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Mestská časť  KOŠICE – Sídlisko KVP 
                                                                                                                       
                                                                             

        
                                                                                                                                

S P R Á V A 
o kontrolnej činnosti  kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

za obdobie od 25. 4. 2019 do zasadnutia MZ dňa  27. 6. 2019 
_______________________________________________________________ 
 
 
1. KONTROLA verejného obstarávania, objednávok, zmlúv a fakturácie, ktoré 

súvisia s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
v druhom polroku 2018  (kontrola č. 2/2019) 

 
Cieľom kontroly bolo overiť postup a dodržanie právnych predpisov pri verejnom 
obstarávaní, objednávaní, uzatváraní zmlúv i fakturácie, ktoré súvisia s výstavbou a 
rekonštrukciou ihrísk v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v druhom polroku 2018. 
Kontrola bola vykonaná výberovým spôsobom a v súlade s požiadavkou Úradu pre verejné 
obstarávanie boli preskúmané postupy verejného obstarávateľa Mestskej časti Košice Sídlisko 
KVP pri zadávaní zákazky na predmet „Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP“.  
 
Opis zistených nedostatkov:  
 
Oznámenie o kontrole bolo doručené povinnej osobe dňa 11. 12. 2018. Dňa 17. 12. 2018 mi 
bola doručená žiadosť o presunutie termínu na doloženie dokumentov verejného obstarávania 
z dôvodu reklamácie voči zhotoviteľovi až do času vyriešenia reklamácie. 
Dňa 21. 3. 2019 som znovu žiadala predložiť doklady ku kontrole v termíne do 26. 3. 2019. 
Dňa 26. 3. 2019 bola doručená nekompletná dokumentácia, ktorú som za účelom jej 
doplnenia vrátila dňa 2. 4. 2019. Dokumentácia nutná ku kontrole bola doručená dňa 16. 4. 
2019. 
 
Pri príprave právnych predpisov týkajúcich sa kontroly bolo zistené, že v čase uverejnenia 
výzvy bola v platnosti „Smernica o verejnom obstarávaní v Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP“ účinná od 25. 7. 2018. 
 
V kontrolovanom období t. j. v čase zverejnenia výzvy na predloženie cenovej ponuky 
zákazky bola účinná časová verzia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uvedená 
na web stránke od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180501.html. 
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1. Archivácia dokumentov 
 
Podľa predloženej dokumentácie v tvrdých doskách označených ako „Verejné obstarávanie 
Prieskum trhu Rekonštrukcia DI na území mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ sa 
nachádzali dokumenty k vykonanému prieskumu trhu v zmysle internej smernice. Zoznam 
dokumentácie bol vyhotovený len pre účely preberania dokladov ku kontrole. Zoznam 
dokumentácie samotného prieskumu trhu nebol vytvorený. 
Je nutné konštatovať, že týmto spôsobom archivovaná dokumentácia umožňovala rôzne 
doklady vyberať zo spisovej dokumentácie resp. i vymieňať. Predložená dokumentácia 
k vykonanému prieskumu trhu vykazuje závažné nedostatky, ktoré sú porušením 
ustanovenia § 11 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy 
registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.  
 
Niektoré záznamy neboli označené prezenčnou pečiatkou a neboli evidované v elektronickom 
systéme správy registratúry. Záznamy mali byť podľa registratúrneho poriadku predložené na 
podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, 
počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznamy mali byť zaevidované prostredníctvom 
elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS 
Registratúra a mali im byť pridelené evidenčné čísla záznamov. 
Ide o tieto doklady: 

- E-mailová komunikácia „Upresnenie obdobia realizácie prác k VO“: e-mail, ktorý 
zaslal zamestnanec MČ dňa 27. 8. 2018 dodávateľovi (AlfaGreen s.r.o.) 

- E-mail „doplnenie dokumentu k VO“ e-maily, ktoré zaslal zamestnanec MČ dňa 27. 8. 
2018 dvom adresátom (esietky, kmetony) 

- E-mailová komunikácia „doloženie dokumentov na VO“: e-maily, ktoré zaslal 
zamestnanec MČ dňa 27. 8. 2018 jednému dodávateľovi (Playsystem s.r.o.) 

 
Tým, že niektoré dokumenty (e-mailová komunikácia) neboli evidované v elektronickom 
systéme správy registratúry, bolo porušené ustanovenie článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a 
ods. 7   Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice 
– Sídlisko KVP. 
 
 

2. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky/ 
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie nového workoutového 
ihriska na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“. 
 
V súlade s prílohou č.1 k internej smernici zamestnankyňa MČ určila predpokladanú hodnotu 
zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená dňa 20. 6. 2018 vo výške 29.171 
eur bez DPH pre 5 častí zákazky: 

1. DI pri pošte                 5.980,- eur 
2. DI Drábova ulica        4.013,- eur 

3. DI Stierova ulica         3.383,67 eur 
4. DI Dénešova ulica       9.156,- eur 

5. Workout                      6.638,33 eur 
 
K určeniu predpokladanej hodnoty zákazky boli použité ceny zistené u troch dodávateľov e-
mailovým oslovením záujemcov. Komunikácia s týmito dodávateľmi (e-maily) bola riadne 
zaevidovaná v elektronickom systéme správy registratúry. E-maily boli označené 
prezentačnou pečiatkou. 
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Zamestnankyňa mestskej časti, ktorá stanovila predpokladanú hodnotu zákazky, ukončila 
pracovný pomer dňa 30. 6. 2018. V kontrolovanej dokumentácii sa nenachádza žiadna iná 
predpokladaná hodnota zákazky. 
 
Kód CPV:  45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  
                    37535200-9 - Zariadenie ihrísk  
 
V súlade s prílohou č. 2 k internej smernici bolo určené, že ide o nie bežne dostupný 
tovar, službu alebo stavebnú prácu. V odôvodnení je uvedené: 
„Charakter predmetu zákazky si vyžaduje presné vymedzenie miesta realizácie zákazky tak, 
aby bola umožnená osobná obhliadka záujemcom. Záujemca sa tak oboznámi so stavom 
predmetu zákazky za účelom zabezpečenia čo najpresnejšieho nacenenia predmetu zákazky 
vzhľadom na komplexnosť realizácie zákazky z pohľadu záujemcu Táto požiadavka 
neumožňuje realizovať zákazku prostredníctvom EKS, nakoľko by bola porušená podmienka 
anonymity.“ 
 
Po stanovení predpokladanej hodnoty zákazky boli na web stránke mestskej časti 
www.mckvp.sk postupne zverejnené dve výzvy na predloženie cenovej ponuky (body  
3.2., 3.3.). V dokumentácii predloženej ku kontrole sa však nachádza i ďalšia výzva, 
ktorá na web stránke mestskej časti nebola zverejnená (bod 3.1.). 
 
Podľa dokumentácie, ktorá sa týkala stanovenia predmetu zákazky ako aj obsahu výzvy 
je možné konštatovať, že sa jedná o stavebné práce na viacerých detských ihriskách, 
ktoré spočívajú  v odstránení starých a poškodených prvkov na detských ihriskách vrátane 
výmeny za nové prvky a realizácia dopadových plôch, vrátane plôch priľahlej zelene a 
chodníkov v rámci detských ihrísk. Súčasťou predmetu zákazky je aj odstránenie pôvodného 
mobiliáru detského ihriska (lavičky a odpadkové koše) a doplnenie novým mobiliárom. 
Predmet zákazky nie je možné zovšeobecniť a teda ani považovať za bežne dostupné stavebné 
práce. 
 
 

3. Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky  
 
3.1. Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky zo dňa 26. 7. 2018  

 
V kontrolovanej dokumentácii sa nachádza Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky zo 
dňa 26. 7. 2018. Táto výzva neobsahuje žiadne prílohy, hoci v texte sa odvoláva na prílohy č. 
1 až 4. Dokumentácia nie je kompletná. V dokumentácii nie sú žiadne doklady 
preukazujúce zverejnenie tejto výzvy. Na web stránke mestskej časti v archíve výziev 
verejného obstarávania sa táto výzva zo dňa 26. 7. 2018 nenachádza.  
Na web stránke boli zverejnené postupne 2 výzvy uvedené v ďalšom texte správy v bode 3.2. 
a bode 3.3.: zo dňa 13. 8. 2018 a zo dňa 20. 8. 2018. Na základe uvedeného je nutné 
konštatovať, že nebolo preukázané zverejnenie výzvy zo dňa 26. 7. 2018, nakoľko v archíve 
na web stránke nie je uvedená.  
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky zo dňa 26. 7. 2018 uvádza v bode 2 a 3: 
2) Predmet zákazky:  
,, Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“  
3) Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je odstránenie starých a poškodených prvkov na detských ihriskách 
vrátane výmeny za nové prvky a realizácia dopadových plôch, vrátane plôch priľahlej zelene 
a chodníkov v rámci detských ihrísk. Súčasťou predmetu zákazky je aj odstránenie 
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pôvodného mobiliáru detského ihriska (lavičky a odpadkové koše) a doplnenie novým 
mobiliárom. Všetky prvky a dopadové plochy musia byť certifikované v zmysle EN1176, 
EN1177. Bližšia špecifikácia, vrátane rozsahu predmetu zákazky a fotodokumentácie je 
uvedená v prílohe č.1, 3 a 4 tejto výzvy.  
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  
37535200-9 - Zariadenie ihrísk  
 
Podľa výzvy predmetom zákazky bola: Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP. Predmet zákazky bol rozdelený na 3 časti: 

1. Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite pri pošte 
2. Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul. Drábová 
3. Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul. Stierova. 

 
Vo výzve v bode 7. je uvedená predpokladaná hodnota zákazky 17.720,10 eur bez DPH 
takto: 
Predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť: 7.878,60 eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky pre 2. časť:  4.662,50 eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky pre 3. časť:5.179,00 eur bez DPH 
 
Na základe uvedených cien je nutné konštatovať, že vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky zákazky zo dňa 26. 7. 2018 boli uvedené iné ceny, ako boli určené pri stanovení 
predpokladanej hodnoty zákazky. Nie je žiadnym spôsobom zdokumentovaný dôvod 
zmeny predpokladanej hodnoty zákazky alebo spôsob jej určenia.  
 
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 2. 08. 2018, 15,00 hod. 
Dátum a čas na otváranie obálok bol určený na 3. 8. 2018 8,00 hod. 
 
