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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 19. zasadnutia Miestnej  rady  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 17. 02. 2022 

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.  

  

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

Ospravedlnení zamestnanci MČ: Ing. Miroslav Michalus 

 

1.  Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 19. zasadnutí Miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

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

miestneho úradu Ing. Miroslava Michalusa z dôvodu čerpania dovolenky. Skonštatoval, že miestna 

rada je uznášaniaschopná, prítomní sú všetci členovia miestnej rady. Následne ich požiadal o 

predloženie návrhov na zmeny programu rokovania. Keďže takéto 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 19. 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. 12. 2021 do 31. 01. 2022    

 4.  Správa Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej 

      situácii na sídlisku KVP za rok 2021            

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

      obdobie od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021                                                                                

 6.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október -  

      november 2021     

  7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  za obdobie december 2021  
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  8.  Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II    

  9.  Upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP                      

10.  Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022                 

11.  Rôzne  

12.  Záver   
                            
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. 

 

1. b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Pani poslankyňa Iveta Adamčíková.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

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

z prítomných neprihlásil, 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 

a) zaradiť uznesenia z XXVII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 20. 12. 2021, z XXVIII.  

rokovania zo dňa 27. 01. 2022 v mimoriadnom termíne a  z predchádzajúcich rokovaní   

miestneho zastupiteľstva takto: 

- k splneným úlohám uznesenia č. 226, 280/b, 305, 306, 310 v bode b), 317/a, 319/a, 319/b, 

319/c, 322   

- k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 269, 283, 313/b, 317/b, 318, 324/b, 325 

b) zrušiť uznesenia č. 301/b, 301/c 

c) 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. 12. 2021 do 31. 01. 2022 
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a dodal, že za uvedené obdobie zasadala jedna komisia 

pre výber dodávateľa na predmet zákazky „Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP“. Informoval, že za dodávateľa bola vybraná firma COLAS Slovakia a. s., tento týždeň došlo 

k podpisu zmluvy, zmluva je platná a po zverejnení nadobudne účinnosť. K prerokovávanému bodu 

otvoril diskusiu.   

p. Adamčíková: Opýtala sa, či komisia na vyhodnotenie doručených súťažných návrhov a výber 

najvhodnejšej ponuky na predaj časti areálu v Drocárovom parku a prenájom priľahlého pozemku 

nepatrí do tejto informatívnej správy.   

Starosta: Odpovedal, že uvedená komisia zasadala 15. 02. 2022 a informatívna správa bude 

predložená na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

p. Matoušek: Dodal, že za uvedené obdobie zasadala len jedna komisia.  

Starosta: Informoval prítomných členov miestnej rady, že pravdepodobne bude zasadať komisia 

ohľadom športového ihriska v Drocárovom parku, ktoré malo riešiť mesto. Taktiež čakáme na 

vyhodnotenie zelenej strechy a v prípade, že uspejeme, bude potrebné vybrať dodávateľa.  

JUDr. Balážová: Uviedla, že v informatívnej správe sú uvedené komisie, ktoré zasadajú pre výber 

dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Komisia na predaj časti areálu v Drocárovom 

parku a prenájom pozemku zasadala v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle 

obchodného zákonníka a zákona o majetku obcí.  

Starosta: Dodal, že Ing. Timková na webovej stránke zverejnila plán verejného obstarávania. 
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Nikto ďalší sa do diskusie 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  
Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01. 12. 2021  
do 31. 01. 2022.  

 

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.  Správa Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej 

     situácii na sídlisku KVP za rok 2021                   

Starosta: Otvoril tento bod programu rokovania a diskusiu k nemu. Informoval prítomných, že 

predkladateľom materiálu je mjr. JUDr. Ján Michalco, riaditeľ obvodného oddelenia.  

p. Matoušek: Doplnil, že sa mu veľmi páčila príloha k správe - grafické zhodnotenie a informácia 

o tom, že kriminalita na našom sídlisku má klesajúcu tendenciu.   

