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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 15. zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP,  konanej  dňa  15.04.2021 

o  15.00  hodine  na  Miestnom   úrade  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP,  Trieda  KVP  č.  1,  

I. poschodie, kancelária starostu 

________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci :  Podľa prezenčnej listiny, ktorá je priložená k zápisnici.  

Ospravedlnení poslanci:   

Prítomní zamestnanci MČ : Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.  

 

1. Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 15. zasadnutí miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia rady e-mailom, program rokovania obsahuje 9 bodov. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Následne požiadal prítomných poslancov - členov miestnej rady o 

predloženie návrhov na vypustenie alebo doplnenie bodov programu rokovania. Keďže žiadne 

návrhy neboli, starosta požiadal poslancov o schválenie programu rokovania.   

 

1.a)  Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje   

program rokovania 15. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktorý je 

uvedený v pozvánke.  

1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania 

b) Určenie overovateľa zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení    

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

01.11.2020 do 31.03.2021                                                                       

4. Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

5. Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov - upravená urbanistická štúdia  

6. Prístrešky MHD - informatívna správa o zámere mestskej časti vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž       

7. Informatívna  správa  o  zrealizovaných   rozpočtových  opatreniach   za  obdobie  január  

     - marec 2021                                                                                                                                                                 

8. Rôzne   

9. Záver  

 

Počet prítomných poslancov: 4   

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo                    Návrh bol schválený. 
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1. b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Martin Boritáš.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod programu kontrola plnenia uznesení a diskusiu k nemu. Keďže sa nikto 

neprihlásil, uzatvoril diskusiu a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

Miestna  rada  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

a) zaradiť  uznesenia  z  XX.  rokovania  miestneho  zastupiteľstva   zo   dňa  18.02.2021   z   XXI.   

    rokovania zo dňa 25.03.2021 v mimoriadnom termíne a  z predchádzajúcich  rokovaní miestneho 

    zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 170, 205, 207, 236/a, 236/b, 239, 241/a, 241/b                                                                              

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 226, 238, 244, 245, 246 

b) vziať na vedomie     

     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

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

     od  01.11.2020 do 31.03.2021.  
Starosta: Uviedol bod programu a informoval, že sa konalo zasadnutie dvoch komisií: 

- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska s umelou trávou. Dodal, že víťazná firma už spracovala 

projektovú dokumentáciu. Cena zákazky je nižšia, akú sme očakávali, realizácia rekonštrukcie 

by mala začať na prelome mája a júna. 

- K údržbe komunikácií dodal, že oproti minulému roku vieme opraviť viac komunikácií, 

nakoľko cena je nižšia. 

Starosta ďalej informoval o pripravovaných súťažiach na Džemo bar a Linear park. 

 

Následne otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. V diskusii sa nikto neprihlásil, starosta ju 

uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie  

Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.11.2020 

do 31.03.2021.  

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

4.  Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci  obyvateľom  Mestskej časti Košice  

     - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že inšpiráciou pre doplnenie zásad bola mestská časť 

v Bratislave. Dodal, že sme chceli upraviť postup pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci obyvateľom 

v náhlej núdzi, podmienky, stanoviť kategórie obyvateľov odkázaných na poskytnutie pomoci 

a zároveň vymedziť kompetencie.  K bodu programu otvoril diskusiu. 

p. Adamčíková: Informovala o tom, že zásady neboli menené od roku 2015.  

Ing. Takáč, PhD.: Požiadal, aby v takto predkladaných dokumentoch boli farebne zvýraznené  

zmeny, t. j. vypustenie či doplnenie nového textu. 



3 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a predniesol návrh na uznesenie.  

  

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

schváliť  

Zásady poskytovania sociálnej pomoci  obyvateľom  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa 

predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

5.  Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov - upravená urbanistická 

     štúdia  

Starosta: Uviedol bod programu s tým, že materiál bol už prerokovávaný a jednotlivé komisie 

k nemu dodali výhrady. Projektant s investorom deklarujú, že zapracovali všetky pripomienky 

mestskej časti a predkladajú upravenú štúdiu. Hlavné pripomienky, ako vidíte na obrazovke, boli: 

- parkovacie plochy riešené formou parkovacieho domu, aby bol čo najmenší záber zelene, 

- rešpektovať zeleň pozdĺž Triedy KVP, 

- rešpektovať cyklochodník. 

K rozšíreniu areálu ďalej dodal, že je otázne, či to takto investor bude aj reálne stavať a otvoril 

diskusiu.  

p. Adamčíková: Opýtala sa, či sa k štúdii uskutočnilo aj osobné stretnutie. Tiež povedala, že po 

predchádzajúcich skúsenostiach nevieme, ako sa bude všetko vyvíjať, keďže projekt je navrhovaný 

vo viacerých etapách.  

p. Matoušek: Na zasadnutí komisie boli deklarované všetky naše pripomienky. Tu nastavujeme len 

urbanistickú štúdiu, ktorá sa môže líšiť od stavebného projektu. Prioritou sú parkovacie úpravy. 

