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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

zo 17. zasadnutia Miestnej  rady  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 16. 09. 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.  

 

1.  Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 17. zasadnutí miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia rady e-mailom, program rokovania obsahuje 12 bodov. Ospravedlnil neúčasť pána 

poslanca Martina Boritáša z dôvodu pracovnej neschopnosti. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Prítomných poslancov - členov miestnej rady požiadal o predloženie návrhov na 

zmeny programu rokovania. Keďže žiadne takéto návrhy neboli, starosta požiadal o schválenie 

programu rokovania.   

 

1.a)  Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje   

program rokovania 17. 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. 06. 2021 do 31. 08. 2021    

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

KVP za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021                   

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

obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021                     

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

7. a)  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2021 

b) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2021    

8. Návrh VZN č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: “Kultúrno - 

spoločenské centrum KVP“ 

10. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - poslanecký návrh   
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11. Rôzne  

12. 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. 

 

1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Ing. Roman Matoušek.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

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

p. Horenský: K uzneseniu číslo 275 sa opýtal na výsledok zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 

- nebytových priestorov v OC IV na Cottbuskej ulici č. 36.   

Starosta: Odpovedal, že v OC IV sa nachádzajú 3 priestory. Mestská časť má pripravený projekt 

celkovej rekonštrukcie Denného centra, a dodal, že taktiež počítame s rozšírením kapacít Denného 

centra. Momentálne sú tieto priestory neprenajaté. Chceme reagovať na výzvu z Ministerstva 

kultúry SR.  

p. Matoušek: Uviedol, že v prijatom uznesení nebola zmienka o tom, či je priestor prenajatý alebo 

nie. Zámer prenájmu bol zverejnený, uznesenie sme zaradili k splneným úlohám.  

Starosta: Požiadal členov miestnej rady, aby v prípade záujmu o prenájom týchto priestorov, 

informovali vedenie mestskej časti.     

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzatvoril 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 XXIII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 29. 06. 2021, z XXIV. 

     rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 26. 08. 2021 v mimoriadnom termíne   

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č. 244, 246, 258/b, 258/c, 272, 273, 274, 275, 276, 278/b, 

284, 286 

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

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

01. 06. 2021 do 31. 08. 2021 
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a dodal, že za uvedené obdobie zasadali dve komisie pre 

výber dodávateľa na predmet zákazky: 

Riešenie statickej dopravy ulica Zombova - realizácia stavebného diela podľa projektovej 

dokumentácie a Koncesia na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových prístreškov MHD na 

území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - podlimitná zákazka. 

 

Starosta otvoril diskusiu k bodu rokovania. V diskusii sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzavrel 

a prečítal návrh na uznesenie. 
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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. 06. 2021  

do 31. 08. 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.  Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na 

     sídlisku KVP za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021                   

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu.   

p. Horenský: Upozornil, že v predloženej správe na strane 2 je chybne vyhodnotená percentuálna 

objasnenosť priestupkov a na strane 3 v prípade poskytnutia súčinnosti počas uskutočnených 

podujatí organizovaných mestskou časťou v mesiaci júl, sú mylne uvedené termíny. Po obsahovej 

stránke je správa v poriadku.  

Starosta: Informoval, že na tieto nedostatky predkladateľa správy upozorní a dodal, že s pánom 

riaditeľom Michalcom prebehlo stretnutie. Skonštatoval, že doteraz bola spolupráca s Obvodným 

oddelením Policajného zboru Košice KVP dobrá.   

 

Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, 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     

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

za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021.                   

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

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

      za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021                      

Starosta: Uviedol tento bod programu rokovania a otvoril diskusiu.    

p. Adamčíková: Opýtala sa, či má mestská časť v prípade avizovaného navyšovania počtu 

zamestnancov mestskej polície aktuálne informácie. 

Starosta: Povedal, že sa bude informovať. 

p. Matoušek: Uviedol, že podľa informácií, ktorými disponuje, mestská polícia bude prijímať 

a školiť dvoch nových príslušníkov, ktorí by mali prísť na naše oddelenie. Tiež informoval, že 

predkladá návrh na uznesenie, pretože sa domnieva, že mestská polícia si neplní dostatočne svoje 

úlohy.     