Starosta: Uviedol, že oproti minulým rokom nastala zmena, teraz máme k dispozícii štatistiky za 

celý rok 2021. Tiež dodal, že raz za polrok sa uskutočnilo stretnutie starostov a policajtov.  

p. Boritáš: Povedal, že zábrany pri reštaurácii Šuhaj niekto svojvoľne odtiahol a opýtal sa, či sú tam 

umiestnené kvôli požiarnikom. Navrhol, že by bolo potrebné zo strany úradu upozorniť, aby 

nedochádzalo k ich odťahovaniu.   

Starosta: Vysvetlil, že v celkovej koncepcii chceme mať napr. tri druhy odpadových košov. To isté 

sa týka aj zábran a preto používame neutrálne farby nielen na koše, ale aj na zábrany. Stáva sa, že 

vodiči chodia hore-dole, odtiahnu zábrany a potom sa ľudia sťažujú. Polícia to nebude kontrolovať, 

lebo na to nemá kapacity. Dodal, že teraz zábrany zakladajú priamo hasiči, aby sa vedeli dostať na 

miesto zásahu. Preto sme skúmali, či v prípade umiestnenia týchto malých zábran budú mať hasiči 

umožnený prístup. Taktiež sme mali stretnutie s hasičmi, osadené sú nižšie zábrany, aby hasiči 

mohli prejsť. Výhrady sa týkali toho, že nie sú dostatočne viditeľné. Zábrany sa zavrtávajú do 

zeme. Je otázne, či ľudia tieto zábrany vyskrutkovali sami, alebo ich násilne odstránili. Dodal, že 

tieto zábrany testujeme, čakáme na spätnú väzbu a cieľom mestskej časti je vybrať jeden alebo dva 

typy zábran. Od hasičov máme spätnú väzbu, že by sme mohli osadiť aj  vyššie zábrany, ktoré sú 

viac viditeľnejšie a dizajnovejšie. Zábrany vedia odstrániť hasiči hasičským kľúčom, keďže 

hasičský kľúč je vo výbave každého hasičského auta. Na záver dodal, že možno toto je cesta, ale 

ešte sme nenašli konkrétny typ.  

p. Matoušek: Dodal, že zábrany musel niekto uvoľniť násilím, alebo sa uvoľnili samovoľne.  

Starosta: Cieľom je, aby zábrany vyzerali esteticky a neboli ekonomicky náročné. Máme však 

skúsenosť, že ľudia zábrany skúšajú sami uvoľniť.  

p. Boritáš: Navrhol osadenie zrkadla na Dénešovu ulicu smerom na parkovisko, keď sa odbočuje 

z pravej strany od reštaurácie Amigos, nakoľko pri vychádzaní na hlavnú cestu nie je dobrá 

viditeľnosť. Opýtal sa, či má túto tému otvoriť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

Starosta: Požiadal poslanca Boritáša o zaslanie fotografie tohto miesta a dodal, že osadenie zrkadla 

bude musieť schváliť komisia v istom časovom horizonte.   

p. Matoušek: Doplnil, že miestne zastupiteľstvo tento problém nevyrieši. Na to je v meste zriadená 

dopravná komisia, ktorej sa predkladá návrh osadenia značky a komisia vydá súhlasné stanovisko. 

Tieto veci nerieši ani mestská ani štátna polícia.    

p. Boritáš: Dodal, že zrkadlo je jedno z možných riešení.  

Starosta:  Je možné to predniesť aj na miestnom zastupiteľstve, musíme sa pozrieť, či je to zrkadlo 

skutočne potrebné.  

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju uzavrel 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     

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

za rok 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. 

