal, že sme vytipovali tri plochy na nové venčoviská, budeme to riešiť 

v návrhu rozpočtu spolu s poslancami.   

 

Keďže sa v diskusii nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii 

k predneseniu návrhu na uznesenie. 

  

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

a) § 4 ods. 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým znením takto:  

1. V katastrálnom území mestskej časti je voľný pohyb psa zakázaný na všetkých 

verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne 

mestskej časti, okrem miest určených v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2. Zoznam 

vyhradených miest s uvedením okrsku, popisu, parcelného čísla a celkovej výmery 

tvorí prílohu č. 1, príloha  č. 2 je grafické znázornenie.   

b) v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 sa slovné spojenie „pre venčenie psov“ nahrádza slovným 

spojením „podľa § 4 ods. 1 VZN“.  

 

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  schvaľuje  

a) v prílohe č. 1 v okrsku KVP IV sa dopĺňajú plochy pod č. 9 a 10 takto:   

   9. zeleň medzi Triedou KVP a Starozagorskou ulicou  

Plocha verejnej zelene ohraničená chodníkom súbežným s Triedou KVP    

a parkoviskom na Starozagorskej ulici v úseku od Starozagorskej č. 21 až 39  

Parcelné č. 3755/645, časť parcely 3755/641, 3755/642, časť parcely 3755/565,   

3755/789, 3755/596, časť parcely 3755/790 

Celková výmera vyhradenej plochy 2 370 m2    

  10. zeleň medzi Moskovskou triedou a prístupovou komunikáciou k Tenis komplexu   

Plocha verejnej zelene ohraničená chodníkom pozdĺž Moskovskej triedy,      

prístupovou komunikáciou k Tenis komplexu a Wuppertálskou ulicou   

Parcelné č. 3755/779, 3755/135, 3755/127, časť parcely 3755/778, 3755/552  

Celková výmera vyhradenej plochy 7 200 m2 

b) v prílohe č. 2 sa  dopĺňajú plochy pod č. 9 a 10 v znení:   

  9.  zeleň medzi Triedou KVP a Starozagorskou ulicou  

10.  zeleň medzi Moskovskou triedou a prístupovou komunikáciou k Tenis komplexu   

       a ich grafické znázornenie. 

 

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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Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pána Mariána Koszoru.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP č. 18/2021, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov podľa predloženého návrhu so schválenými 

pozmeňujúcimi návrhmi.  

 

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

       “Kultúrno - spoločenské centrum KVP“  

Starosta: Otvoril tento bod a informoval, že sa snažíme získať externé finančné zdroje, keďže 

náš rozpočet je limitovaný. Uviedol, že na základe výzvy vypísanej Ministerstvom kultúry SR 

chceme získať financie na projekt komplexnej rekonštrukcie priestorov nachádzajúcich sa na 

poschodí v budove Obchodného centra IV, na Cottbuskej ulici 36. Projekt je tiež zverejnený 

na internetovej stránke. Dodal, že v rámci tejto výzvy nie je možné preplatiť všetky náklady. 

Tiež uviedol, že k podaniu žiadosti je potrebné uznesenie, ktoré predkladáme. Následne  

otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. 

p. Matoušek: Predniesol stanoviská jednotlivých komisií. Finančná komisia odporúča schváliť 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

odporúča prerokovať a schváliť  žiadosť o nenávratný finančný príspevok a Komisia kultúry, 

školstva a športu odporúča schváliť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Ďalej uviedol, 

že materiál bol predložený bez určenia sumy na spolufinancovanie a predniesol poslanecký 

návrh na uznesenie, ktorým Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  s názvom „Kultúrno – spoločenské 

centrum KVP“ vo výške 15 000,- EUR.  

p. Gamcová: Povedala, že ju prekvapil návrh uznesenia a dodala, že bod c) je dosť 

neštandardný a nemal by byť súčasťou uznesenia. V prípade kontroly by mohlo dôjsť 

k výhradám, že to nie je efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami mestskej časti. 

Dodala, že je rada, že mestská časť žiada finančné prostriedky práve na takéto zariadenia. 

p. Matoušek: Reagoval na vystúpenie pani poslankyne Gamcovej a dodal, že v rámci tejto 

výzvy nám nepreplatia všetky náklady. Keď budeme vedieť výšku neoprávnených výdavkov,  

budeme ich schvaľovať v samostatnom bode.  