Dodal, že reálne sa môže zrealizovať druhá a tretia etapa a ostatné etapy sú v nedohľadne. Doplnil, 

že budeme účastníkmi stavebného konania.  

Starosta: Vyjadril obavu, že investori sľubujú podzemné parkovacie miesta, ale nakoniec ich 

nepostavia. Navrhol doplniť text uznesenia „po zapracovaní pripomienok miestnej rady, komisií 

a miestneho zastupiteľstva“. Pred rokovaním miestneho zastupiteľstva sa uskutoční zasadanie 

Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, na ktorom členovia komisie budú mať možnosť 

vyjadriť sa k štúdii. V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie, vyhradzujeme si právo 

na ďalšie potvrdenia a posúdenia. Taktiež dodal, že reálna je druhá a tretia etapa. Evidujeme 

sťažnosti obyvateľov Drábovej ulice na prejazdy áut. Povedal, že v podstate všetky pozemky vlastní 

mesto Košice. 

p. Boritáš:  Uviedol, že realizáciou projektu budú lepšie využité plochy, ako doteraz.   

p. Horenský: Dodal, že reálne vidí maximálne tretiu etapu. 

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju ukončil a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie 

zámer rozšírenia areálu Arény Sršňov na základe upravenej urbanistickej štúdie po zapracovaní 

pripomienok miestnej rady, komisií a miestneho zastupiteľstva.     

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
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6.  Prístrešky MHD - informatívna správa o zámere mestskej časti vyhlásiť obchodnú  

     verejnú súťaž 

Starosta: Otvoril bod  programu rokovania. V úvode informoval, že s firmou euro AWK, s. r. o. 

máme uzavretú zmluvu na 15 rokov s prolongáciou na 5 rokov. V prípade, že nedôjde 

k vypovedaniu zmluvy, táto bude predĺžená na ďalších 5 rokov. Teraz nám končí päťročná 

prolongácia, teda najneskôr v auguste 2021 musíme zmluvu buď vypovedať alebo vypísať 

obchodnú verejnú súťaž,  alebo bude zmluva plynúť za tých istých podmienok. Dodal, že zmluva je 

z roku 2001 a už nespĺňa požiadavky, ktoré spĺňať má. Ďalej informoval o: 

- vypísaní obchodnej verejnej súťaže, ktorá sa javí ako transparentný spôsob výberu novej firmy, 

- rokovaniach s inými firmami, 

- firme euro AWK, ktorá deklarovala, že v prípade uzavretia novej zmluvy je spoločnosť ochotná 

vymeniť všetky prístrešky zastávok na KVP a doplniť ich podľa našich požiadaviek. V prípade 

výmeny prístreškov za smart-prístrešky resp. prístrešky so zelenou strechou, tieto nie je schopná 

realizovať z dôvodu problémov s údržbou.  Spoločnosť tiež požaduje uzavretie zmluvy  

minimálne na 15 až 20 rokov. 

Starosta ďalej uviedol, že mestská časť má záujem prístrešky doplniť aj ich vymeniť. Ak sa do 

súťaže neprihlási žiadny záujemca, potom budeme jednať s terajším prevádzkovateľom. Je možnosť 

uzavrieť aj koncesnú zmluvu, ale musí prebehnúť riadne verejné obstarávanie. K bodu programu 

otvoril diskusiu.  

p. Matoušek: Vyjadril názor, že obchodná verejná súťaž je najvýhodnejšia a tiež si vieme stanoviť 

podmienky.  

p. Boritáš: Uviedol, že ideálnym a najjednoduchším  spôsobom by bolo predĺženie starej zmluvy 

s tým, že spoločnosť bude akceptovať naše pripomienky.  

p. Adamčíková: Opýtala sa na cenu prístreškov. 

Starosta: Reagoval na otázky poslancov a uviedol, že po vzájomnej dohode sú možné úpravy, ale 

zmluva je už zastaralá a preto ju treba komplet prepracovať. V prípade nejakého dodatku by nás 

mohol niekto obviniť z  toho, že sme nevypísali súťaž. Informoval, že euro AWK vlastnia len 

prístrešky, mestská časť im prenajíma pozemky pod nimi a firma je povinná sa o nich starať. Dodal, 

že existuje možnosť, aby mestská časť zakúpila vlastné prístrešky a starala sa o nich, čo predstavuje 

vysoké náklady. Cena jedného prístrešku sa pohybuje od 6 000 do 12 000 eur, v mestskej časti sa 

nachádza 23 prístreškov. Ďalšou možnosťou je prenesenie tejto kompetencie na mesto Košice 

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že najlepší spôsob je vypísanie obchodnej verejnej súťaže v ktorej si 

vieme zadefinovať aj nové podmienky. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, preto ju starosta uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie 

Informatívnu správu o zámere mestskej časti vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prístrešky MHD. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

     január – marec 2021         

Starosta: Uviedol bod informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach a diskusiu 

k nemu. 

p. Adamčíková: Opýtala sa na preplatenie prác súvisiacich s testovaním na COVID-19. 