 

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

     za obdobie od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021                      

Starosta: Uviedol bod programu a otvoril diskusiu k nemu. Predkladateľom správy je Ing. Ladislav 

Papp, veliteľ mestskej polície – stanice KVP.   

p. Matoušek: Povedal, že v správe sú uvedené všetky informácie a dodal, že priebežne dostávame 

sumárne správy o dianí za uplynulý týždeň.  

p. Adamčíková: Opýtala sa, či boli navýšené počty mestských policajtov a či máme znalosť o tomto 

počte, keďže primátor prisľúbil posilniť mestskú políciu. Dodala, že zatiaľ nemá spätnú väzbu.   

p. Matoušek: Uviedol, že nemá takúto informáciu, ale minulý rok boli navýšené počty o jednu 

hliadku, teda dvaja ľudia, informáciu overí u pána Ing. Ladislava Pappa. Tiež povedal, že je stále 

problém s technikou a s autom, z dvoch áut je jedno nepojazdné. Väčšinou po sídlisku chodí pešia 

hliadka a na aute sa presúvajú málo.  

p. Adamčíková: Opýtala sa, či sa plánuje zriadenie stanice mestskej polície na Luníku IX, aby  

nebola tak oslabená hliadková činnosť na KVP.  

Starosta: Uviedol, že na mestskej rade náčelník mestskej polície predložil správu a dodal, že 

zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 17. 03. 2022 a tam je možnosť opýtať sa. 

Pán Pavelčák pri nástupe do funkcie pri predkladaní koncepcie počítal aj so zriadením stanice na 

Luníku IX. K predloženej správe mestskej polície sme mali výhrady, ale ani pod  novým vedením 

nevidíme zlepšenie ich práce. Hlavne čo sa týka čistoty a monitorovania pohybu neprispôsobivých 

občanov pri kontajneroch. Dodal, že po predložení nášho stanoviska mestskej polícii ako prvé 

začala pokutovať parkovanie. Tiež dodal, že nevidí žiadny posun k lepšiemu. Pýtal som sa aj na 

kamery a zber uhynutých zvierat.  

p. Matoušek: Povedal, že jednoznačne súhlasí so zriadením hliadky na Luníku IX a navrhol 

predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva žiadosť o zriadenie stanice, ktorý by poslanci 

podporili väčšinovo, čím by sme mali dostatok hliadok na našom sídlisku. Tiež dodal, že 

momentálne nie je veľký záujem o prácu v mestskej polícii. Avšak  tento problém si musia vyriešiť 

sami. 

p. Boritáš: Uviedol, že hlavným dôvodom je zefektívnenie práce mestskej polície na sídlisku KVP. 

Opýtal sa, akou sumou prispieva mestská časť na činnosť mestskej polície. 

Starosta: Všetko je hradené z mestského rozpočtu, mestská časť má v správe budovu v ktorej má 

mestská polícia zriadenú stanicu, avšak za priestory neplatí. Takže ak by sme tento priestor 

prenajali niekomu inému, môžeme na prenájme zarobiť. Dodal, že uvažoval aj nad zriadením 

vlastnej mestskej polície. V šikovných mestách to funguje tak, že platia policajta napr. na 4 hodiny,  

ľudia sú ochotní si privyrobiť mimo pracovnej doby. Tiež uviedol, že kontroly vykonávajú len 

naoko, nikdy nikoho nevypátrali. 

p. Matoušek: Problém je v tom, že v ostatných mestských častiach nemajú také nároky na činnosť 

mestskej polície, ako na našom sídlisku. Požadujeme, aby mestská polícia plnila tie úlohy 

a kompetencie, ktoré od nej očakávame. Novelou zákona o cestnej premávke získala mestská 

polícia oprávnenie - pokutovať držiteľa vozidla formou objektívnej zodpovednosti.    

Starosta: Mestská polícia dlhé roky tolerovala parkovanie aj v prípade zákazu. Upozornili sme na 

rizikové priechody pre chodcov v okolí škôl, na problém žobrajúcich detí pred nákupnými centrami. 

