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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

zo 16. zasadnutia Miestnej  rady  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 17. 06. 2021 

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

I. poschodie, zasadacia miestnosť  

________________________________________________________________________________ 

 

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

Ospravedlnení poslanci:  Martin Boritáš 

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

Ospravedlnení zamestnanci MČ: Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

 

1.  Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 16. zasadnutí miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia rady e-mailom, návrh programu rokovania obsahuje 19 bodov. Ospravedlnil neúčasť pána 

poslanca Martina Boritáša z dôvodu pracovnej neschopnosti a kontrolóra mestskej časti Ing. 

Ladislava Takáča, PhD. z dôvodu čerpania plánovanej dovolenky. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Následne požiadal prítomných poslancov - členov miestnej rady o 

predloženie návrhov na zmeny programu rokovania. Keďže žiadne návrhy neboli, starosta požiadal 

prítomných o schválenie programu rokovania.   

 

1.a)  Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje   

program rokovania 16. 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. 04. 2021 do 31. 05. 2021    

  4.  Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2020               

  5.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021            

  6.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020         

  7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - máj 2021  

  8.  Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

  9.  Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

10.  Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021                                  
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11.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre  nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO 

       FITNESS  s. r. o.  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  za obdobie  sťaženého  užívania 

       nebytového  priestoru  z  dôvodu  opatrení  na  zamedzenie  šírenia  druhej vlny nebezpečnej 

       ľudskej choroby COVID–19 

12.  Zámer prenájmu majetku MČ Košice - Sídlisko KVP - nebytového priestoru na dobu určitú  

13.  Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej 

       časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

14.  Terasové domy - TITUS, Slávičie údolie - žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii  

15.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,  

       Hlavná 27/48, 040 01 Košice 

16.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice  

17.  Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2021 

18.  Rôzne   

19.  Záver  

 

Počet prítomných poslancov: 3   

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Mgr. Marián Horenský, PhD.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod programu kontrola plnenia uznesení a diskusiu k nemu. V diskusii vystúpil   

poslanec Mgr. Marián Horenský, PhD., ktorý predniesol poslanecký pozmeňujúci návrh na 

uznesenie týkajúci sa zmeny termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva z 01.07.2021 na 

29.06.2021.  

 

V diskusii sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzavrel a predniesol návrh na uznesenie. 

 

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

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

schváliť  

zmenu termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva v uznesení číslo 258/b takto:  

01. 07. 2021 o 15:00 hodine (štvrtok) sa nahrádza termínom 29. 06. 2021 o 15:00 hodine (utorok). 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

Návrh na uznesenie:    

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

a)  zaradiť uznesenia z XXII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 29. 04. 2021   

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 245, 255, 258/a, 258/d                                                                              

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 226, 238, 244, 246, 258/b, 258/c 

b)  vziať na vedomie     

      informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 



3 

3.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania   

     za obdobie od  01. 04. 2021 do 31. 05. 2021  
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu. V diskusii nikto nevystúpil,  

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 zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01. 04. 2021 

do 31. 05. 2021.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

4.  Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2020 

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k prerokovávanému bodu.  

p. Horenský: Požiadal o vysvetlenie k projektovej dokumentácii - realizácia vyvierania vody - 

prameň a vodozádržné opatrenia, v prílohe č. 2 na strane 20 k čisteniu vpustí a mreží a v  prílohe č. 

2 požiadal, aby komentáre boli reálne, nakoľko niektoré podujatia sa neuskutočnili. 

Ing. Michalus: Odpovedal na otázku k vyvieraniu vody a prameňu.  Zadanie na vypracovanie 

projektovej dokumentácie prameň a vyvieranie vody bolo realizované v roku 2019, v roku 2020 

boli vykonané drobné práce za cca 300,00 EUR. Po rekonštrukcii mosta sa prameň stratil, preto 

zostali prostriedky nevyčerpané. Na základe hydrologického prieskumu a rozboru vody bolo 

zistené, že voda nebola upravovaná a nebola to pitná voda. 

Ing. Háberová: Odpovedala, že v prílohe č. 2 je uvedený rozpis jednotlivých investičných akcií tak, 

ako bol schválený rozpočet z hľadiska zákona a v prílohe č. 1 sú vyčíslené jednotlivé aktivity. 

p. Matoušek:  Doplnil, že k záverečnému účtu je priložená správa nezávislého audítora, ktorý nám 

nič nevytkol. 

Ing. Michalus: Ďalej doplnil, že pripomienky audítora sa týkali len zlepšenia práce, z jeho strany 

neboli žiadne pripomienky ohľadom kvality vypracovania konsolidovanej účtovnej závierky. 