V dokumentácii sa nachádza „Záznam z vyhodnotenia VO v zákazke Rekonštrukcia 3DI“ zo 
dňa 10. 8. 2018, ktorú podpísal ako predseda komisie Ing. Alfonz Halenár a členovia komisie: 
dvaja zamestnanci MČ. V zázname je uvedené, že komisia konštatovala, že žiaden 
z uchádzačov nesplnil podmienky účasti a teda podľa bodu 13.d) výzvy komisia rozhodla 
neprijať žiadnu cenovú ponuku. V zázname je uvedené, že do systému Eranet bol zadaný iný 
súbor, na základe ktorého sa nedala vyplniť príloha č.1 - cenová ponuka. Žiadne prílohy 
k záznamu neboli doložené. Dokumentácia nie je kompletná. 
 

 
3.2.Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky zo dňa 13. 8. 2018  
 
V dokumentácii i na web stránke je zverejnená výzva zo dňa 13. 8. 2018 kde je uvedené 
v bode 2 a v bode 3: 
2) Predmet zákazky:  
,, Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“  
 
3) Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je odstránenie starých a poškodených prvkov na detských ihriskách 
vrátane výmeny za nové prvky a realizácia dopadových plôch, vrátane plôch priľahlej zelene 
a chodníkov v rámci detských ihrísk. Súčasťou predmetu zákazky je aj odstránenie 
pôvodného mobiliáru detského ihriska (lavičky a odpadkové koše) a doplnenie novým 
mobiliárom. Všetky prvky a dopadové plochy musia byť certifikované v zmysle EN1176, 
EN1177. Bližšia špecifikácia, vrátane rozsahu predmetu zákazky a fotodokumentácie je 
uvedená v prílohe č.1, 3 a 4 tejto výzvy.  
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Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  
37535200-9 - Zariadenie ihrísk  
 
V kontrolovanej dokumentácii sa nachádzajú dva záznamy zo dňa 13. 8. 2018: 
- Interný úradný záznam zo dňa 13.8.2018, ktorý podpísala Ing. Halenár a zamestnankyňa 

MČ uvádza, že predpokladaná hodnota zákazky nesmie prevyšovať hodnotu položiek 
schválených v rozpočte pre rok 2018. 

- Interný úradný záznam zo dňa 13.8.2018, ktorý podpísala Ing. Halenár a dvaja 
zamestnanci MČ, obsahom ktorého je úprava cien pre zákazky: 

DI na ul.Drábova       4.166,60 eur bez DPH 
      DI na ul.Stierova       4.166,60 eur bez DPH 
          

V závere záznamu je uvedené: „Pán ....... pri úprave výzvy podľa tohto úradného záznamu 
nesúhlasil s uvedením jeho mena vo výzve. Ako dôvod uviedol, že sa nestotožňuje s tým, aké 
úpravy v nej boli vykonané. Po vysvetlení, že časti zákazky, u ktorých bola znížená 
predpokladaná cena, boli taktiež znížené počty prvkov, danej veci porozumel a súhlasil 
s uvedením svojho mena vo výzve.“ 

 
V dokumentácii sa nachádza výzva zo dňa 13. 8. 2018:  
Podľa výzvy predmetom zákazky bola: Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP. Predmet zákazky bol rozdelený na 3 časti: 

1. Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite pri pošte 
2. Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul. Drábová 
3. Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul. Stierova. 

 
Vo výzve v bode 7. je uvedená predpokladaná hodnota zákazky 16.211,80 eur bez DPH 
takto: 
Predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť: 7.878,60 eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky pre 2. časť: 4.166,60 eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky pre 3. časť: 4.166,60 eur bez DPH 
 
Podľa interného úradného záznamu zo dňa 20. 8. 2018 komisia zistila, že výzva na 
predloženie ponúk nebola zaslaná potencionálnym dodávateľom. Komisia ďalej 
nepokračovala v práci a teda nedošlo k vyhodnoteniu žiadnej z došlých ponúk. Z toho dôvodu 
bol termín pre zaslanie ponúk posunutý na deň 27. 8. 2018 na 10.00 hod. Tento záznam 
podpísali Ing. Alfonz Halenár a dvaja zamestnanci MČ. 

 
Na web stránke MČ sa nachádza archív výziev verejného obstarávania, kde je možné nájsť 
a vytlačiť túto výzvu. Zverejnená bola dňa 13. 8. 2018. Lehota na predkladanie ponúk bola 
určená do 16.8.2018, 24:00 hod. 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke „Rekonštrukcia detských ihrísk na 
území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“, ktorá bola zverejnená dňa 13. 8. 2018 je 
predmetom podnetu, ktorý bol zaslaný na Úrad pre verejné obstarávanie.  
 
Podľa dokladov predložených ku kontrole sa  jedná o zákazku s nízkou hodnotou na 
uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných ( na troch samostatných ihriskách 
v celkovej sume 16.211,80 eur bez DPH ) podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní platného a účinného v čase uverejnenia výzvy. Pri zadávaní 
takejto zákazky bolo potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní platného a účinného v čase uverejnenia výzvy.  
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Odôvodnenie: Podľa § 5ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
platného a účinného v čase uverejnenia výzvy bolo platné: 
 
(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo 
vyššia ako  
a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, 
zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie 
služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 
b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) 
a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú 
zákazkami podľa písmena a),  
c) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre 
zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo 
zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku 
na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,  
d) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou 
podľa písmena a). 
 
(4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 
jeden kalendárny rok. 
 
 
 
3.3.Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky zverejnená dňa 20. 8. 2018  
 
V dokumentácii sa nachádza výzva zo dňa 13. 8. 2018, ktorá bola zverejnená na web stránke 
MČ dňa 20. 8. 2018 a v ktorej bola predlžená lehota na predloženie ponuky na 27. 8. 2018 
Vo výzve je uvedené v bode 2 a v bode 3: 
 
2) Predmet zákazky: 
 ,, Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“  
 
3) Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je odstránenie starých a poškodených prvkov 
na detských ihriskách vrátane výmeny za nové prvky a realizácia dopadových plôch, vrátane 
plôch priľahlej zelene a chodníkov v rámci detských ihrísk. Súčasťou predmetu zákazky je aj 
odstránenie pôvodného mobiliáru detského ihriska (lavičky a odpadkové koše) a doplnenie 
novým mobiliárom. Všetky prvky a dopadové plochy musia byť certifikované v zmysle 
EN1176, EN1177. Bližšia špecifikácia, vrátane rozsahu predmetu zákazky a 
fotodokumentácie je uvedená v prílohe č.1, 3 a 4 tejto výzvy.  
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  
37535200-9 - Zariadenie ihrísk 
 
Kritériá sú uvedené vo výzve v bode 12): 
12) Kritériá na hodnotenie ponúk: Pre hodnotenie ponúk sú stanovené kritériá:  
      a) váha kritéria 70 % - najnižšia cena za každú časť predmetu zákazky;   
      b) váha kritéria 15 % - čas realizácie predmetu zákazky. September 2018  – 15 bodov, 
október 2018 – 8 bodov, november 2018 – 2 body  
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      c) váha kritéria 10% - vlastný grafický návrh obsahujúci rozmery ihriska, rozmiestnenie 
herných prvkov, odstupových vzdialeností, dopadových plôch a mobiliáru. Grafické riešenie s 
popisom prvkov a mobiliáru spracované na formáte 1xA4 bude zodpovedať ich počtu a 
rozsahu prác podľa priloženého vyplneného rozpočtu diela.  
       d) váha kritéria 5 % - overiteľné referencie s realizáciou obdobných zákaziek  
  
Odôvodnenie uvedené vo výzve:   
b) skorší čas realizácie predmetu zákazky je v záujme mestskej časti   
c) odborné stanovisko k samotnej realizácii vrátane grafického riešenia   
d) overiteľné referencie s realizáciou obdobných zákaziek majú významný vplyv na úroveň 
plnenia predmetu zákazky  
 
Podľa ku kontrole predloženej dokumentácie dňa 20. 8. 2018 starosta MČ Ing. Alfonz 
Halenár zriadil komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk 
na predmet zákazky: Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP. Predsedom komisie bol Ing. Alfonz Halenár , dvaja zamestnanci MČ boli členmi 
komisie.  
 
Podľa protokolu odosielania výzvy na predloženie ponuky dňa 20. 8. 2018 (dokument 
vytvorený systémom ERANET na podporu riadenia obstarávania) bola výzva dňa 20. 8. 2018 
odoslaná týmto spoločnostiam: 
- MOSK s.r.o. 
- PLAYSYSTEM s.r.o. 
- AlfaGreen s.r.o. 
- DISAM s.r.o. 
 
Podľa výzvy lehota na predkladanie ponúk bola určená na deň 27. 8. 2018. 
Dňa 27. 8. 2019 bola vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia verejného obstarávania 
rekonštrukcie 3 detských ihrísk, v ktorej je uvedené, že žiaden z uchádzačov nesplnil 
podmienky účasti. Komisia sa zhodla v názore, že pred definitívnym rozhodnutím o poradí, 
vyzve všetkých uchádzačov, aby doplnili chýbajúce doklady v bode 6. výzvy. Zápisnicu 
podpísal predseda – Alfonz Halenár i dvaja členovia komisie. 
 
Zamestnanec MČ dňa 27. 8. 2018 zaslal   
- dvom adresátom e-maily: „doplnenie dokumentu k VO“: žiadosť o doplnenie referencií 

s realizáciou obdobných zákaziek 
- jednému adresátovi e-mail „Upresnenie obdobia realizácie prác k VO“: žiadosť 

o upresnenie obdobia realizácie predmetu zákazky 
- jednému adresátovi e-mail „doloženie dokumentov na VO“: žaidosť o doloženie dokladov 

v bode 6 výzvy. 
Žiaden z uvedených e-mailov odoslaných a prijatých ako odpoveď na e-mail nebol 
zaevidovaný v elektronickom systéme správy registratúry MEMPHIS. 
 
Dňa 28. 8. 2018 bolo zaslané všetkým trom uchádzačom oznámenie ohľadom výsledku 
vyhodnotenia ponúk – pričom zápisnica z vyhodnotenia bola až zo dňa 3. 9. 2018. 
Spoločnosti AlfaGreen s.r.o. bolo oznámené že ich ponuka bola prijatá. Spoločnosti 
Playsystem s.r.o. a MOSK s.r.o. bolo oznámené, že ich ponuka nebola prijatá. 
 