Videl som početné skupiny, ktoré chodia vyberať kontajnery, v ich okolí ostáva neporiadok, avšak 
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hliadka mestskej polície pri kontrole týchto obyvateľov neupozorní. Dostali sme odpoveď, že 

mestská polícia na takéto kontroly nemá kapacity. Taktiež mestská časť zakúpila kamery, avšak 

mestská polícia nám odmieta sprístupniť záznamy. Akurát mestskej časti nahlásia nefungujúcu 

kameru, ktorú mestská časť opraví na vlastné náklady. Dodal, že by uvítal väčšiu ochotu zo strany 

mestskej polície.  

p. Boritáš: Povedal, že starosta, zástupca starostu a poslanci nie sú pasívni. Praje si, aby mestská 

polícia vyvíjala väčšiu aktivitu, avšak k veliteľovi nemá veľkú dôveru. 

p. Matoušek: Myslí si, že mestská polícia má vo svojej činnosti veľké rezervy. Navrhol, že polícia 

by mohla urobiť nadprácu, napr. zistiť, čo občania v kontajneroch hľadajú, riešiť tento problém 

napríklad nasmerovať ich na zbierky šatstva. Takéto zbierky organizuje aj naša mestská časť. 

Dodal, že mu chýba štatistika, pretože sú to stále tí istí ľudia. Treba ich zmapovať, podchytiť a tento 

problém by mal riešiť sociálny odbor. 

Starosta: Obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na parkovanie áut, v poslednej dobe vo veľkej miere sú 

vyberači kontajnerov školopovinné deti. Tiež povedal, že sa stále snaží komunikovať s mestskou 

políciou, ale nie je presvedčený o zmene k lepšiemu.  

p. Horenský: Navrhol pripraviť uznesenie na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

Starosta: Pomohlo by uznesenie miestneho zastupiteľstva, aby si ho mestskí poslanci vedeli osvojiť. 

p. Matoušek: Dodal, že zo strany mestskej polície sú to vždy strohé správy, ale v skutočnosti 

z celkového pohľadu sa nič nezlepšilo.  

p. Adamčíková: Informovala, že situácia s parkovaním sa zhoršuje, nakoľko okolo kontajnerov 

ostáva po neprispôsobivých občanoch neporiadok.  

Starosta: Parkovaciu politiku spravuje mesto a tiež vyberá parkovné. Podali sme pripomienku 

ohľadom parkovania, ale mesto nechce s nami komunikovať.   

   

Do diskusie sa nikto ďalší 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  

prerokovať    

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

od 01. 07. 2021 do 31. 12. 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. 

 

6.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

     október -november 2021 

Starosta: Otvoril tento bod programu a požiadal Ing. Háberovú, vedúcu Oddelenia ekonomického o 

informáciu.  

Ing. Háberová: K predloženému materiálu uviedla, že za toto obdobie bolo vykonané jedno 

rozpočtové opatrenie. V podstate sme riešili dorovnávanie rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej 

časti. Čo sa týka výdavkov, zmeny nastali v položkách tarifné platy a odmeny, taktiež sme robili 

vysporiadania odvodov do poistných fondov. Ďalšie zmeny boli v rámci participatívneho rozpočtu, 

finančné prostriedky z údržby ciest boli presunuté na statický posudok. Drobné úpravy vyplývali 

tiež z ukončenia projektov z úradu práce. Taktiež sme znižovali niektoré položky na vykrytie 

položiek v rámci kapitálových výdavkov a rozpočet sme zvýšili na nákup kamier. 

Starosta: K bodu otvoril diskusiu.  

p. Horenský: Opýtal sa na statický posudok na Bauerovu ulicu. 

Starosta: Odpovedal, že posudok súvisel so schválením financií na projektovú dokumentáciu štúdie. 

Dodal, že na základe odporúčania statika by sa tam nemali konať žiadne skupinové aktivity. 

Ing. Takáč, PhD.: Informoval, že z jeho strany je materiál v poriadku. 
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V diskusii sa už 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 rozpočtových opatreniach za obdobie október - november 

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. 