Starosta: Doplnil, že výzva je zverejnená a dodal, ministerstvo kultúry v kultúrnych 

zariadeniach bude financovať nákup techniky, sociálne zariadenia a základné vybavenie. 

Projekt obsahuje aj prerábku stien, nákup nového nábytku, vzduchotechniky, osvetlenia, preto 

žiadame o tento grant do maximálnej výšky 200 000,00 EUR.  Predpokladáme, že projekt 

bude stáť cca 400 000,00 EUR. V prípade schválenia žiadosti dostaneme 200 000,00 EUR, 

opravíme sociálne zariadenia, možno nakúpime technické vybavenie, ale nebudeme mať 

prostriedky na zmenu priečok. Tiež povedal, že by sme mali tieto priestory zrekonštruovať  

ako celok a zvyšok dofinancovať z našich peňazí.   

p. Horenský: Povedal, že na úrovni mestského zastupiteľstva boli schvaľované projekty 

v rámci IROP-u a uznesenia tiež boli rozdelené na body a),b),c),d). Taktiež jedným z bodov 

bolo zabezpečenie financovania v prípade neoprávnených výdavkov. Dodal, že toto sa bežne 

používa aj na úrovni mesta, tak by sa toho neobával. 

p. Gamcová: Predložila procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania  - samostatne v bode a) 

a b) a samostatne v bode c).  
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Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh doc. Ing. Márie Gamcovej, PhD.    

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania - samostatne v bode po a) a b) a v bode po c).  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 7, proti 1, zdržalo sa 4, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že každý projekt musí mať krytie v rozpočte.  

Starosta: Povedal, že ak neuspejeme v tejto výzve, tak budeme hľadať iné výzvy. 

 

Do diskusie nebol nikto z prítomných prihlásený, preto ju starosta uzavrel, slovo dostala 

návrhová komisia. 

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje     

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, oprávneným 

žiadateľom Mestskou časťou Košice - Sídlisko KVP za účelom realizácie projektu 

s názvom „Kultúrno - spoločenské centrum KVP“, realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu na základe výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75    

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovanie realizovaného projektu s 

názvom „Kultúrno – spoločenské centrum KVP“ vo výške 15 000,- EUR.  

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 Ing. Romana Matoušeka.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje    

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

15.  Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - poslanecký návrh 

Starosta: Uviedol bod rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu - Mgr. Mariánovi 

Horenskému, PhD. 

p. Horenský: Povedal, že spolu s právnym oddelením sme chceli právne ošetriť fungovanie 

mládežníckeho parlamentu. Je rád, že táto samospráva je ukážkovým príkladom toho, ako 

chce vyjsť v ústrety mladým ľuďom. Dodal, že zákon o podpore práce s mládežou hovorí 

o tom, že mladí sa môžu združovať v  kolektívnych orgánoch. Tak vznikol štatút 

mládežníckeho parlamentu a teší ho, že sa našli mladí ľudia, ktorí sa chcú realizovať. Hlavnou 

myšlienkou je vyjadrovať sa k otázkam mládežníckej politiky a k ostatným otázkam, ktoré sa 

dotýkajú ich života. Je rád, že táto samospráva deklaruje vytvorenie  pravidelného priestoru 

pre komunikáciu a stretávania sa mládežníckeho parlamentu. Mestská časť v tomto smere 

môže ísť príkladom ostatným mestským častiam. Dúfa, že na úrovni mesta dôjde k reforme 

mládežníckeho parlamentu mesta Košice. Tiež doplnil bod c) uznesenia a to konkrétne mená 

členov mládežníckeho parlamentu. Dodal, že hlas mladých si určite vypočujeme, aj keď nie 
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všetko bude ideálne.  

Starosta: Doplnil, že víta túto iniciatívu, poďakoval pánovi poslancovi Horenskému za jeho 

prácu a privítal prítomných mladých ľudí. Poprial im veľa síl a energie v práci a dodal, že  

dúfa v korektnú a transparentnú spoluprácu. Vyzval ich k práci na reálnych veciach.  