Zápisnicu z otvárania a vyhodnotenia ponúk dňa 3. 9. 2018 zapísal Ing. Alfonz Halenár a  
podpísal Ing. Alfonz Halenár a dvaja členovia komisie. V zápisnici je uvedené, že žiaden 
z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo všetkých častiach výzvy, avšak po vyzvaní všetci 
uchádzači doplnili dokumenty potrebné pre ich účasť podľa bodu 6. výzvy. 
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Podľa zápisnice úspešným uchádzačom pre: 
- 1. časť zákazky Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite pri pošte sa stal PLAYSYSTEM 

s.r.o. Košice 
- 2. časť zákazky Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul.Drábova sa stal Alfagreen 

s.r.o. Sečovce 
- 3. časť zákazky Rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul. Stierova sa stal 

PLAYSYSTEM s.r.o. Košice 
 
Podľa predloženej dokumentácie úspešná bola ponuka spoločnosti PLAYSYSTEM s.r.o. 
Košice pre zákazku rekonštrukcia detského ihriska v lokalite pri pošte a v lokalite na ul. 
Stierova.  Spoločnosť Alfagreen s.r.o. Sečovce bola úspešná len pre rekonštrukciu detského 
ihriska v lokalite na ul. Drábova. Napriek tomuto záveru bola zmluva uzatvorená na všetky tri 
detské ihriská len s jednou spoločnosťou Alfagreen s.r.o. 
 
 
ZÁVER k bodu 3. Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky  
 
Podľa predloženej dokumentácie boli postupne vyhotovené 3 výzvy na predloženie cenovej 
ponuky zákazky: „Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP“. Prvá výzva zo dňa 26. 7. 2018 nebola zverejnená na web stránke mestskej časti. Ďalšie 
dve výzvy zo dňa 13. 8. 2018 a 20. 8. 2018 boli zverejnené na web stránke mestskej časti. 
Podľa dokumentácie a tiež podľa záznamov podpísaných štatutárom MČ Ing. Alfonzom 
Halenárom je nutné konštatovať, že bolo možné vyhodnotiť ponuky predložené až na základe 
poslednej výzvy, nakoľko v celom priebehu sa vyskytli nedostatky, ktoré znemožnili 
vyhodnotenie ponúk predložených podľa predošlých výziev. V dokumentácii predloženej ku 
kontrole sa však nenachádzajú žiadne ponuky uchádzačov. 
 
Na základe opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 3 výzvy na predloženie cenovej 
ponuky zákazky je možné konštatovať, že  sa  jedná o zákazku s nízkou hodnotou na 
uskutočnenie stavebných prác podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní platného a účinného v čase uverejnenia výzvy. 
Predpokladaná hodnota zákazky stanovená bývalou zamestnankyňou MČ bola niekoľkokrát 
upravovaná  a menili sa aj termíny na predloženie cenovej ponuky. Konečné vyhodnotenie je 
uvedené v zápisnici z otvárania a vyhodnotenia ponúk zo dňa 3. 9. 2018, na základe ktorého 
je úspešným uchádzačom spoločnosť PLAYSYSTEM s.r.o. Košice pre rekonštrukciu 
detských ihrísk v lokalite pri pošte a v lokalite na ul. Stierova.  Spoločnosť Alfagreen s.r.o. 
Sečovce bola úspešná len pre rekonštrukciu detského ihriska v lokalite na ul. Drábova.  
 
Na základe predloženej dokumentácie je nutné konštatovať, že dňa 28. 8. 2018 bolo 
zaslané všetkým trom uchádzačom oznámenie ohľadom výsledku vyhodnotenia ponúk – 
pričom zápisnica z vyhodnotenia bola vyhotovená a podpísaná až dňa 3. 9. 2018. 
Spoločnosti AlfaGreen s.r.o. bolo oznámené že ich ponuka bola prijatá. Spoločnosti 
Playsystem s.r.o. a MOSK s.r.o. bolo oznámené, že ich ponuka nebola prijatá. 
 
Uvedené oznámenia zaslané trom uchádzačom dňa 28. 8. 2018 sú v rozpore s 
vyhodnotením, ktoré je uvedené v zápisnici z otvárania a vyhodnotenia ponúk zo dňa 3. 
9. 2018. Podľa vyhodnotenia v zápisnici bol úspešným uchádzačom spoločnosť 
PLAYSYSTEM s.r.o. Košice pre rekonštrukciu detských ihrísk v lokalite pri pošte 
a v lokalite na ul. Stierova.  Spoločnosť Alfagreen s.r.o. Sečovce bola úspešná len pre 
rekonštrukciu detského ihriska v lokalite na ul. Drábova.  Zápisnicu s týmto 
vyhodnotením podpísali dňa 3. 9. 2018 Ing. Alfonz Halenár a dvaja zamestnanci MČ. 
 
 



 9

4. Uzatvorenie zmluvy a fakturácia 
 
Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár podpísal dve zmluvy na tri detské ihriská so 
spoločnosťou AlfaGreen s.r.o.: 

a) Zmluva o dielo č. 40/2018/VDaŽP na dielo: „Rekonštrukcia detského ihriska v 
lokalite na ul Drábova na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ 

b) Zmluva o dielo č. 41/2018/VDaŽP na dielo: „Rekonštrukcia detského ihriska v 
lokalite pri pošte a rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul Stierova na 
území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“. 

 

Obidve zmluvy podpísal dňa 12. 9. 2018 starosta MČ Ing. Alfonz Halenár a zástupca 
zhotoviteľa AlfaGreen s.r.o. Pri kontrole uzatvorených zmlúv s návrhom zmluvy v prílohe  
výzvy neboli zistené podstatné rozdiely. Termín vykonania prác bol určený v článku II. v mesiaci 
október 2018 v obidvoch zmluvách. 

Podľa úradného záznamu, ktorý spísal zamestnanec MČ dňa 6. 11. 2018 starosta MČ Ing. Alfonz 
Halenár odmietol podpísať dohodu o zmene termínu vykonania prác. K záznamu sú priložené: 

- Dohoda o zmene termínu vykonania prác , ktoré sú predmetom zmluvy č. 40/2018/VdaŽP. 
Dohodu podpísal zhotoviteľ dňa 31. 10. 2018. Podľa dodatku sa posúva termín vykonania 
prác do konca mesiaca november 2018. Dohodu starosta MČ nepodpísal. 

- Dohoda o zmene termínu vykonania prác , ktoré sú predmetom zmluvy č. 41/2018/VdaŽP. 
Dohodu podpísal zhotoviteľ dňa 31. 10. 2018. Podľa dodatku sa posúva termín vykonania 
prác do konca mesiaca november 2018. Dohodu starosta MČ nepodpísal. 

Pri dohode o zmene termínu vykonania prác je nutné brať zreteľ na skutočnosť, že jedným zo 
stanovených kritérií  hodnotenie ponúk bol práve čas realizácie zákazky. Uzatvorením 
dohody o zmene termínu mohlo byť toto rozhodnutie diskriminačné pre iných 
uchádzačov, ktorí by mohli realizovať zákazku tiež až v novembri 2018.  
 

Dňa 27. 11. 2018 bola doručená faktúra evidovaná pod číslom 482/2018 na úhradu sumy 
13.508,60 eur podľa zmluvy o dielo č. 41 za rekonštrukciu detského ihriska Stierova a pri pošte. 
Ku faktúre je doložený Protokol z odovzdania a prevzatia diela. Podľa protokolu práce boli 
ukončené dňa 21. 11. 2018. Protokol za preberajúceho podpísal zamestnanec mestskej časti a to 
bez výhrad dňa 26. 11. 2018. Faktúra bola uhradená dňa 20. 12. 2018. 

Dňa 27. 11. 2018 bola doručená faktúra evidovaná pod číslom 483/2018 na úhradu sumy 4.166,60 
eur podľa zmluvy o dielo č. 40. Ku faktúre je doložený Protokol z odovzdania a prevzatia diela. 
Podľa protokolu práce boli ukončené dňa 21. 11. 2018. Protokol za preberajúceho podpísal 
zamestnanec mestskej časti a to bez výhrad dňa 26. 11. 2018. Faktúra bola uhradená dňa 23. 3. 
2019. Ku faktúre je doložený úradný záznam zo dňa 6. 3. 2019, v ktorom sú uvedené nedostatky 
zistené na detskom ihrisku na Drábovej ulici, na Stierovej ulici a pri pošte. Podľa záznamu sa 
obhliadky detských ihrísk zúčastnili zástupca starostu, prednosta úradu, odborný referent VDaŽP 
a zástupca firmy AlfaGreen s.r.o. Záznam nie je nikým podpísaný. 

K uvedeným zmluvám a faktúram je nutné uviesť, že pri dodaní prác nebol dodržaný termín 
plnenia uvedený v ustanovení článku II. Bod 2.2. zmluvy č. 41/2018/VDaŽP, kde je uvedené: 
„Zhotoviteľ vykoná práce v rozsahu cenovej ponuky v mesiaci október 2018.“ 
 
Takisto nebol dodržaný termín plnenia uvedený v ustanovení článku II. Bod 2.2. zmluvy č. 
40/2018/VDaŽP, kde je uvedené: „Zhotoviteľ vykoná práce v rozsahu cenovej ponuky v mesiaci 
október 2018.“ 
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V obidvoch zmluvách č. 41/2018/VDaŽP a č. 40/2018/VDaŽP v článku VIII.  v bode 8.2. je 
uvedené: „Ak zhotoviteľ nedodrží zmluvné termíny na vykonanie prác, je objednávateľ 
oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každý deň 
omeškania.“  
 
Mestská časť pri oznámení zhotoviteľa o oneskorení dodania prác podľa zmluvy č. 
41/2018/VDaŽP a zmluvy č. 40/2018/VDaŽP neodstúpila od týchto zmlúv. Pritom termín 
dodania prác bol určený ako jedno z kritérií vo výzve na predloženie cenovej ponuky 
zákazky. 
 