Ing. Michalus: Povedal, že zo strany mestskej polície na KVP dostávame len samé prísľuby 

a k razantnej zmene nedošlo za tri roky. Navrhuje vysloviť nespokojnosť s prácou mestskej polície.   

p. Adamčíková: Vyjadrila sa, že má aj pozitívne skúsenosti – veľa vecí, ktoré boli vyriešené.    

Starosta: Povedal, že prácu mestskej polície chce prerokovať aj na stretnutí s poslancami. Dodal, že 

ako starosta je veľmi nespokojný s ich prácou, od občanov má veľa negatívnych skúseností, pričom   

samospráva sa snaží byť aktívna. Ako príklad uviedol, že mestskej polícii boli nahlásené 

priestupky, aj zaslané fotografie, avšak mestská polícia nekonala. Nerieši sa nadrozmerný odpad, 

parkovanie, prejazdy po tráve, žobranie. Taktiež v uliciach nevidno pešie hliadky. Bol by rád, aby aj 

poslanci prijali  razantné stanovisko. 
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p. Adamčíková:  Povedala, že poslanci nemajú všetky informácie.  

Ing. Michalus: Nemienime vytvárať nejaké dusno a vždy sa snažíme o aktívny prístup. 

p. Adamčíková: Navrhla, aby nám mestská polícia oznámila svoje kompetencie. 

Starosta: Informoval, že s náčelníkom Mestskej polície Košice, pánom Pavelčákom prebehlo dnes – 

16.09.2021 jeden a pol hodinové jednanie.  

p. Matoušek: Povedal, že: 

- novela zákona pomohla zlikvidovať veľké množstvo autovrakov - za ich likvidáciu na sídlisku 

     KVP mestskú políciu pochválil,  

- najväčší problém je v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky na Dénešovej ulici, 

- novelou zákona mestská polícia nadobudla tzv. objektívnu zodpovednosť, 

- ďalší problém na sídlisku je čistota, bezdomovci, doprava, nadrozmerný odpad,   

- hliadky nevykonajú všetko preto, aby zistili páchateľa a objasnenosť zadokumentovaných 

     prípadov je veľmi nízka.  

V spolupráci s  poslancami vieme doplniť návrh uznesenia do rokovania miestneho zastupiteľstva.  

p. Horenský: Poznamenal, či je zo strany mestskej polície ochota zmeniť prístup k riešeniu 

priestupkov a vyjadril súhlas  s prípravou nového uznesenia. Dodal, že nemá problém podporiť toto 

uznesenie. V správe mestskej polície sa hovorí o tom,  že zvýšia mieru kontroly na Húskovej ulici, 

t. j. kontrolu uzamykateľných kontajnerov. 

Starosta: Povedal, že sme mestskú políciu požiadali o zvýšenú kontrolu, avšak posledné štyri 

mesiace nemá vedomosť o riešených priestupkoch, nakoľko v týchto priestoroch bola snaha 

poškodiť zámok. 

p. Matoušek: Doplnil, že s pánom Pappom chodil po sídlisku na pravidelné obhliadky a dokonca 

prichytili zamestnancov mestskej polície pri nečinnosti. Ďalší problém je v tom, že z 26 

zamestnancov je 8 príslušníkov pridelených na Luník IX, ktorí nám nie sú nápomocní. Zvyšní 

príslušníci majú pokryť územie Pereša, Myslavy a  KVP. Dodal, že by bolo vhodné zriadiť 

samostatnú stanicu na Luníku IX. Mestskí poslanci by mohli iniciovať zriadenie novej stanice na 

Luníku IX, aby nám boli k dispozícii naši mestskí policajti a riešili problémy na sídlisku KVP. 

Starosta: Dodal, že sú dni, keď tu fyzicky hliadky vôbec nie sú, nakoľko sú vyslané do iných 

mestských častí. Skúsme sa nad tým zamyslieť a prijať stanovisko, ktorým dáme najavo našu 

nespokojnosť s cieľom zlepšenia spolupráce.        