Konsolidovanú účtovnú závierku bolo potrebné urobiť kvôli Podniku služieb, s. r. o. Audit bol 

urobený relatívne rýchlo. Tiež povedal, že predošlé roky nie je možné porovnávať s novým rokom, 

nakoľko spadol server a neboli k dispozícii dostatočné údaje. 

Starosta: Informoval členov miestnej rady, že vyšetrovanie spadnutého servera bolo ukončené 

s tým, že neboli zistené priame dôkazy. Páchateľ sa v tomto prípade nedá vystopovať.  

 

Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, po jej ukončení starosta prečítal návrh na uznesenie. 

  

Návrh na uznesenie:   

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

a) schváliť Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 

2020 bez výhrad, 

b) schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 24 910,42 EUR,  

c) schváliť použitie zostatku finančných operácií za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 173 508,73 EUR,  

d) vziať na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
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5.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021   

Starosta: Uviedol bod programu a otvoril diskusiu k tomuto bodu.   

p. Horenský: Opýtal sa na projektovú dokumentáciu Skate parku a športového ihriska. 

Starosta: Odpovedal, že vo výstavbe Skate parku vidíme potenciál, preto tento projekt pripravujeme 

do budúcnosti. Prípravu projektovej dokumentácie prenecháme grafikovi. Tiež uviedol, že sme 

pripravili tento projekt,  aby sme vytvorili zázemie pre mladých ľudí. Dodal, že vyberieme vhodné 

ihriská a pripravíme novú výzvu na športoviská. Máme vyčlenených 80 000,00 EUR na 

vybudovanie parkoviska na  Zombovej ulici, avšak vždy nás limituje cena.  

Ing. Michalus: Informoval prítomných, že 80 000,00 EUR na parkovisko, ktoré je uvedené 

v rozpočte, vychádza z rozpočtu z roku 2019. Odvtedy sa ceny zvýšili. Momentálne prebieha výber 

dodávateľa. Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva je potrebné predložiť návrh na navýšenie 

položky 80 000,00 EUR z dôvodu zvýšených cien. V opačnom prípade nevieme uzatvoriť zmluvu.   

Starosta: Navrhuje zvolať komisiu pre výber dodávateľa ešte pred zasadnutím miestneho 

zastupiteľstva, alebo ak nechceme byť v časovej tiesni, dokončíme súťaž a zvoláme zastupiteľstvo 

v mimoriadnom termíne a zmluvu podpíšeme až potom.  

p. Matoušek: Navrhol zvolanie komisie pre výber dodávateľa na piatok 25. 06. 2021, stretnutie 

poslancov sa uskutoční v pondelok 28. 06. 2021.   

 

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  

schváliť   

tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

6.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a informoval, že výročná správa musí spĺňať kritériá 

stanovené ministerstvom, hlavne jej historická časť. K bodu programu otvoril diskusiu. 

p. Horenský:  Požiadal o doplnenie aktuálnych informácií k bodu 6.7 Dom seniorov Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP na strane 22 výročnej správy.   

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, 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    

Výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020 s doplnením.  

  

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

     apríl - máj 2021         

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu. 

Ing. Háberová: Informovala, že úpravy boli zapracované v príjmovej aj výdavkovej časti, nakoľko 

sme dostali finančné prostriedky na testovanie na COVID-19.  
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Starosta: Doplnil, že stále nemáme uhradené všetky výdavky na prevádzku mobilných odberových 

miest COVID-19. Mesto Košice argumentuje tým, že niektoré mestské časti boli mínusové, keďže 

otvorili viac odberových miest. 

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju uzavrel 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 apríl - máj 2021. 
 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

8.  Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod rokovania a  diskusiu k nemu. Zároveň informoval, že sa jedná 

o nevymožiteľné pohľadávky, nakoľko uvedené firmy zanikli.    

K prerokovávanému bodu prebehla krátka diskusia, týkajúca sa nevymožiteľných pohľadávok. Po 

jej ukončení starosta prečítal návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:   

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

v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

schváliť   

upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP voči nájomcovi Ing. 

Ladislav Polyák - PRESS-POLYÁK v sume 5 098,09 € a voči nájomcovi Jolana Semanová - SEJO 

v sume 303,98 € z dôvodu nevymožiteľnosti.   

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

9.  Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol bod rokovania s tým, že bol upozornený oddelením výstavby a majetku, že nie je 

možné držať nerealizované projekty. Preto predkladáme návrh na vyradenie projektových 

dokumentácií, ktoré sú nepoužiteľné a zastaralé. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

Ing. Michalus: Doplnil, že tieto projektové dokumentácie sa vyraďujú z účtovníctva mestskej časti z  

účtu 042, ale zostávajú uchované v súlade s registratúrnym poriadkom.                                                                             

  

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

 

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť   

vyradenie majetku - projektovej dokumentácie za podmienky, že uvedená dokumentácia bude 

uchovaná v súlade s Registratúrnym poriadkom pre správu registratúry Miestneho úradu MČ 

Košice - Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
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10.  Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu.  