Mestská časť navyše po oneskorenom dodaní prác v zmysle ustanovenia článku VIII. bodu 
8.2. zmluvy č. 41/2018/VDaŽP a zmluvy č. 40/2018/VDaŽP neuplatnila zmluvnú pokutu čím 
mestská časť nezabezpečila dostatočne svoje záujmy v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, kde je uvedené: 
„§ 7 
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej 
občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.  
(2)Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú 
povinné najmä  
a)udržiavať a užívať majetok, 
b)chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
c)používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich 
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,  
d)viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.21)“ 
  
 
 
ZÁVER KONTROLY verejného obstarávania, objednávok, zmlúv a fakturácie, ktoré 
súvisia s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
v druhom polroku 2018 
 
A) Predložená dokumentácia obstarania zákazky vykazuje závažné nedostatky, ktoré sú 

porušením ustanovenia § 11 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach 
výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. Tým, že niektoré 
dokumenty (e-mailová komunikácia) neboli  označené prezentačnou pečiatkou a teda 
neboli evidované v elektronickom systéme správy registratúry, bolo porušené 
ustanovenie článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7   Registratúrneho poriadku pre 
správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP.  (bod 1. správy) 

 
B) Podľa dostupnej dokumentácie na obstaranie zákazky boli vypracované postupne 3 

výzvy, pričom pre vyhodnotenie bolo možné podľa písomných záznamov použiť až 
poslednú výzvu na predloženie ponuky. Z predloženej dokumentácie je zrejmá 
neodbornosť pri celom postupe zadávania zákazky, ako aj porušenie viacerých 
predpisov tým, že dokumentácia nie je kompletná. Výsledok vyhodnotenia ponúk je 
uvedený v zápisnici zo dňa 3. 9. 2018: úspešným uchádzačom bola spoločnosť 
PLAYSYSTEM s.r.o. Košice pre rekonštrukciu detských ihrísk v lokalite pri pošte 
a v lokalite na ul. Stierova.  Spoločnosť Alfagreen s.r.o. Sečovce bola úspešná len pre 
rekonštrukciu detského ihriska v lokalite na ul. Drábova.  Starosta MČ Ing. Alfonz 
Halenár napriek výsledku podpísal zmluvy na všetky tri detské ihriská len s jednou 
spoločnosťou Alfagreen s.r.o.: 
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a) Zmluva o dielo č. 40/2018/VDaŽP na dielo: „Rekonštrukcia detského ihriska v 
lokalite na ul Drábova na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“ 

b) Zmluva o dielo č. 41/2018/VDaŽP na dielo: „Rekonštrukcia detského ihriska v 
lokalite pri pošte a rekonštrukcia detského ihriska v lokalite na ul Stierova na 
území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“. 

Obidve zmluvy podpísal dňa 12. 9. 2018 starosta MČ Ing. Alfonz Halenár a AlfaGreen 
s.r.o. Sečovce. 
 
Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že pri zadávaní zákazky bolo porušené 
ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platného 
a účinného v čase uverejnenia výzvy, v ktorom bolo uvedené: 
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, 
princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp 
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“ 
 
Zároveň bolo porušené ustanovenie § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní platného a účinného v čase uverejnenia výzvy, v ktorom bolo uvedené: 
„Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 
vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.“  
 
Tým, že dokumentácia nie je riadne archivovaná a nie sú v nej všetky doklady a 
dokumenty bolo porušené ustanovenie § 117 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní platného a účinného v čase uverejnenia výzvy, v ktorom bolo uvedené: 
„Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov 
od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.“ 
(bod 3. správy) 
 
C) Mestská časť pri oznámení zhotoviteľa o oneskorení dodania prác podľa zmluvy č. 

41/2018/VDaŽP a zmluvy č. 40/2018/VDaŽP neodstúpila od týchto zmlúv. Pritom termín 
dodania prác bol určený ako jedno z kritérií vo výzve na predloženie cenovej ponuky 
zákazky. 
Mestská časť navyše po oneskorenom dodaní prác v zmysle ustanovenia článku VIII. 
bodu 8.2. zmluvy č. 41/2018/VDaŽP a zmluvy č. 40/2018/VDaŽP neuplatnila zmluvnú 
pokutu, čím mestská časť nezabezpečila dostatočne svoje záujmy v zmysle § 7 ods. 1 
a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.     (bod 4. správy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

2. KONTROLA plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli 
schválené v roku 2018    (kontrola č. 3/2019) 

 
Cieľom kontroly bola kontrola plnenia uznesení MZ schválených v roku 2018, vykonaná na 
základe plánu kontrolnej činnosti a v súlade s § 18d zákona o obecnom zriadení, v ktorom do 
rozsahu kontrolnej činnosti je zaradená aj kontrola plnenia uznesení MZ.  
 
Opis kontrolných zistení:  
Miestne zastupiteľstvo rokovalo v roku 2018 v týchto dňoch: 
A)  23. 01. 2018  – prijaté boli uznesenia číslo 365 až 375/a,b,c,d 
B)  06. 03. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 376 až 383 
C)  20. 03. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 384 až 397 
D)  10. 04. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 398 až 401/a,b,c,d,e,f,g,h 
E)  15. 05. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 402 až 412 
F)  19. 06. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 413 až 416 
G)  26. 06. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 417 až 430/a,b,c 
H)  25. 09. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 431 až 446 
I)   10. 12. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 1 až 14 
J)   20. 12. 2018   –  prijaté boli uznesenia číslo 15 až 18. 
. 
 
Kontrola plnenia uznesení MZ bola vykonaná so zameraním na dve oblasti: 
I. „ V roku 2018 boli prijaté uznesenia, ktorými bola uložená úloha, alebo z ktorých 

vyplynuli povinnosti“ 
II. „V roku 2018 starosta Ing. Alfonz Halenár pozastavil výkon uznesení, ktoré miestne 

zastupiteľstvo potvrdilo v súlade so zákonom o obecnom zriadení“ 
 
 

I. V roku 2018 boli prijaté uznesenia, ktorými bola uložená úloha, alebo 
z ktorých vyplynuli povinnosti: 

 
A) Rokovanie MZ dňa 23. 1. 2018 
 
1. U z n e s e n i e  z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice-Sídlisko     KVP zo dňa 23. januára 2018   číslo :  375/b 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP 
pripraviť kompletnú dokumentáciu a návrh uznesenia na odpredaj pozemkov občanov z Klimkovičovej č. 27 
a 29, ktorí  MÚ KVP doručili žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia existujúceho parkoviska na 
parcele č. 691/1 v k. ú. Grunt a výstavby 3 parkovacích miest zo dňa 01.03.2017.     
Zodpovedný : starosta                            Termín : do najbližšieho rokovania MieZ  

Záver k uzneseniu č. 375/b:  Uznesenie v roku 2018 nebolo splnené. Nakoľko na 
rokovaní MZ dňa 25. 4. 2019 bol návrh uznesenia pripravený a aj schválený, je možné 
uznesenie zrušiť. 
   
2. U z n e s e n i e   z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice-Sídlisko  KVP zo dňa 23. januára 2018 číslo :  375/d 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP,aby 
na svojej internetovej stránke www.mckvp.sk zverejnil členov štábu zimnej údržby pre sezónu 2017/2018 a plán 
zimnej údržby na sezónu 2017/2018.                Zodpovedný : starosta               Termín :  31.01.2018 
Záver k uzneseniu č. 375/d:  Uznesenie nebolo splnené. Uznesenie je možné zrušiť pre 
uplynutie termínu plnenia. 
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B) Rokovanie MZ dňa 6. 3. 2018 
Na rokovaní MZ dňa 6. 3. 2018 boli prijaté uznesenia, ktorými miestne zastupiteľstvo 
potvrdilo starostom nepodpísané uznesenia z predošlého rokovania MZ t.j. uznesenie č. 
378, 379 a 380. Tiež boli schválené uznesenia, ktoré starosta nepodpísal t.j. uznesenia 
č.382, 383. Tieto uznesenia sú uvedené v bode II. tejto správy. 

   
 
C) Rokovanie MZ dňa 20. 3. 2018 

 
3. U z n e s e n i e    z XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice-Sídlisko KVP zo dňa 20. marca 2018 číslo: 388 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    
a) zásadne nesúhlasí s plánovanou výstavbou Obytného súboru Titus Klimkovičova III. etapa v Košiciach, 
ktorej investorom je TITUS–KLIMKOVIČOVA II. ETAPA, s.r.o., Popradská 64/F, 040 11 Košice 
b) žiada Miestny úrad Mestskej časti Košice – S/ídlisko KVP, aby zabezpečil doručenie informácie o prijatí 
tohto uznesenia na nižšie uvedených adresátov.   
                                                                                                               Termín: do 10.04.2018  
Doručí sa:  
1. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
2. Kancelária primátora mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
3. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
4. Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
5. Komisia dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach, Trieda SNP 48/A,  
    040 11 Košice 
6. Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
7. Mestská rada mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
Záver k uzneseniu č. 388:   Uznesenie nebolo splnené. Je potrebné ho evidovať medzi 
nesplnenými úlohami. 
 
4. U z n e s e n i e  z XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 20. marca 2018 číslo: 394 
  Vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva – poslanecký 

návrh 
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -    Sídlisko   KVP,    v súlade     s    platnými   ústavnými    
zákonmi,    zákonmi    a    ostatnými    všeobecne    záväznými   právnymi   predpismi žiada starostu MČ, aby na 
najbližšie rokovanie MieZ zabezpečil doplnenie predloženého materiálu v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom MČ Košice - Sídlisko KVP, o: 
a) všeobecnú hodnotu majetku určenú znaleckým posudkom 
b) návrh znenia kúpno-predajnej zmluvy. 
Záver k uzneseniu č. 394: Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár uznesenie v roku 2018 
nesplnil. Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko v roku 2019 nové vedenie MČ mobilnú 
ľadovú plochu odpredalo. 

 
5.    U z n e s e n i e z XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice-Sídlisko KVP zo dňa 20. marca 2018 číslo: 395 
Vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom športovo-relaxačného areálu v komplexe Drocárovho parku - 
poslanecký návrh 
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -    Sídlisko   KVP,    v súlade     s    platnými   ústavnými    
zákonmi,    zákonmi    a    ostatnými    všeobecne    záväznými   právnymi   predpismi  žiada starostu MČ, aby 
na najbližšie rokovanie MieZ zabezpečil doplnenie predloženého materiálu v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom MČ Košice - Sídlisko KVP, o: 
a) vyčíslenie ceny obvyklej v mieste a čase na predmet nájmu 
b) návrh znenia nájomnej zmluvy. 
Záver k uzneseniu č. 395:  Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár uznesenie v roku 2018 
nesplnil. Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko prenájom športovo - ralaxačného areálu 
bude riešený iným spôsobom. 
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6. U z n e s e n i e   z XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 20. marca 2018 číslo :  396  

   Verejne ocenenia MČ -  poslanecký  návrh 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
1) žiada starostu, aby zverejnil výzvu pre podávanie návrhov na verejné ocenenia MČ.  
    Zodpovedný: starosta MČ Košice-Sídlisko KVP                           Termín: do 23.03.2018 
2) berie na vedomie, že Komisia kultúry, školstva a športu svojím uznesením pripraví návrh vo forme 
odporúčania na udelenie verejných ocenení MČ pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP.  
 
Záver k uzneseniu č. 396:  Výzva bola zverejnená dňa 9. 4. 2018. Oceňovanie bolo 
zabezpečené až v roku 2019 už novým vedením MČ. Uznesenie je možné zrušiť. 
 
 
D) Rokovanie MZ dňa 10. 4. 2018 
 
Mnohé uznesenia z tohto rokovania MZ starosta Ing. Alfonz Halenár nepodpísal. Tieto 
sú uvedené v bode II. tejto správy spolu s uzneseniami, ktorými ich zastupiteľstvo 
potvrdilo na nasledujúcom rokovaní MZ. Ide o nepodpísané uznesenia č. 400, 401/a, 
401/b, 401/d, 401/e, 401/f, 401/g. 