 

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

 

Návrh na uznesenie:  Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.  

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

a) vziať na vedomie   

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

od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 s výhradou  

b) požiadať  

Mestskú políciu Košice - stanica KVP o dôslednejší výkon kontroly pri nedodržiavaní povinností 

a sankcionovanie v zmysle platných právnych predpisov vo veci: 

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

- čistoty na verejných priestranstvách a pri stanovištiach kontajnerov 

- nepovoleného ukladania nadrozmerného odpadu ku stanovištiam kontajnerov  

- konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách.                       

 

Počet prítomných poslancov: 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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6.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún 2021 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a požiadal Ing. Háberovú - vedúcu ekonomického 

oddelenia o informáciu k materiálu.   

Ing. Háberová: Uviedla, že v rámci príjmov došlo k malej úprave vo zvýšení výdavkov na 

elektrickú energiu. V rámci bežných výdavkov došlo k úprave participatívneho rozpočtu, keďže 

sme mali podpísané zmluvy a na konkrétnu položku boli presunuté finančné prostriedky. Ďalšie 

presuny boli na položke zimná údržba a taktiež menšie úpravy v podpoložkách, nakoľko boli 

ukončené dva projekty v rámci úradu práce.  

Ing. Takáč, PhD.:  Informoval, že z jeho strany je materiál v poriadku. 

Starosta: Dodal, že čerpať finančné prostriedky budeme ešte koncom roka, nakoľko budeme 

realizovať naše aktivity. Na druhej strane čerpali sme aj z vyšších podielových daní aj z navýšenia, 

ktoré sa mestským poslancom podarilo vybojovať. Taktiež sme mali šťastie aj na externé 

financovanie.    

 

Do diskusie nebol nikto prihlásený, 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 rozpočtových opatreniach za obdobie jún 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. 

 

7.a)  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2021         

Starosta: Ako predsedajúci uviedol tento bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu. 

Ing. Háberová: Povedala, že v rámci tejto správy sú vyhodnotené ukazovatele, ktoré sme prijali na 

začiatku roka a sledujeme vývoj ich plnenia. Dodala, že texty v správe sa nemenia, činnosť zostáva 

tá istá.  

Starosta: Doplnil, že pri schvaľovaní programového rozpočtu sa schvaľujú ukazovatele, ktoré majú 

zmysel a sú merateľné. 

p. Horenský: Povedal, že na Košickom samosprávnom kraji prebehla kontrola z NKÚ, kde sa riešili 

merateľné ukazovatele, niektoré však neboli správne stanovené. 

Ing. Michalus: Upozornil na to, že bol COVID-19, teda stretnutí s občanmi bolo oveľa menej. Preto 

treba zohľadniť aj situáciu, v ktorej sa nachádzame. 

p. Horenský: Opýtal sa, či existuje nejaký postih za nesplnené ukazovatele. 

Ing. Háberová: Odpovedala, že na konci roka sa stanovené ukazovatele len vyhodnocujú.  

Starosta: Uviedol, že 54,50 EUR z podielových daní nám nestačí na udržanie štandardu, ktorý 

máme. Doteraz nemáme vyplatené peniaze za testovanie. Ak by som si mohol priať, tak podielové 

dane by sa mohli zvýšiť na 60,00 EUR na obyvateľa.  

p. Adamčíková: Povedala,  že na zasadnutí Sociálnej a zdravotnej komisie trvala na tom, aby klienti 

z charity pomohli mestskej časti s čistením verejných priestranstiev. 

Ing. Michalus: Informoval, že osobne rokoval s pani Hlaváčovou a dohodli sa na uzatvorení  

dohody o dobrovoľníckej činnosti na mesiac september s Podnikom služieb s konkrétnymi občanmi 

arcidiecéznej charity v počte osem. Poznamenal, že sú to mierne zvýšené výdavky pre Podnik 

služieb. Ďalej dodal, že si treba uvedomiť, že mestá ako poberatelia podielových daní sú 

dofinancované v októbri - novembri na základe vývoja daní. Neuvedomili sme si, že je 

dofinancované len mesto, a nie mestské časti. Preto sme pripravili v spolupráci s ekonomickým 

oddelením pracovný materiál pre pána starostu. 