Starosta: Odpovedal, že najväčšie presuny sa týkajú preplatenia na prípravu, organizáciu 

a zabezpečenie testovania na  COVID-19. Ďalej uviedol, že: 
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- celkové výdavky boli rozdelené na celomestské, skríningové a ďalšie celomestské testovanie, 

- máme vyplatené prvé obdobie a skríningové testovanie, 

- nemáme vyplatené ďalšie celomestské testovanie, 

- celkovo sme minuli 42 000 eur, z toho máme zaplatené 28 000 eur. 

Starosta tiež dodal, že systém preplácania je neprehľadný a stále sa sporíme s mestom o preplatení 

výdavkov.   

p. Matoušek: Povedal, že všetky výdavky musia byť vysporiadané do konca roka. Pri prvom 

celoplošnom testovaní neboli stanovené jasné pravidlá, my sme spočítali všetky výdavky. Pri 

ďalších testovaniach sme zaznamenali pokles ľudí na odberových miestach, preto boli niektoré 

miesta aj zrušené.  

p. Horenský: Doplnil, že niektoré mestské časti vykonávajú testovanie rozumne, ostatné majú veľmi 

vysoké výdavky.  

Ing. Takáč, PhD.: Výdavky súvisiace s testovaním na COVID-19 sme plánovali pri schvaľovaní 

rozpočtu.  

 

V diskusii už nikto ďalší nevystúpil, starosta ju ukončil a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január - marec 2021.  
 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

8.  Rôzne                                                                            

Starosta: Uviedol bod rokovania rôzne a informoval, že nájomca firma ToMis, s. r. o. požiadala 

o dotáciu na poslednú chvíľu a dodal, že nájomcovi už bola dotácia raz poskytnutá. K bodu otvoril 

diskusiu.  

Ing. Takáč, PhD.: Doplnil, že opakované žiadosti treba prehodnotiť v rámci intencií 

z predchádzajúcich zasadnutí.  

p. Boritáš: K zníženiu nájomného pre spoločnosť ToMis predniesol pozmeňujúci návrh na 

uznesenie v znení - miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať zníženie 

nájomného.  

Starosta: Informoval prítomných členov miestnej rady o: 

- vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na Senior dom, 

- úhrade poplatkov a zverejnení obchodnej verejnej súťaže v médiách, 

- prehliadke objektu uchádzačmi a ich záujme o objekt, 

- zmene zákona, ktorým finančná správa sprístupnila saldo konto firiem za minulý rok, 

- oficiálnom liste z Mesta Košice a ich záujme o Senior dom.   

p.  Matoušek: Informoval, že viaceré firmy deklarovali záujem o objekt.  

Ing. Michalus: Zdôraznil, že uzávierka prihlášok je 26.04.2021, zatiaľ sme neobdržali žiadnu 

ponuku.   

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že vyhlásená obchodná verejná súťaž spĺňa zákonom stanovené kritériá.  

 

Keďže ďalšie otázky nezazneli, starosta ukončil diskusiu k bodu rôzne a predniesol návrh na 

uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie:  Poslanecký návrh Martina Boritáša.   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

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

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

20/2018/SM, za obdobie od 19.12.2020 do 31.03.2021 (spolu 103 dní), a to vo výške 485,78 €. 

Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v  znení neskorších  predpisov a  o  doplnení zákona č. 62/2020 

Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

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

92/2020 Z. z. 

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

dohodnutý v zmluve o nájme nebytového priestoru, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v 

dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia druhej vlny 

nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

9.  Záver 

Po vyčerpaní programu starosta ukončil rokovanie miestnej rady a poďakoval prítomným za účasť 

a podnetné návrhy. Rokovanie ukončil o 16:00 hodine.  

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 členov miestnej rady  

- Prezenčná listina ďalších prítomných  

 

 

 

 

 

 

Dňa: 05.05.2021   .....................................                 Dňa: 06.05.2021   ....................................... 

 

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

                              prednosta                                                                starosta 

                              

 

Overovateľ zápisnice: 

 

 

Dňa: 13.05.2021   ......................................      

 

                 Martin Boritáš, v. r.   

 

 
 

V Košiciach, dňa 22.04.2021 

 
Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