 
7. U z n e s e n i e     z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice  -Sídlisko KVP zo dňa 10. apríla 2018 číslo :  399   
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje I. zmenu  rozpočtu MČ Košice-Sídlisko 
KVP na rok 2018 vrátane programov a podprogramov na rok 2018 podľa predloženého poslaneckého návrhu.  
Záver k uzneseniu č. 399: Prvá zmena rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtu MČ. 
Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko uplynula lehota, kedy mala byť zmena rozpočtu 
realizovaná.  

 
8.   U z n e s e n i e     z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice  -Sídlisko KVP zo dňa 10. apríla 2018 číslo :  401/h   
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -  Sídlisko   KVP  žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP 
o zvolanie spoločného rokovania starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, poslancov KVP, komisie výstavby pri 
MieZ a referátu ÚHA mesta Košice vo veci štúdie obytnej zóny Košice-Girbeš.  
Záver k uzneseniu č. 401/h:  Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár uznesenie v roku 2018 
nesplnil. Je potrebné ho viesť medzi úlohami v plnení. 
 

  
E) Rokovanie MZ dňa 15. 5. 2018 
 
Na rokovaní MZ dňa 15. 5. 2018 boli prijaté uznesenia, ktorými miestne zastupiteľstvo 
potvrdilo starostom nepodpísané uznesenia z predošlého rokovania MZ t. j. uznesenie č. 
404, 405, 406,  407, 408, 409, 410. Tieto uznesenia sú uvedené v bode II. tejto správy. 
 
9. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 412   
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada kontrolórku MČ o vykonanie kontroly 
zabezpečenia odborného poradenstva v oblasti verejného obstarávania pre MČ Košice-Sídlisko KVP v rokoch 
2015-2018 so zameraním na výber dodávateľa a plnenie zmlúv.  
Záver k uzneseniu č. 412: Uznesenie bolo splnené, kontrola bola vykonaná a je 
evidovaná pod číslom 6/2018. Na rokovaní MZ dňa 19. 6. 2018 v správe o kontrolnej 
činnosti boli uvedené závery tejto kontroly. Uznesenie možno zaradiť medzi splnené 
uznesenia. 
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F) Rokovanie MZ dňa 19. 6. 2018 
Na rokovaní MZ bolo uznesením č. 415 potvrdené uznesenie č. 411 zo dňa 15. 5. 2018. Tieto 
uznesenia sú uvedené v bode II. tejto správy. Zároveň bolo určený termín pokračovania 
v rokovaní na deň 26. 6. 2018. 
 

 
G) Rokovanie MZ dňa 26. 6. 2018 

 
10. U z n e s e n i e   z pokračovania XXXVI. rokovania Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 26. júna 2018 číslo :  417 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými   zákonmi, zákonmi a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,   
1.  berie  na  vedomie  dokument MČ Košice-Sídlisko KVP s názvom „Územný plán Mesta Košice - koncept 
riešenia - stanovisko a pripomienky“ zo dňa 11.06.2018, 
2. žiada starostu a prednostu MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, aby 
 a) všetky ďalšie stanoviská a pripomienky ku „Konceptu nového územného plánu Mesta Košice“ doručené 

na našu mestskú časť, bezodkladne preposlali všetkým poslancom  MieZ ;        
b) v prípade potreby zaujatia stanoviska MČ k tejto téme, zabezpečili zvolanie rokovania MieZ  v 

 mimoriadnom  termíne.   
 

Záver k uzneseniu č. 417: Uznesenie je možné viesť naďalej medzi úlohami v plnení. 
 
11. U z n e s e n i e  z pokračovania XXXVI. rokovania Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko   KVP zo dňa 26. júna 2018 číslo :  418 
Stanovisko MČ Košice-Sídlisko KVP ku stavebným aktivitám v blízkosti Kláštora Karmel, Rádu Bosých 
karmelitánok v MČ Košice-Sídlisko KVP- poslanecký návrh: Martin Boritáš 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi  
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi   
I. vyjadruje plnú podporu 
 rádu Bosých karmelitánok ul. Jána Pavla II. 7, 040 23 Košice v ich záslužnej činnosti a pri ich  snahách  o  

zabezpečenie  dôstojného,  nerušeného  chodu  kláštora  Karmel ;              
II. žiada 
 A) primátora Mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva Košice, aby svojimi  jednoznačnými  

rozhodnutiami  zabezpečili : 
01. dôsledné dodržanie podmienok kúpnej zmluvy č. 971/2006 medzi Mestom Košice a   Jazdeckým 

klubom EMCAR tak, aby bol bezpodmienečne dodržaný  účel, na  ktorý  bol  pozemok  Mestom  
Košice  odpredaný  Jazdeckému  klubu  EMCAR,  za  cenovo  veľmi  výhodných  podmienok ;    

      02. definitívne zablokovanie akejkoľvek výstavby, momentálne najmä pripravovanú  výstavbu obytných 
domov, všetkými dostupnými prostriedkami, ktorá by v budúcnosti  znemožnila  vybudovať  
plánovaný  jazdecký  areál  na  uvedenom pozemku  (parcela č.  1624/575  kat.  územie  Grunt,  
mestská  časť  Košice-Sídlisko  KVP) ;  

      03.  vydanie jednoznačného nesúhlasu s  predloženým návrhom  projektu obytného  súboru  v plnom 
rozsahu tak, aby bola zachovaná nevyhnutná intimita Rádu bosých  karmelitánok   a  nerušený  
výkon  ich  vzácneho  poslania ; 

      04. definitívne utíšenie a ukončenie  stavebných  aktivít  v  bezprostrednom  okolí  kláštora  
 Karmel  v  Košiciach,   zmenou  územného  plánu  Mesta  Košice ;  
       05.  taký  stav,  že  akýkoľvek  pripravovaný  projekt  v  susedstve  kláštora  Karmel  musí   
 bezvýhradne   rešpektovať  a  dodržať  predovšetkým:    

a) oprávnené stanoviská, pravidlá a požiadavky rádu Bosých karmelitánok na ul. Jána  Pavla  II.  
7,  040 23  Košice ;             

b) stanoviská Referátu útvaru hlavného architekta mesta Košice, ÚHA - HSA Košice ; 
     06. bezodkladnú prípravu a realizáciu komplexného riešenia dopravy  v  našej  MČ  tak,  aby  sa zvýšila 

kapacita a priepustnosť dopravy, ako aj zníženie hlukovej záťaže, s  dôrazom  najmä  na  okolie  
kláštora  Karmel ; 

B) starostu MČ a prednostu MÚ, aby zabezpečili doručenie tohto uznesenia aj s dôvodovou  správou  
primátorovi  Mesta  Košice  a  poslancom  mestského  zastupiteľstva  Košice ;   

III. neschvaľuje, nesúhlasí   
a je proti pripravovanému návrhu výstavby predmetného Obytného súboru najmä preto, lebo:   
1. nerešpektuje a je v rozpore s pravidlami a oprávnenými požiadavkami Rádu bosých  karmelitánok ; 
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      2. nie je dodržaný účel, na ktorý bol pozemok Mestom Košice odpredaný Jazdeckému klubu  EMCAR, za 
cenovo veľmi výhodných podmienok ;    

 3. nerešpektuje a je v rozpore s: 
 a) platnými uzneseniami najvyššieho, rozhodujúceho, samosprávneho orgánu v tejto  mestskej  časti  =  

Miestneho  zastupiteľstva ; 
 b) stanoviskom občanov z  verejného stretnutia občanov uskutočneného v súvislosti  
  s plánovanou problematickou výstavbou Obytného súboru v susedstve  kláštora  Karmel,  ktoré  túto  

aktivitu  jednoznačne  odmietlo ; 
 c) petíciami, ktoré podpísalo vyše 20-tisíc košičanov, v ktorých občania žiadajú zastaviť  výstavbu 

obytných domov v areáli pri kláštore Karmel a vyjadrujú podporu sestrám  Rádu  Bosých  
karmelitánok .   

 
Záver k uzneseniu č. 418: Uznesenie nebolo splnené a je potrebné naďalej ho viesť ako 
úlohu v plnení. 
 
 
12. U z n e s e n i e   z pokračovania XXXVI. rokovania Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko KVP zo dňa 26. júna 2018 číslo :  426 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sídlisko KVP schvaľuje II. zmenu rozpočtu MČ Košice–Sídlisko KVP na 
rok 2018 vrátane programov a podprogramov na rok 2018 podľa predloženého návrhu.  
Záver k uzneseniu č. 426: Druhá zmena rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtu MČ. 
Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko uplynula lehota, kedy mala byť zmena rozpočtu 
realizovaná.  
 
 
13. U z n e s e n i e  z pokračovania XXXVI. rokovania Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko   KVP zo dňa 26. júna 2018 číslo :  430/a 
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sídlisko KVP: 
a)  schvaľuje III. zmenu rozpočtu MČ Košice–Sídlisko KVP na rok 2018 vrátane programov a podprogramov 

na rok 2018 podľa predloženého návrhu  
b) schvaľuje zvýšenie použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov o sumu 5 500,- €. 
 
Záver k uzneseniu č. 430/a: Tretia zmena rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtu MČ. 
Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko uplynula lehota, kedy mala byť zmena rozpočtu 
realizovaná.  
 

 
 
H) Rokovanie MZ dňa 25. 9. 2018 
 
14.  U z n e s e n i e z XXXVII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 25. septembra 2018 číslo :  434/b  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada  Mestskú políciu Košice-stanica KVP o 
zvýšenú hliadkovú činnosť a priamy výkon služby v teréne zameraný na zgrupovanie sa mládeže, konzumáciu 
alkoholu, zgrupovanie sa asociálov a neprispôsobivých občanov a najmä znečisťovanie verejného priestranstva 
najmä v týchto lokalitách: 
1. OC Grunt a okolie fontány, Trieda KVP  
2. OC Klas, Hemerkova ulica  
3. Centrum DORKA a okolie, Hemerkova ulica  
4. OC ISKRA, Bauerova ulica 5. Drocárov park a okolie OC Jednota, Dénešova ulica   
 
Záver k uzneseniu č. 434/b: Uznesenie je potrebné viesť medzi úlohami v plnení. 
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15. U z n e s e n i e z XXXVII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 25. septembra 2018 číslo :  437/a  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje viazanie finančných prostriedkov z 
odpredaja mobilnej ľadovej plochy na vybudovanie resp. revitalizáciu ihriska pod mobilnou ľadovou plochou v 
Drocárovom parku     
Záver k uzneseniu č. 437/a: Uznesenie je potrebné viesť ako uznesenie v plnení, nakoľko 
MĽP bola odpredaná, avšak finančné prostriedky z odpredaja ešte neboli použité. 