Starosta: Mestské časti toto navýšenie nikdy nevideli. 

Ing. Michalus: Tento problém sa týka len Bratislavy a  Košíc. Tiež informoval prítomných, že 
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minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie, ktoré zvolalo Regionálne centrum sociálnej pomoci pri 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého sa zúčastnilo asi 130 zástupcov sociálnych 

a integračných podnikov. Dodal, že na východnom Slovensku máme už 330 takýchto podnikov – aj 

v malých obciach vycítili možnosť získať aktivačných pracovníkov cez inštitút sociálneho podniku. 

Mohli by sme využiť možnosť vykompenzovať nedostatok aktivačných pracovníkov zamestnaním 

občanov prostredníctvom charity.   

 

V diskusii sa už 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  

vziať na vedomie     

Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 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. 

 

7.b)  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2021    

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. 

p. Horenský: Opýtal sa  na očakávanú refundáciu výdavkov vo výške 30 638,11 EUR. 

Ing. Háberová: Odpovedala, že sú to príjmy z minulého roku, tohto roku nám prioritne refundovali 

výdavky na testovanie, teda na zabezpečenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

Starosta: Povedal, že na mestskom zastupiteľstve chce tiež otvoriť tému preplácania výdavkov na 

testovanie. 

p. Adamčíková: Opýtala sa, či táto téma bola otvorená na Rade starostov. 

Starosta:  Je to nerentabilný orgán, nie výkonný – nenaplnilo to moje očakávania. 

Ing. Michalus: Uviedol, že v predloženej správe na strane 3 je informácia o realizácii prác 

Podnikom služieb vo výške 37,1 % čerpania rozpočtu. Dodal, že čerpanie rozpočtu je k 30.06.2021, 

dobehne sa to v nasledujúcich mesiacoch. Údaj je správny, ide o nerovnomerné čerpanie.  

Ing. Háberová: Dodala, že vyúčtovanie platby za 2. štvrťrok bolo v mesiaci júl. 

Ing. Takáč, PhD.: Doplnil, že z jeho strany je materiál v poriadku. 

    

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

 

Návrh na uznesenie:   

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

vziať na vedomie     

plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 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.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2021, ktorým sa upravujú niektoré 

     podmienky držania psov  

Starosta: Uviedol bod rokovania a povedal, že podkladom pre spracovanie tohto nariadenia bol 

koncepčný materiál „Využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov“, ktorý bol predložený na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva minulého roku. Návrh bol spracovaný v súlade s platnou 

právnou úpravou, Štatútom mesta Košice a v obvode KVP III bola doplnená plocha verejnej zelene 

vedľa futbalového ihriska na Janigovej ulici, parcela č. 3013/6. Ďalej dodal, že tento návrh  

nariadenia je potrebné komunikovať s občanmi. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.   
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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  

schváliť    

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

upravujú niektoré podmienky držania psov 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. 

 

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

      “Kultúrno - spoločenské centrum KVP“ 

Starosta: Uviedol bod rokovania a povedal, že koncom augusta bola vydaná výzva Ministerstvom 

kultúry SR, ktorá sa týka dofinancovania kultúrnych inštitúcií. Predložený projekt počíta 

s komplexnou rekonštrukciou interiéru Denného centra mestskej časti v  budove OC IV na 

Cottbuskej ulici. Jedná sa o kultúrny priestor, ktorý slúži pre spoločenské a kultúrne podujatia 

organizované pre širšiu verejnosť, zároveň slúži pre kultúrne aktivity našich seniorov.  V dôvodovej 

správe je konkrétne uvedené, čo sa bude rekonštruovať.  K bodu programu otvoril diskusiu.  