 

V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

v súlade s § 6a zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

a) berie na vedomie zriadenie Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 734 zo dňa 1. júla 2021  

b) schvaľuje Štatút Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa 

predloženého návrhu 

c) volí členov Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP:  Radoslav  

      Blaško, Ján Bruzik, Dávid Budai, Dominika Fecková, Martin Mikušák, Matúš Nemec. 

    

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. Keďže sa žiadny poslanec neprihlásil, starosta 

uzavrel tento bod programu rokovania. 

 

17.  Otázky poslancov 

Starosta: Uviedol bod otázky poslancov. Keďže žiadne otázky neboli, starosta tento bod 

rokovania uzavrel. 

 

18.  Rôzne  

Starosta: Otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu. Na úvod informoval  o personálnych zmenách 

- novoprijatých zamestnancoch, o prebiehajúcom 2. ročníku participatívneho rozpočtu a 

predkladaní projektov do 30.09.2021 a o zverejnení výberového konania na dodávateľa na 

zimnú strojovú údržbu. Súčasne pozval všetkých na verejné podujatie „Strom života“.  

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

služieb KVP a na možnosti plánovaného harmonogramu údržby zelene. 

Ing.  Michalus: Počet aktivačných pracovníkov na § 10 a § 12 sa každým dňom mení. Okrem 

nich sa o čistotu a poriadok starajú občania, ktorým bol nariadený výkon trestu povinnej 

práce, avšak títo musia odpracovať len určitý počet hodín. Taktiež máme uzavretú zmluvu 

o dobrovoľníckej činnosti s klientmi arcidiecéznej charity. Informoval, že v Podniku služieb 

KVP bolo do 1.9. v pracovnom pomere na zabezpečenie údržby zelene, kosenie a čistotu 

verejných priestranstiev 26 pracovníkov. Dodal, že k 30.9 bude ukončený pracovný pomer s 8 

pracovníkmi a od 1.10. bude podnik zamestnávať len 12 pracovníkov. Ide o plánovaný 

pokles, nakoľko bolo ukončené kosenie. Počet pracovníkov v zime prispôsobujeme našim 

finančným možnostiam. Dodal, že počet pracovníkov v Podniku služieb neklesne pod 11. 

Tiež dúfa, že sa podarí udržať aktivačných pracovníkov v počte 10. V prípade tuhej zimy ich 

počet budeme musieť operatívne riešiť. Na otázku harmonogramu odpovedal, že čistiace 

práce na parkoviskách máme rozvrhnuté, teraz končíme s kosením, v októbri nastupuje 

rezanie a strihanie stromov. Dodal, že veterné kalamity spôsobili mnoho problémov so 
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stromami, ktoré sú nebezpečné a občania žiadajú ich radikálne orezy. Nevieme, či ostanú 

kapacity aj na čistenie parkovísk.  

Starosta: Na záver informoval prítomných o: 

- pripravovanom projekte revitalizácie vnútrobloku Jasuschova - Bauerova, 

- pripravovanom projekte revitalizácie vnútrobloku Hemerkova - Húskova, 

- cyklochodníkoch, ktoré projektovalo mesto Košice, 

- ukončení prác a plánovanom odovzdaní komunitnej kaviarne Džemo-bar 12. decembra, 

- neprebratí stavby multifunkčného ihriska v Drocárovom parku, 

- dokončení veľkej časti parkovacích miest na Zombovej ulici, 

- dokončení piatich parkovacích miest pred miestnym úradom, ktoré sú súčasťou opravy 

Zombovej ulice a budú odovzdané v priebehu týždňa, 

- výsadbe zelene mimo vegetačného obdobia. 

 

Keďže do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju v bode rôzne uzavrel.  

   

19.  Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc sa po vyčerpaní programu rokovania miestneho 

zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným za účasť a  podnetné návrhy. Rokovanie 

o 16:31 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 XXV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 30. 09. 2021 z  hlasovacieho zariadenia firmy  A. S. Partner,  

     s  r. o., Košice. 

 

 

 

 

Dňa 02.11.2021 .............................                              Dňa 02.11.2021  .......................... 

  

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

               prednosta                      starosta                                                                   

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

Dňa 15.11.2021 ..........................                                Dňa 15.11.2021 ............................ 

 

   doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., v. r.                    Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r. 

       

 

 
 

V Košiciach dňa 28. 10. 2021 
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  
                právne oddelenie  
  