 
 

16. U z n e s e n i e z XXXVII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 25. septembra 2018 číslo :  437/b  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada  Miestny úrad:  
1. Vykonať inventarizáciu majetku MĽP v zmysle platného znaleckého posudku  
2. Upraviť návrh VOS a doplniť chýbajúci majetok po inventarizácii  
3. Zabezpečiť ochranu majetku zariadenia MĽP určeného na predaj       Termín: 15.10.2018     
 
Záver k uzneseniu č. 437/b: Uznesenie nebolo splnené. Uznesenie je možné zrušiť 
vzhľadom k tomu, že nové vedenie MČ v roku 2019 MĽP odpredalo. 
17. U z n e s e n i e z XXXVII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 25. septembra 2018 číslo :  443  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej 
časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 podľa predloženého návrhu.    
Záver k uzneseniu č. 443: Štvrtá zmena rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtu MČ. 
Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko uplynula lehota, kedy mala byť zmena rozpočtu 
realizovaná.  

 
 

18. U z n e s e n i e z XXXVII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 25. septembra 2018 číslo :  446  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
1. schvaľuje verejné ocenenia mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu  
2. žiada starostu mestskej časti , aby do konca volebného obdobia 2014-2018 zabezpečil odovzdanie 
schválených verejných ocenení mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. 
Záver k uzneseniu č. 446:  Uznesenie v roku 2018 nebolo splnené, oceňovanie bolo 
zabezpečené až v roku 2019 už novým vedením MČ. Uznesenie je možné zrušiť. 
 
 
I) Rokovanie MZ dňa 10. 12. 2018 
 
Dňa 10. 12. 2018 prebehlo I. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP - ustanovujúce, na ktorom neboli uložené úlohy. 
 
 
J) Rokovanie MZ dňa 20. 12. 2018 
 
19.   U z n e s e n i e z II. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 20. decembra 2018 – v mimoriadnom termíne číslo :  17  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  schvaľuje    V. zmenu rozpočtu Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 podľa predloženého návrhu s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Takáča.     
Záver k uzneseniu č. 17: Piata zmena rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtu MČ. 
Uznesenie je možné zrušiť, nakoľko uplynula lehota, kedy mala byť zmena rozpočtu 
realizovaná.  
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 II.  V roku 2018 starosta MČ Ing. Alfonz Halenár pozastavil výkon 
uznesení, ktoré miestne zastupiteľstvo potvrdilo v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení: 

 
1. U z n e s e n i e    z XXXIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice-Sídlisko KVP zo dňa 6. marca 2018 v mimoriadnom termíne číslo: 378                     
Potvrdenie uznesenia č. 365 z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 23.01.2018 – poslanecký návrh 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje  uznesenie č. 365 z pokračovania XXXI. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice  -  Sídlisko KVP  zo dňa  23.01.2018.     
 Znenie uznesenia č. 365 zo dňa 23. januára 2018: Senior dom – aktuálne informácie - 
poslanecký návrh 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada starostu Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP, aby  na základe znenia 5.V čl. VI „Ukončenie nájmu“ Dodatku č. 1 
k Nájomnej zmluve č. 64/2013/SM okamžite odstúpil od zmluvy s RZ KARAT a doručil 
nájomcovi v písomnej forme odstúpenie od zmluvy najneskôr 31.01.2018.  
Zodpovedný :  starosta                                                                         Termín :  31.01.2018 
Záver k uzneseniu č. 365:  Uznesenie nebolo splnené. Uznesenie je možné viesť ako 
úlohu v plnení. 
 
 
2. U z n e s e n i e  z XXXIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 6. marca 2018 v mimoriadnom termíne číslo: 379 
Potvrdenie uznesenia č. 374 z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 23.01.2018  – poslanecký návrh 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje  uznesenie č. 374 z pokračovania XXXI. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice  -  Sídlisko KVP  zo dňa  23.01.2018.     
Znenie uznesenia č. 374 zo dňa 23. 1. 2018:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade  s  platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi deleguje do Rady  
Základnej  školy  Starozagorská  8,  040 23  Košice,  zástupcu  zriaďovateľa Ing. Juraja 
Mihaľova, trvale bytom Hemerkova 25, 040 23 Košice.  
Záver k uzneseniu č. 374:  Uznesenie nebolo splnené. Uznesenie je možné zrušiť pre jeho 
neaktuálnosť. 
 
3. U z n e s e n i e     z XXXIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice-Sídlisko KVP zo dňa 6. marca 2018 v mimoriadnom termíne číslo: 380                                      
Potvrdenie uznesenia č. 375/c z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 23.01.2018 – poslanecký návrh 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje  uznesenie č. 375/c z pokračovania XXXI. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  zo dňa  23.01.2018.     
Znenie uznesenia č. 375/c zo dňa 23. januára 2018 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
1. nesúhlasí  s prevodom pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane 
priľahlej     plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o.  
2. nesúhlasí  s trvalým umiestnením autoumyvárne v blízkosti obytných blokov. 
Zodpovedný : Ing. Alfonz Halenár, starosta           Termín : najbližšie rokovanie Mestského   
                                                                                                      zastupiteľstva mesta Košice  
Záver k uzneseniu č.375/c:  Uznesenie nebolo splnené. Je potrebné ho viesť medzi 
úlohami v plnení. 
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4.  U z n e s e n i e  z XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 20. marca 2018 v mimoriadnom termíne číslo: 390 

Potvrdenie  uznesenia číslo 382 z  XXXIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 
KVP zo dňa  6. marca 2018 poslanecký návrh 
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -  Sídlisko   KVP,    v    súlade   s    platnými   ústavnými    
zákonmi,    zákonmi    a    ostatnými    všeobecne   záväznými   právnymi   predpismi  potvrdzuje uznesenie 
číslo 382 z XXXIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP zo dňa 6. marca 
2018. 
Znenie uznesenia č. 382 zo dňa 6. marca 2018 
Časový plán rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2018 – poslanecký 
návrh 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, aj s platným  
Rokovacím  poriadkom,  §  6,  body  3/  a  4/ ,     
I .  schvaľuje 
Časový plán rokovaní Miestnej rady, ďalej len MieR a Miestneho zastupiteľstva, ďalej len 
MieZ,   v roku 2018 takto: 
 1.  Rokovací  deň  MieR  v  riadnych  termínoch  je  každý  prvý  utorok  v  mesiaci,  
s  výnimkou  mesiaca  máj  2018,  kedy  bude  rokovanie  MieR  v  stredu,  2. mája 2018.      
 2.  Rokovací  deň  MieZ  v  riadnych  termínoch  je  každý  tretí  utorok  v mesiaci.    
 3.  Čas začiatku rokovaní  MieR  aj  MieZ  je  o 15:00 hod.         
 4.  Miesto  rokovaní  je  Miestny úrad  Mestskej časti  Košice- Sídlisko KVP, Trieda KVP 1,    
           I .  poschodie,   zasadacia  miestnosť. 
 5.  Konkrétny  harmonogram  jednotlivých  rokovaní  MieR  aj  MieZ  v  roku  2018 :    
           Miestna  rada                  Miestne  zastupiteľstvo               Deň               Čas  rokovania 
 03.  apríl                           17.  apríl                                    utorok            15 : 00  hod. 
 02.  máj - s t r e d a          15.  máj                                      utorok            15 : 00  hod. 

05.  jún                             19.  jún                                       utorok            15 : 00  hod. 
04.  september                 18.  september                            utorok            15 : 00  hod. 
02.  október                      16.  október                                utorok            15 : 00  hod. 

 
II.  žiada  

starostu MČ, aby  zvolával  zasadnutia  MieR  a  MieZ v súlade so schváleným „Časovým  
plánom a  konkrétnym  harmonogramom   jednotlivých  rokovaní  v  roku  2018 “. 

 
Záver k uzneseniu č. 382: Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár uznesenie nesplnil. 
Uznesenie je možné zrušiť pre uplynutie času, kedy malo byť plnené. 

 
 
5. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 404   
Potvrdenie uznesenia č. 400 z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi   potvrdzuje   uznesenie č. 400 z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.         
Znenie uznesenia č. 400 zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -  Sídlisko   KVP,    v    súlade   s    
platnými   ústavnými    zákonmi,    zákonmi    a    ostatnými    všeobecne   záväznými   
právnymi  predpismi  schvaľuje „Zásady  obsadzovania  komisií  pre  výberové  konania  v  
MČ  Košice  -  Sídlisko  KVP  “   podľa  predloženého  návrhu.        
Záver k uzneseniu č. 400: Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár v roku 2018 toto uznesenie 
nesplnil.  Uznesenie je možné naďalej viesť ako úlohu v plnení.  
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6. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 405   

Potvrdenie uznesenia č. 401/a z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš   
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje   uznesenie č. 401/a z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.        
Znenie uznesenia č. 401/a zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v programovom rozpočte 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2018 – 2020 1. v programe 6: Kultúra, 
podprograme 6.2: Kultúrne podujatia v textovej časti dopĺňa podujatie „Verejné korčuľovanie 
- 2x ročne“, 2. v programe 5: Šport, podprograme 5.3.: Podpora športových aktivít v textovej 
časti dopĺňa podujatie „Janigovská šport olympiáda“.  
Záver k uzneseniu č. 401/a: Uznesenie je možné viesť medzi úlohami v plnení. 

  
  

7. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 406   

Potvrdenie uznesenia č. 401/b z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje   uznesenie č. 401/b z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.        
Znenie uznesenia č. 401/b zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada  starostu, aby zabezpečil 
vypísanie verejnej obchodnej súťaže na vypracovanie koncepcie rozvoja zelene na sídlisku 
KVP a to v rozsahu;    
I. Analýza stavu a identifikácia možností a východísk rozvoja  
II. Návrh koncepcie rozvoja verejnej zelene na území Mestskej časti Košice-Sídlisko 

KVP  
 Termín: do 30 kalendárnych dní od schválenia uznesenia.  
Záver k uzneseniu č. 401/b: Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár v roku 2018 toto uznesenie 
nesplnil. Uznesenie je možné viesť medzi úlohami v plnení. Finančné prostriedky na 
vypracovanie koncepcie verejnej zelene sú plánované v rozpočte na rok 2019. 
 