Ing. Takáč, PhD.: Keďže v predloženom návrhu na uznesenie pod písm. b) nebola uvedená výška 

spolufinancovania projektu, navrhol doplniť „výška finančných prostriedkov bude do miestneho 

zastupiteľstva doplnená“. 

p. Matoušek:  Predložil poslanecký návrh, že z uznesenia pod písm. b) sa vypúšťa slovné spojenie 

„vo výške .... EUR.  

 

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

 

Návrh na uznesenie:   Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.   

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

schváliť    

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti 

kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, oprávneným žiadateľom Mestskou 

časťou Košice - Sídlisko KVP za účelom realizácie projektu s názvom „Kultúrno - spoločenské 

centrum KVP“, realizovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na 

základe výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75    

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom 

„Kultúrno - spoločenské centrum KVP“   

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  

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. 

 

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

Starosta: Otvoril bod rokovania a slovo udelil predkladateľovi materiálu poslancovi Mgr. Mariánovi 

Horenskému, PhD.  

p. Horenský: Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na finalizácii štatútu a informoval, že 

dokument bol doplnený, boli zapracované všetky zmeny,  na ktorých sa dohodli. 

Starosta: K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. 

Ing. Michalus: Vo vzťahu k nadväznosti na rozpočet mestskej časti uviedol, že v materiáli nevidel 

náklady na činnosť mládežníckeho parlamentu.  
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p. Horenský:  Odpovedal, že spôsob financovania je zapracovaný v článku VI, bod 4. 

Ing. Háberová: Dodala, že predpokladáme vopred schválený plán činnosti s finančným krytím, 

ktoré budeme musieť zapracovať do rozpočtu. 

p. Horenský:  Poďakoval sa právnemu oddeleniu za spoluprácu pri riešení tohto materiálu.  

 

Keďže sa nikto ďalší nehlásil do diskusie, starosta ju ukončil 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 

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

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

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

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

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

predloženého návrhu 

c) zvoliť členov Mládežníckeho parlamentu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.   

 

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.  Rôzne 

Starosta: Otvoril bod rokovania rôzne a diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Informoval prítomných, že na meste Košice sa zúčastnil rokovania ku krízovej situácií 

týkajúcej sa ochorenia COVID – 19.  

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že po  konzultácii s pánom prednostom bude do rokovania miestneho 

zastupiteľstva doplnený materiál, prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu mestskej časti. 

Starosta.: Jedná sa o informatívnu správu o prehľade a tvorbe rezervného fondu. Poslanci – členovia 

miestnej rady tento materiál v písomnej forme obdržali priamo na rokovanie miestnej rady.  

p. Matoušek: Predniesol poslanecký návrh na uznesenie, že miestna rada odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu vziať na vedomie prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu. 

 

Starosta skonštatoval, že do diskusie sa v bode rôzne už nikto nehlási, preto ju ukončil.   

                                                                           

Návrh na uznesenie:  Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.   

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

vziať na vedomie     

prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za 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. 

 

Návrh na uznesenie:  

Miestna rada Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP   

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

Sídlisko KVP dňa  30. septembra 2021 (štvrtok) o 15:00 hodine 

b)   odporúča návrh programu XXV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice  

      – Sídlisko KVP    
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1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania    

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Slovo pre verejnosť  

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

      KVP za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06 .2021                   

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

      obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021                    

5. Kontrola plnenia uznesení                                                                        

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

01. 06. 2021 do 31. 08. 2021    

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

      zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     

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

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

10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2021    

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

      podmienky držania psov  

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

      “Kultúrno - spoločenské centrum KVP“ 

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

14. Interpelácie  

15. Otázky poslancov 

16. Rôzne  

17. 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. 

 

12.  Záver 

Po vyčerpaní programu starosta ukončil rokovanie miestnej rady a všetkým prítomným sa 

poďakoval.  Rokovanie ukončil o 16:22 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: 05.10.2021  .......................................            Dňa: 05.10.2021    ..................................... 

 

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

                              prednosta                                                                    starosta 
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Overovateľ zápisnice: 

 

 

 

Dňa: 11.10.2021    ..........................................      

 

                Ing. Roman Matoušek, v. r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 23. 09. 2021 
 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


