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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

v mimoriadnom termíne dňa 23. mája 2019 o 16.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu 

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

 

Prítomní poslanci MZ:     Podľa prezenčnej listiny z V. 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 16.00 hodine otvoril V. rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a  privítal všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neúčasť Ing. Anny Hókovej na tomto zasadnutí z  dôvodu choroby.  

Starosta požiadal poslancov o vykonanie prezentácie, po vykonaní prezentácie konštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 12 poslancov.  

K návrhu programu rokovania požiadal poslancov o predloženie návrhov na zmeny.  

p. Matoušek: Navrhol doplnenie programu rokovania v bode Rôzne ako bod 6. a)  Návrh na 

zrušenie uznesenia č. 401/f  z  pokračovania XXXIV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 

10.04.2018.   

 

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. Návrh VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít  
     a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov                            
 3. Návrh na založenie občianskeho združenia „Občania sídliska KVP“                    
 4. Sociálny podnik – návrh na založenie                                                                                                      
 5. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019                     
 6. Rôzne  
 7. Záver  
 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0         Návrh bol prijatý. 
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje  doplnenie nového bodu 

programu rokovania v bode Rôzne :  

6. a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 401/f z pokračovania XXXIV. rokovania miestneho  

        zastupiteľstva zo dňa 10.04.2018 - poslanecký návrh.  

 

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 skonštatoval, že doplňujúci poslanecký návrh bol prijatý a je zaradený do programu 

dnešného rokovania. 

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta požiadal poslancov o návrhy na členov návrhovej komisie. 

Za  členov do tejto komisie  boli navrhovaní poslanci:  Marián Koszoru, Ing. Ladislav Takáč, 

PhD. a Ing. Milan Pach. 

 

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

Marián Koszoru, Ing. Milan Pach, Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

 

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 členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta. 

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice z  V. rokovania miestneho zastupiteľstva určil poslancov 

- Ing. Milana Pacha a  Bc. Mariána Podolinského.  

 

2.  Návrh VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít 

     a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov 

Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že návrh na zrušenie nariadenia je predložený 

z dôvodu neaktuálnosti. Informoval poslancov o preverovaní aj ďalších nariadení, ktoré sú 

neaktuálne z dôvodu legislatívnych zmien. Je možné, že v budúcnosti budú mestskou časťou 

predkladané návrhy na ich zrušenie alebo zmeny.  

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa v diskusii nikto neprihlásil, požiadal 

návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje VZN č. 29/2019, 

ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou 

vytvorených subjektov 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.  

 

3.  Návrh na založenie občianskeho združenia „Občania sídliska KVP“ 

Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že zámerom založenia občianskeho združenia je 

možnosť čerpať finančné prostriedky, ktoré je možné použiť na rozvoj mestskej časti pre 

oblasť kultúry, športu a komunitného života. O získanie finančných prostriedkov sa mestská 
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časť na rozdiel od občianskeho združenia nemôže uchádzať. Po konzultáciách s kontrolórkou 

mestskej časti boli vykonané niektoré úpravy v predkladaných materiáloch a tiež návrh na 

uznesenie.   

K bodu programu otvoril diskusiu. 

p. Boritáš:  Za člena prípravného výboru navrhol vedúceho oddelenia stratégie - Mgr. art. 

Mariána Hudáka, keďže sa podieľal na vypracovaní predložených materiálov.  

Mgr. art. Hudák: Doplnil, že úlohou prípravného výboru je pripraviť všetky materiály, 

potrebné na založenie občianskeho združenia, toho času je to len formálna záležitosť.  

Starosta:  Ďalšie otázky v diskusii neboli, po ukončení diskusie starosta požiadal návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   

a) zriaďuje   

    podľa § 14 ods. 3 písm. i) zákona  SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

    predpisov s použitím § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení 

          v znení  neskorších  predpisov  občianske  združenie „Občania sídliska KVP“  so sídlom na  

          Triede KVP 1, 040 23 Košice 

b) poveruje   

    starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k zabezpečeniu všetkých úkonov smerujúcich  

    k registrácií príslušným orgánom.  

                                

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.  Sociálny podnik – návrh na založenie 

Starosta: Otvoril bod a v úvode sa poďakoval poslancom za to, že súhlasili s konaním 

miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne, hlavne z dôvodu založenia sociálneho 

podniku. Z hľadiska kompetencií  je mestská časť povinná zabezpečovať zimnú údržbu, 

hrabanie lístia, čistotu mestskej časti a správu komunikácií, ktoré boli mestskej časti zverené. 

Momentálne nie je možné adekvátne reagovať na podnety občanov a riešiť kvalitu týchto 

činností. Mestská časť nebude hľadať a dotovať externé firmy, ktoré budú zabezpečovať 

údržbu a čistotu. Preto sa vedenie mestskej časti rozhodlo založiť sociálny podnik, ktorý rieši 

sociálnu politiku. Mestská časť Košice-Sídlisko KVP je prvá mestská časť v Košiciach, ktorá 

bude mať status sociálneho podniku. Zámerom založenia sociálneho podniku je, aby 

komunite obyvateľov sídliska KVP boli poskytnuté adekvátne služby. Bolo uskutočnených 

viacero stretnutí - formálnych aj neformálnych a tiež stretnutie s externou právničkou. Po 

týchto stretnutiach bol materiál doplnený o podané pripomienky. Dňa 17.05.2019 sa 

uskutočnil seminár na tému sociálny podnik, na ktorý dostali pozvánky aj poslanci.  Sociálny 

podnik má svoje miesto v podnikaní, keďže v iných európskych krajinách už existuje mnoho 

sociálnych podnikov.  