 
8. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 407   
Potvrdenie uznesenia č. 401/d z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi potvrdzuje   uznesenie č. 401/d z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.        
Znenie uznesenia č. 401/d zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  na základe výstupov z komisie 
parkovania žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby:  
a) zaoberal sa kontrolou zvislého dopravného značenia na celom sídlisku KVP a informoval 
poslancov o výsledkoch kontroly písomnou správou z kontroly  
b) zaoberal sa nepriaznivou situáciou pri ZŠ Čordákova a ZŠ Janigova a v súčinnosti s 
mestom a komisiou parkovania pri MČ navrhol riešenia danej situácie  
c) preveril možnosti využitia areálu pri ZŠ Čordákova a ZŠ Janigova a o výsledkoch 
preverenia informoval poslancov vo forme písomnej správy.  
Záver k uzneseniu č. 401/d: Starosta MČ Ing. Alfonz Halenár v roku 2018 toto uznesenie 
nesplnil. Uznesenie je možné viesť medzi úlohami v plnení.  
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9. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 408    

Potvrdenie uznesenia č. 401/e z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi potvrdzuje   uznesenie č. 401/e z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.        
Znenie uznesenia č. 401/e zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   

1. žiada Miestny úrad, aby vypracoval dopravno-bezpečnostný projekt na lokalitu v 
okolí obytného bloku Čordákova 26 smerom k vstupu do školy Čordákova 50  
2. žiada Miestny úrad, aby vstúpil do jednania s vedením Spojenej školy Čordákova 
50 ohľadom možnosti nočného parkovania v čase od 17:00 - 07:00  a cez víkendy na 
mieste pred školou, ktoré je vyhradené pre zamestnancov školy 

 
Záver k uzneseniu č. 401/e: Uznesenie nebolo splnené. Je možné ho viesť medzi úlohami 
v plnení. 
 
 
10. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 409   
Potvrdenie uznesenia č. 401/f z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi potvrdzuje   uznesenie č. 401/f z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.        
Znenie uznesenia č. 401/f zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -  Sídlisko   KVP,    v    súlade   s    
platnými   ústavnými    zákonmi,    zákonmi    a    ostatnými    všeobecne   záväznými   
právnymi  predpismi  schvaľuje „Zásady poskytovania externých právnych služieb pre 
potreby MČ Košice-Sídlisko KVP“, podľa predloženého návrhu.   
Záver k uzneseniu č. 401/f:  Uznesenie nebolo splnené. Je možné ho viesť medzi 
nesplnenými úlohami. 
 
 
11. U z n e s e n i e   z XXXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP zo dňa 15. mája 2018 v mimoriadnom termíne číslo : 410   
Potvrdenie uznesenia č. 401/g z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP zo dňa 10. 04. 2018 – poslanecký návrh: Martin Boritáš  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  potvrdzuje   uznesenie č. 401/g z pokračovania XXXIV. 
rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -  Sídlisko KVP  zo dňa  10. 04. 2018.        
Znenie uznesenia č. 401/g zo dňa 10. 4. 2018 
Miestne    zastupiteľstvo    Mestskej    časti    Košice  -  Sídlisko   KVP,    v    súlade   s    
platnými   ústavnými    zákonmi,    zákonmi    a    ostatnými    všeobecne   záväznými   
právnymi  predpismi    
I .    k o n š t a t u j e   

      1.  že ku dnešnému  dňu  nie je zverejnený na web stránke MČ audiovizuálny 
záznam  z  rokovaní  MieZ  konaných  v  týchto  dňoch : 19.  12.  2017,  kedy  boli  
MieZ  potvrdené  starostom  nepodpísané  uznesenia  a  prerušené                       
rokovanie  v  bode  7 ; 20.  12.  2017,  kedy  bola  schválená  VII.  zmena  rozpočtu ; 
23.  01.  2018,  kedy  bolo  pokračovanie  rokovania  MieZ  z  19.  12.  2017 ; 06.  03.  
2018,  kedy  bolo  rokovanie  MieZ  ráno  o  08 : 00  hod,  v  ktorom  boli  MieZ  
potvrdené starostom  nepodpísané  uznesenia  a  ďalšie  body  prerokované ; 20.  03.  
2018,  kedy  bolo  rokovanie  MieZ  v  riadnom  termíne !  
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      2.  že  týmto  konaním  bolo  porušené  ustanovenie  článku  5 ,  ods.  2. ,  písm.   
a) ,      bod IV.  "  Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  " , kde  je  určená  obsahová  
náplň  web - ovej    stránky  ako  aj  povinnosť  zverejniť  všetky  audiovizuálne  
záznamy  z  rokovaní  MiZ  v  plnom  rozsahu !  
  
     3.  že  starosta  využil  neoprávnene  web stránku MČ  -  
http://www.mckvp.sk/miestny-urad/media/  , na vlastnú prezentáciu v rámci svojej 
predvolebnej kampane, pričom  jeho tvrdenia  o  kontrolórke  MČ  sú  značne  
demagogické, nepravdivé,  neobsahujú   žiadne dôkazy,  ba  práve naopak,  sú  to  jeho  
nehorázne  výmysly  a  zavádzajúce  klamstvá.  Mimo  iného  sú  v  rozpore najmä  s  
týmito  ustanoveniami  platných  " Zásad  informovanosti občanov prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice        - Sídlisko  KVP " :      a)  
článok  3,  bod  9. ;          b)  článok  5,  bod  2. , písm.  b ) ;       c)  článok  9,  bod  1. ,  
písm.  b ) ;         d)  článok  9,  bod  4. ;      e)   článok  11,  bod  1. ;       
4.  že  starosta,  ako  štatutár  našej  MČ,  opakovane  niekoľkokrát  porušil  platné  
ZIOPKP,   čím   opäť  potvrdil,  že  svoju  funkciu  vykonáva  nezodpovedne,  v  
rozpore   s  povinnosťami,  ktoré  mu  z  platných  ústavných   zákonov,    zákonov    a    
ostatných    všeobecne   záväzných   právnych  predpisov   jednoznačne   vyplývajú !    
   
 II .    ž i a d a    s t a r o s t u    M Č    aby  zabezpečil  okamžitú  nápravu  minimálne  
tak,  že    
      1.  predmetné  audiovizuálne  záznamy  uvedené   v   bode  1.  budú  bezodkladne  
zverejnené  na  web  stránke  MČ !  ;  
      2.  v  súlade  s  článkom  9,  bod  4.  bude  bezodkladne  na  web  stránke  MČ    
zverejnené  „  Vyjadrenie  kontrolórky  mestskej  časti  “  zo  dňa  19.  03.  2018,  
ktoré  je  neoddeliteľnou  súčasťou  tohto  uznesenia !  
      Zodpovedný :  starosta  MČ                                                     Termín :  v  texte      
  

Záver k uzneseniu č. 401/g: Uznesenie nebolo splnené. Je možné ho evidovať medzi 
nesplnenými úlohami. 

  
  

12. U z n e s e n i e  z XXXVI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP zo dňa 19. júna 2018 číslo :  415  

Potvrdenie uznesenia číslo 411 z XXXV. rokovania MieZ MĆ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 15.05.2018 – 
poslanecký návrh: Martin Boritáš 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi potvrdzuje 
uznesenie č. 411 z XXXV. Rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa 15.05.2018. 
Znenie uznesenia č. 411 zo dňa 15. 5. 2018 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, v súlade s platnými ústavnými    
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi    
  
A) schvaľuje „Závery  kontroly  plnenia  uznesení  miestneho  zastupiteľstva,  ktoré  boli  
schválené v  roku  2017“  v  plnom  rozsahu ;  
 
B) žiada Miestny úrad a starostu MČ, aby bezodkladne zabezpečili:            
01.  zaradenie  medzi  úlohy  v  plnení  tieto  platné  uznesenia :  
a )  uznesenie  č.  249 / a   zo dňa 24.1.2017,    
b )  uznesenie  č.  277   zo dňa 18.4.2017,   
c )  uznesenie  č.  279 / b   zo dňa 18.4.2017,   
d )  uznesenie  č.  298   zo dňa 27. 6. 2017,   
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e )  uznesenie  č.  302   zo dňa 6.7.2017,   
f )  uznesenie  č.  319   zo dňa 16.8.2017,   
g )  uznesenie  č.  323 / b   zo dňa 12.9.2017,   
h )  uznesenie  č.  364   zo dňa 19.12.2017,   
i )  uznesenie  č.  353 / b   zo dňa 28.11.2017 ;       
 
02.  zaradenie  medzi  nesplnené  úlohy  tieto  platné  uznesenia :   
a )  uznesenie  č.  251  bod  b )   zo dňa  24. 1. 2017,   
b )  uznesenie  č.  278   zo dňa 18. 4.2017,   
c )  uznesenie  č.  279 / a   zo dňa 18.4. 2017,   
d )  uznesenie  č.  280 / a   zo dňa 18. 4.2017,   
e )  uznesenie  č.  280 / b   zo dňa 18.4.2017,   
f )  uznesenie  č.  288 / a   zo dňa 18. 4. 2017,   
g )  uznesenie  č.  288 / c   zo dňa 18. 4. 2017,   
h )  uznesenie  č.  288 / d   zo dňa 18. 4. 2017,   
i )  uznesenie  č.  301 / a   zo dňa 6.7.2017,   
j )  uznesenie  č.  301 / b   zo dňa 6.7.2017,   
k )  uznesenie  č.  301 / c   zo dňa 6.7.2017,  
l )  uznesenie  č.  301 / d   zo dňa 6.7.2017,   
m )  uznesenie  č.  307   zo dňa 6.7.2017,   
n )  uznesenie  č.  308   zo dňa 6.7.2017,   
o )  uznesenie  č.  311 / a   zo dňa 6.7.2017,   
p )  uznesenie  č.  311 / c   zo dňa 6.7.2017,   
q )  uznesenie  č.  311 / d   v  bode  b), c)   zo dňa 6.7.2017,   
r )  uznesenie  č.  311 / e   zo dňa 6.7.2017,   
s )  uznesenie  č.  311 / f   zo dňa 6.7.2017,   
t )  uznesenie  č.  316 / b   zo dňa 16. 8. 2017,   
u )  uznesenie  č.  240    zo dňa 20.12.2016,   
v ) uznesenie  č.  316 / b  bod III.  a  V.   zo dňa 16.8.2017,   
w )  uznesenie  č.  318  bod  2   zo dňa 16.8.2017,  - 1 -  
x )  uznesenie  č.  327  bod  III.   zo dňa 10.10.2017,   
y )  uznesenie  č.  328 / a   zo dňa 10.10.2017,   
z )  uznesenie  č.  328 / b   zo dňa 10.10.2017,   
á )  uznesenie  č.  350  bod  II.   zo dňa 28.11.2017,   
é )  uznesenie  č.  351   zo dňa 28.11.2017,   
í )  uznesenie  č.  352   zo dňa 28. 11.2017 ;       
 