Ing. Háberová: Informovala prítomných, že hlavným dôvodom úpravy rozpočtu sú výdavky na 

COVID-19, poskytnutý transfer z mesta Košice,  úprava výdavkov na sčítanie obyvateľstva, keďže 

boli na nesprávnej položke a v drobné úpravy (napr. oprava ciest a chodníkov, Džemo bar,   Interreg 

a iné projekty).  

 

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  

schváliť   

I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

11.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO 

       FITNESS s. r. o.  z dôvodu  hodného  osobitného zreteľa  za obdobie  sťaženého  užívania  

       nebytového priestoru  z dôvodu opatrení  na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej 

       ľudskej choroby COVID–19 

Starosta: Uviedol bod rokovania a informoval prítomných, že nájomca žiada o úpravu nájomného 

druhýkrát. Otvoril diskusiu.  

 

Keďže v diskusii sa nikto neprihlásil, starosta uzavrel a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať     

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

MARIETA PRO FITNESS s. r. o. , Opátska 13 040 18 Košice, IČO:  36 208 744, na základe 

nájomnej zmluvy č. 55/27/2010/SM  o nájme nebytových priestorov v znení neskorších dodatkov, 

za obdobie od 15.10.2020 do 30.04.2021 (spolu 198 dní), a to vo výške 1 017,46 €. 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 nájomnej zmluve, 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: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 2, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0               Návrh nebol schválený. 
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12.  Zámer prenájmu majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - nebytového priestoru  

       na dobu určitú 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania s tým, že sa jedná o nebytové priestory v Obchodnom 

centre IV na Cottbuskej ulicu, ktoré malo v nájme občianske združenie Lentilka a Ivan Hudáček – 

tenistar . K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  

p. Horenský: Informoval sa o záujemcov na tieto priestory.  

Ing. Michalus: Doplnil, že v prípade voľných nebytových priestorov v správe mestskej časti, by sa 

mohlo jednať o nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril a prečítal návrh na uznesenie.  

                                                                            

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť   

zámer prenájmu nehnuteľného majetku - nebytových priestorov Obchodného centra IV. na 

Cottbuskej ulici č. 36, 040 23 Košice,  na dobu určitú.  

                                                                

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

13.  Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  

       mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

Starosta: Uviedol tento bod rokovania a otvoril diskusiu k nemu. Dodal, že pri poskytovaní dotácií 

je najdôležitejšie overovanie záväzkov voči daňovému úradu. K bodu otvoril diskusiu.  

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť   

zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa predloženého návrhu.   

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

14.  Terasové domy - TITUS, Slávičie údolie - žiadosť o vyjadrenie k projektovej 

       dokumentácii 

Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že na mestskú časť bola doručená žiadosť investora 

TITUS o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby. Tiež dodal, že navrhovaná stavba zasahuje 

do katastrálneho územia Grunt aj Myslava.  K bodu otvoril diskusiu.  

Ing. Michalus: Doplnil pána starostu, že je to dosť nešťastné riešenie, ak sa jeden blok nachádza 

v dvoch mestských častiach. Problém vidí v rozdelení podielových daní a v nákladových položkách.  

 

Prebehla krátka diskusia v ktorej vystúpili poslanci - Adamčíková a Mgr. Horenský, PhD. 

Z diskusie vyplynula požiadavka pripomienkovania predloženého projektu. Po ukončení diskusie 

starosta predniesol návrh na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať      

predloženú projektovú dokumentáciu stavby: „Terasové domy – TITUS, Slávičie údolie“ z dôvodu 

umiestnenia stavby v dvoch katastrálnych územiach Myslava a Grunt a kvôli problémom 

s registráciou obyvateľov, pridelením súpisného a orientačného čísla a ďalšími administratívnymi 

úkonmi spojenými s užívaním budúcej nehnuteľnosti. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

15.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,  

       Hlavná 27/48, 040 01 Košice 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril k nemu diskusiu. 

Ing. Michalus: Informoval, že vlani bol pre knižnicu realizovaný nákup kníh.   

p. Horenský: Uviedol, že je aj možnosť zapojiť sa do participatívneho rozpočtu mestskej časti.  