K bodu programu 4/ starosta otvoril diskusiu.  

p. Horenský: Na začiatku som bol dosť skeptický k  takémuto projektu. Dôkladne som si  

preštudoval zaslané materiály. Zosumarizoval všetky kladné stránky - projekt má spoločenský 

charakter, výsledkom je pozitívny merateľný sociálny vplyv, primárny cieľ nie je zisk, ale  

maximalizácia výnosov s cieľom riešenia sociálnych problémov, projekt rieši predovšetkým 

rozvoj komunity. Preto treba dať sociálnemu podniku šancu. Opýtal sa na personálne 

obsadenie sociálneho podniku – jeden riaditeľ a jedna účtovníčka vystačí ?  

p. Takáč: Dodal, že čísla nepustia, náklady sú 30-percentné voči iným súkromným firmám.  

Starosta: Tento projekt môže fungovať vtedy, ak má podporu od vedenia mestskej časti 

a miestneho zastupiteľstva. 
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Ing. Michalus: Na základe predchádzajúcich rozhovorov a  pripomienok bol materiál 

prepracovaný hlavne v ekonomickej časti. V novom predloženom materiáli sú doplnené 

časové postupnosti. Čas ukáže, aké bude potrebné personálne obsadenie. Snahou bolo 

minimalizovať náklady v prvom roku fungovania sociálneho podniku. V príjmovej časti sa 

v prvom roku bude musieť vychádzať len zo základného imania. V roku 2020 dôjde 

k zmenám v personálnom obsadení, môžu pribudnúť aj noví zamestnanci. Pri rozbehu 

sociálneho podniku pomôžu aj zamestnanci úradu. Na každom rokovaní miestneho 

zastupiteľstva budú poskytnuté vždy aktuálne informácie. Dozorná rada bude určite zasadať 

častejšie, aby na rokovaniach miestneho zastupiteľstva boli podané aktuálne informácie. 

Informoval prítomných, že v  obciach  v ktorých boli založené sociálne podniky, sa zlepšilo 

riešenie sociálnych potrieb obyvateľov. 

Starosta: Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) zriaďuje   

    podľa § 14 ods. 3 písm. i) zákona  SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

    predpisov s použitím § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení 

    v znení neskorších predpisov obchodnú spoločnosť „Podnik služieb KVP s. r. o.“ so sídlom 

    na Triede KVP 1, 040 23 Košice 

b) splnomocňuje  

    štatutárny orgán zriadenej spoločnosti s  ručením obmedzeným na podanie žiadosti  

    o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku podľa § 6 a  nasl. ustanovení  zákona   

    č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení   

    niektorých zákonov.   

 

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. 

 

5.  Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

Starosta: Otvoril bod programu – návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2019, 

ktorá súvisí so založením Podniku služieb KVP s. r. o. a  založením občianskeho združenia 

a otvoril k nemu diskusiu.   

p. Takáč:  Ako predseda Finančnej komisie vyjadril súhlas s touto zmenou. 

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

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje   

a)  I. zmenu rozpočtu  Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP na rok 2019  podľa  predloženého  

     návrhu 

b)  použitie rezervného fondu vo výške  5 000,- €  na  krytie vkladu do „Podniku služieb KVP  

     s. r. o.“   

 

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. 

 

6.  Rôzne 
     a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 401/f z pokračovania XXXIV. rokovania miestneho  

        zastupiteľstva zo dňa 10.04.2018 - poslanecký návrh  
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Starosta: Otvoril bod Rôzne 6. a) a zároveň diskusiu k nemu.    

p. Matoušek: Podal procedurálny návrh na prestávku v trvaní 10 minút.  

 

Starosta: Dal hlasovať o procedurálnom návrhu na prestávku v trvaní 10 minút. 

 

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. 

 

Starosta: Vyhlásil 10 minútovú prestávku v čase od 16.37 do 16.47 hodiny. Po prestávke 

požiadal prítomných poslancov, aby sa prezentovali. Prezentovalo sa 12 poslancov. 

Informoval, že rokovanie miestneho zastupiteľstva je v bode 6. a) Návrh na zrušenie 

uznesenia č. 401/f . 

p. Matoušek:  Predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. 401/f zo dňa 10.04.2018 v spojitosti 

s uznesením č. 409 zo dňa 15.05.2018 a návrh na voľbu členov dozornej rady Podniku služieb 

KVP s. r. o.  

 

Starosta: Konštatoval, že do diskusie nie je nikto prihlásený, ukončil ju a požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhov na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP ruší uznesenie č. 401/f 

z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko 

KVP zo dňa 10.04.2018 v spojitosti s uznesením č. 409 z  XXXV. rokovania miestneho 

zastupiteľstva zo dňa 15.05.2018. 

 

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 - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP volí za členov Dozornej rady - 

Podnik služieb KVP s. r. o. v zmysle Zakladateľskej listiny,  článku XII, bod 13 a 14: Ivetu 

Adamčíkovú, Ladislava Takáča a Mariána Podolinského. 

 

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.  Záver.  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu V. zasadnutia Miestneho 

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

účasť a rokovanie o 17:00 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 zamestnancov a ďalších prítomných 
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- Výpisy  o  hlasovaní poslancov  z  V. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-  

Sídlisko KVP, konaného v mimoriadnom termíne dňa 23.05.2019 z hlasovacieho 

zariadenia  firmy A. S. Partner, s r. o., Košice. 

 

 

 

 

Dňa 19.06.2019  .................................                  Dňa 19.06.2019 .................................... 

  

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

                  prednosta                        starosta                                                                   

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

Dňa 27.06.2019  ..............................                       Dňa  27.06.2019 ................................... 

 

          Ing. Milan Pach, v. r.            Bc. Marián Podolinský, v. r.  

      

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 17. júna 2019 

 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková 

                právne oddelenie  
  

 