     03.  zaradenie  medzi  splnené  úlohy :       uznesenie  č.  339 / a   zo dňa 10. 10. 2017 ;       
     04.  aktualizáciu a) „Rokovacieho  poriadku  MieR“ v súlade s platnými  uzneseniami 
č.285 a 286 a  jeho  novelizované  znenie  predložiť  poslancom  MieZ ; b) „Zásad  
informovanosti  občanov  prostredníctvom  komunikačných  prostriedkov Mestskej  časti  
Košice - Sídlisko KVP“ v súlade s platným uznesením  č. 318, potvrdeným  MieZ  dňa 
10.10.2017  a  ich  novelizované  znenie  predložiť  poslancom MieZ  a  zverejniť  na  
webovej stránke  MČ ;                   
     05. kompletnú evidenciu všetkých platných uznesení v elektronickej podobe s  
neobmedzeným  prístupom poslancom MieZ,  verejnosti   -   na  webovej stránke  MČ,  aj  
zamestnancom  MČ ;     
     06. aby všetky uznesenia týkajúce sa zmien rozpočtu boli vedené ako  úlohy  v  plnení  až   
do  vypracovania  záverečného  účtu  MČ  za  rok  2017 ;      
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      07.  dôsledne  plnenie  platného  uznesenia č. 272 zo dňa 18. 4. 2017  týkajúceho sa 
vybavovania  interpelácií ;       
     08.  splnenie  ustanovenia  §  13 b   ods. 1  zákona  č.  369 / 1990  Zb.  o  obecnom  
zriadení ;       
     09.  aby ku každej kontrole uskutočňovanej kontrolórkou našej MČ boli predkladané 
doklady zosumarizované a úplné, aj s vyjadreniami starostu MČ, ktoré sa týkajú priamo jeho. 
Zároveň  je  ku  kontrole  nutné  predkladať  písomné  potvrdenie úplnosti  predložených  
dokladov ;         
     10. aby kontrolovaný subjekt = MČ, v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 písm. d) zákona 
č.357/2015 Z. z.  o  finančnej kontrole  a  audite,  splnil  svoju  povinnosť  a  prijal  konkrétne  
opatrenia  na  nápravu  zistených  nedostatkov  uvedených  vo „Výsledkoch kontroly  plnenia  
uznesení  MieZ, ktoré boli schválené v roku 2017“ kontrolórky MČ,  odstránil   príčiny  ich  
vzniku  a  do 5. 7. 2018 o tom informoval písomnou formou MieZ ;       
     11. aby za nesplnenie jednotlivých uznesení a úloh, uvedených vo „Výsledkoch kontroly  
plnenia  uznesení  MieZ, ktoré boli schválené v roku 2017“ predložených kontrolórkou MČ, 
bola  vyvodená konkrétna, osobná zodpovednosť za  ich nesplnenie  a  písomná  správa  o  
zrealizovaní  tejto  požiadavky  bola  predložená poslancom  MieZ  našej  MČ  na  najbližšie  
rokovanie  MieZ ;  
 
C) ruší uznesenie  č.  288 / e   zo dňa 18.4.2017 ;  
 
Záver k uzneseniu č. 411: Uznesenie v roku 2018 nebolo splnené. Uznesenie je možné 
viesť ako úlohu v plnení. V roku 2019 boli splnené úlohy uvedené v písmene B) body 01, 
02, 03, ktoré je možné zaradiť medzi splnené úlohy.  
   

 
 
 

Záver kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli 
schválené v roku 2018: 
 
Kontrolou plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2018 
boli zistené tieto nedostatky: 
A) V roku 2018 bolo prijatých 19 uznesení podpísaných starostom MČ Ing. Alfonzom 

Halenárom, ktorými boli uložené úlohy, alebo z ktorých vyplývali povinnosti. 
Z týchto schválených uznesení 9 uznesení nebolo splnených. Ide o uznesenia číslo 
375/b, 375/d, 388, 394, 395, 401/h, 418, 437/b, 446. (viď bod I. správy) 
 

B) V roku 2018 starosta MČ Ing. Alfonz Halenár pozastavil výkon 12 uznesení, ktoré 
miestne zastupiteľstvo následne potvrdilo. Napriek tomu z týchto uznesení 11 
uznesení nebolo splnených. (viď bod II. správy) 

 
C) Navrhujem uznesenia vymenované v správe ďalej evidovať alebo zrušiť takto: 

 
1. Medzi splnené úlohy je možné zaradiť tieto uznesenia:  
- uznesenie č. 411 písmeno.B) body 01, 02, 03 
- uznesenie č. 412  

 
2. Medzi nesplnené úlohy je potrebné zaradiť tieto uznesenia:  
- uznesenie č. 388 
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- uznesenie č. 401/f 
- uznesenie č. 401/g 

 
3. Odporúča sa zrušiť 
- uznesenie č. 375/b 
- uznesenie č. 375/d 
- uznesenie č. 394 
- uznesenie č. 395 
- uznesenie č. 396 
- uznesenie č. 399 
- uznesenie č. 426 
- uznesenie č. 430/a 
- uznesenie č. 437/b 
- uznesenie č. 443 
- uznesenie č. 446 
- uznesenie č. 17 
- uznesenie č. 374 
- uznesenie č. 382 

 
4. Odporúča sa viesť medzi úlohami v plnení tieto uznesenia: 
- uznesenie č. 365 
- uznesenie č. 401/h 
- uznesenie č. 417 
- uznesenie č. 418 
- uznesenie č. 434/b 
- uznesenie č. 437/a 
- uznesenie č. 375/c 
- uznesenie č. 400 
- uznesenie č. 401/a 
- uznesenie č. 401/b 
- uznesenie č. 401/d 
- uznesenie č. 401/e 
- uznesenie č. 411 okrem písm.B) bod 01, 02, 03. 
 

 
5. Záverom je potrebné upozorniť na konštatovanie v závere správ z kontrol plnenia 

uznesení z predchádzajúcich rokov,  bolo opakovane uvedené: 
„Osobitnú pozornosť je nutné venovať uzneseniam, ktoré sú označené ako „trvalé úlohy 
z predchádzajúcich rokov“ – tie uznesenia, ktoré sú platné od ich schválenia miestnym 
zastupiteľstvom a neboli zrušené. V zozname týchto trvalých uznesení majú byť nielen 
uznesenia, ktoré majú ukladací charakter ale aj ďalšie uznesenia, ktoré môžu mať vplyv na 
rozhodovací proces miestneho zastupiteľstva. Z toho dôvodu je nutné uznesenia predošlých 
rokov preveriť a rozhodnúť, ktoré naďalej viesť v evidencii, a ktoré zrušiť.“ 
 
Evidencia uznesení musí byť vedená v elektronickej podobe a prístupná zamestnancom 
mestskej časti ako aj poslancom miestneho zastupiteľstva. Táto požiadavka bola uvedená 
už v správe z kontroly plnenia uznesení MZ z roku 2013. Napriek prijatým opatreniam 
požiadavka nebola zrealizovaná.  
Rovnaký nedostatok bol konštatovaný tiež v správe z kontroly plnenia uznesení MZ z roku 
2014. Prijaté opatrenie, ktoré uviedol vtedajší prednosta miestneho úradu vo svojej správe dňa 
13. 3. 2015 v znení: „...bude spracovaný tabuľkový prehľad uznesení v elektronickej forme 
a sprístupnený zamestnancom úradu. Tento zoznam bude spracovaný postupne s doplnením 
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uznesení z predchádzajúcich rokov v termíne do 30. 6. 2015“ nebolo splnené. Na základe 
žiadosti o predlženie termínu zo dňa 28. 1. 2016, ktorú predložila vtedajšia prednostka úradu, 
bol termín splnenia opatrenia predĺžený do 30. 6. 2016.  
V tom období bol spracovaný prehľad uznesení v členení : Uznesenia – nesplnené úlohy, 
Uznesenia - trvalé úlohy a Uznesenia – úlohy v plnení. Spracovaný prehľad bol sprístupnený 
všetkým zamestnancom na spoločnom súbore, KVP – právne odd. ADDuznesenia. Tento 
materiál je nutné aktualizovať.  
 

 
 

3. INFORMÁCIE O ĎALŠEJ ČINNOSTI 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, ktorý bol predkladaný na rokovanie 
MZ v septembri 2018 (ešte pred útokom na server MČ), bolo starostovi MČ v mesiaci máj 
2019 postupne písomne oznámené vykonanie týchto  kontrol: 
- Kontrola č. 5: kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. 

štvrťrok 2018 
- Kontrola č. 6: kontrola  plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 31. 3. 2019. 
- Kontrola č. 7: kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 1. 

štvrťrok 2019 
- Kontrola č. 8: kontrolu tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v roku 2018. 

 
Ku každému oznámeniu vykonania kontroly boli zaslané vyjadrenia vedúcej ekonomického 
oddelenia, v ktorých je uvedené: 
 V súvislosti s technickými problémami pri spracovaní účtovníctva a výkazníctva za 
rok 2018 z dôvodu straty dát, ktorá bola vyvolaná externým neoprávneným zásahom do 
servera, došlo k trvalej likvidácii softvérov pracujúcich na dvoch serveroch, vrátane 
zálohovaných ekonomických dát 
 MČ Košice-Sídlisko KVP (ďalej len „MČ KVP“)  požiadala listom č. 3149/2018/EO 
zo dňa 03.12.2018, MF SR, Sekciu štátneho výkazníctva a Sekciu rozpočtovej politiky 
o zmenu spôsobu predloženia štvrťročných výkazov a o zmenu zákonom stanovených 
termínov ich spracovania a predloženia. 
 MF SR, Sekcia štátneho výkazníctva listom MF/020082/2018-31 zo dňa 07.01.2019 
zaslala MČ KVP stanovisko k žiadosti. 
 K dnešnému dňu je spracovaná ročná účtovná závierka MČ KVP za rok 2018. Keďže 
jej spracovanie prebiehalo v rôznych etapách, najprv sa vstupovalo do roku 2017, následne sa 
sumárne prenášali obraty na účtoch k 30.06.2018 a od 1.7.2018 do 31.12.2018 boli 
doúčtované jednotlivé doklady. Uzávierka vznikla zlúčením dokladov s analytickou 
evidenciou, ale i bez analytickej evidencie.  
 
Na základe uvedeného vyjadrenia a v súvislosti s objektívnymi dôvodmi nebolo možné tieto 
plánované kontroly vykonať.  
 
 
    V Košiciach, 27. 5. 2019                                                                  
 
 
     
     

                                                                               Ing. Anna Hóková v.r. 
                                    kontrolórka mestskej časti  
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