 

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

 

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať    

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Verejnú knižnicu a Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 27/48, 040 

01 Košice na nákup nových kníh vo výške 500,- €.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

16.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice 

Starosta: Otvoril bod rokovania a diskusiu k nemu. V diskusii nikto nevystúpil, preto ju starosta 

uzavrel a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať    

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dorku, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice na zabezpečenie 

letných detských táborov pre deti z centra Dorka vo výške 1 180,- €.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

17.  Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2021  

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a dodal, že z dôvodu opatrení proti ochoreniu COVID -

19 bolo denné centrum zatvorené a nebolo možné zvolať členskú schôdzu a vykonať voľby.  

Súčasné opatrenia už dovoľujú činnosť takýchto centier. Tiež je predložený návrh záujmových 

činností tzv. dotácia pre tréningy. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 

p. Matoušek: Navrhol osobitné hlasovanie v bode po a) a v bode po b) na rokovaní miestneho 

zastupiteľstva.   
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Keďže nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, starosta ju uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

a) schváliť predĺženie funkčného obdobia predsedom a členom výborov Denného centra Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP do termínu uskutočnenia výročných schôdzí, 

b) schváliť návrh záujmových činností, ktoré budú realizované po uvoľnení preventívnych 

opatrení proti ochoreniu COVID-19 v Dennom centre Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 2, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0               Návrh nebol schválený. 

 

18. Rôzne                                                                             

Starosta: Otvoril bod rokovania rôzne. Členov miestnej rady a ďalších prítomných informoval o 

doručení žiadosti o poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz malého futbalu vo výške 5 000,00 EUR, 

o montáži zábradlí v mestskej časti, o kontrolnom dni na ulici Jána Pavla II, o otvorení nových tried 

v Materskej škole na Húskovej ulici, o riešení zábradlí v mestskej časti, o voľnom pracovnom 

mieste na pozíciu špecialista - projektový manažér. 

Ing. Michalus: Informoval o petícii obyvateľov z Čordákovej ulice týkajúcej sa oplotenia -  pán 

poslanec Pach s nami komunikuje, o zrušení obchodnej verejnej súťaže na Senior dom 

a o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa podniku služieb. 

  

Keďže ďalšie otázky neboli, starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

prerokovať    

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz malého futbalu, Jašíkova 276/24, 821 03 

Bratislava na zabezpečenie zdravotnej služby, SBS služby, organizačnej služby, prenájom hracej 

plochy a obstaranie trofejí, medailí a ocenení pre najlepších hráčov vo výške  5 000,- €.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 2, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0               Návrh nebol schválený. 

 

Návrh na uznesenie:  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

a)  berie na vedomie termín XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

     - Sídlisko KVP dňa 29. júna 2021 (utorok) o 15:00 hodine 

b)  odporúča  

      návrh programu XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP   

  1.  Otvorenie 

       a) Schválenie programu rokovania    

       b) Voľba návrhovej komisie 

  c)  Určenie overovateľov zápisnice 

  2.  Slovo pre verejnosť 

  3.  Kontrola plnenia uznesení    

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

       01.04.2021 do 31.05.2021    
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  5.  a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 3/2021     

       b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2021          

       c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 5/2021                                                                           

  6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na 

       obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 

  7.  Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu 

       Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020 

  8.  Záverečný účet MČ Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2020               

  9.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021            

10.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020         

11.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - máj 

       2021  

12.  Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

13.  Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

14.  Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021                                  

15.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO 

       FITNESS  s. r. .o.  z  dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania 

       nebytového  priestoru z  dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej 

       ľudskej choroby COVID–19 

16.  Zámer prenájmu majetku MČ Košice - Sídlisko KVP - nebytového priestoru na dobu určitú  

17.  Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej  

       časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

18.  Terasové domy - TITUS, Slávičie údolie - žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii  

19.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 27/48, 

       040 01 Košice 

20.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice  

21.  Činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v roku 2021 

22.  Informatívna správa o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom a následný 

       prevod areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku       

23.  Interpelácie  

24.  Otázky poslancov 

25.  Rôzne  

26.  Záver  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

19.  Záver 

Po vyčerpaní programu rokovania  Mgr. Ladislav Lörinc - starosta mestskej časti ukončil rokovanie 

miestnej rady a poďakoval sa prítomným za účasť a podnetné návrhy.  

Rokovanie ukončil o 16:32 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.   

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Prílohu zápisnice tvorí :  

- Prezenčná listina členov miestnej rady  

- Prezenčná listina ďalších prítomných  

 

 

 

 

 

 

Dňa: 25.06.2021    .......................................            Dňa: 28.06.2021 .......................................... 

 

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

                            prednosta                                                                   starosta 

                        

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

 

 

 

Dňa: 26.07.2021   ..........................................      

 

                 Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.    

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 24. 06. 2021 
 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