 

7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

     december 2021                                                                                                                                                                         

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

Ing. Háberová: Informovala, že posledný decembrový týždeň sme dostali od mesta kapitálový 

transfer vo výške 40 000,00 EUR na projektové dokumentácie. V závere roka v rámci projektu 

Interreg niektoré výdavky spĺňali kapitálový status, tak sme ich preklopili do kapitálových 

výdavkov. Dodala, že pomerne vysoko sa zdvihla cena energií, tiež sme sa vysporiadali s 

končiacimi projektami. Podnik služieb KVP urobil záverečné vyúčtovanie. V rámci kapitálových 

výdavkov sme rozpočet znižovali o 40 000,00 EUR, a zároveň sa zvyšoval nákupom nafukovacieho 

stanu, pódia a kontajnerovej šatne. Keďže niečo bolo nakupované zo zahraničia, bolo potrebné 

vysporiadať daň z pridanej hodnoty.  

p. Horenský: Opýtal sa, či bol personálny audit ukončený a či má mestská časť nejaké všeobecné 

závery. 

Starosta: Informoval členov miestnej rady, že je ukončená hlavná časť personálneho auditu, chýbajú 

nám osobnostné testy. Agentúra nás pochválila za produktívny prístup zamestnancov. Tiež povedal, 

že aj napriek dobre fungujúcemu úradu máme rezervy a máme čo vylepšovať. Pre lepšie fungovanie 

chceme zefektívniť niektoré procesy.  

p. Matoušek: Dodal, že napríklad časť zamestnancov v prvých troch kanceláriách, treba posudzovať 

individuálne.  

Starosta: V rámci auditu nám navrhli inšpiratívne vylepšenia, celkovo audit hodnotím pozitívne. 

Dodal, že úrad pripraví správu.  

 

V diskusii nikto nevystúpil, preto ju 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 december 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.  Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II                                                                                                                                                                         

Starosta: Otvoril bod rokovania a diskusiu k nemu. 

JUDr. Balážová: Na základe vyjadrenia Okresného súdu Košice II navrhovaní kandidáti z radov 

občanov spĺňajú zákonné podmienky a okresný súd odsúhlasil ich zvolenie za prísediacich. Ďalej 

informovala, že vyjadrenie predsedu okresného súdu ku kandidátom a zoznam kandidátov za 

prísediacich s osobnými údajmi sú k dispozícii k nahliadnutiu na právnom oddelení.  
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Starosta: Dodal, že kvôli covidu mali aj na súde výpadky zamestnancov a preto je návrh na voľbu 

prísediacich predložený oneskorene. Ukončil diskusiu a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
v súlade s ustanovením § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoliť týchto kandidátov                             
    1.  Ing. Vladimír Hirčko  
                                     2.  Ing. Peter Mati, MBA  
                                     3.  Ing. Maroš Sabo  
                                     4.  Ing. Ladislav Takáč, PhD.  
za prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2022 - 2025. 

 

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. 

 

9.  Upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol bod rokovania a informoval, že návrh sa týka nájomcu Marie Sadovská - 

Krajčírstvo, suma je 1 075,40 EUR. 

JUDr. Balážová: Informovala členov miestnej rady, že exekúcia je z roku 1998. Bola riešená 

vydaním platobného rozkazu, tzv. exekučným titulom a pohľadávka bola uplatnená v exekučnom 

konaní u viacerých súdnych exekútoroch. Majetok u povinnej zistený nebol, mala však viacej 

exekúcií. V roku 2020 bol vyhlásený konkurz fyzickej osoby, prihlásením pohľadávky v zákonnej 

lehote do konkurzu, došlo k zastaveniu starej exekúcie. Dňa 14.01.2022 bol v obchodnom vestníku 

zverejnený oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok nepokryje náklady konkurzu. Týmto 

oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz končí.  Preto v zmysle Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP navrhujeme upustiť od vymáhania 

pohľadávky z dôvodu nevymožiteľnosti.    

Ing. Takáč, PhD.:  Doplnil, že takéto riešenie je štandardná vec. 

 

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

 

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť   

upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP voči nájomcovi Marie 

Sadovská - Krajčírstvo v sume 1 075,40 € z dôvodu nevymožiteľnosti. 

 

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. 

 

10.  Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022     

Starosta: Otvoril bod rokovania a povedal, že na základe diskusie, ktorá prebehla medzi poslancami 

navrhujeme začiatok rokovania miestneho zastupiteľstva posunúť z 15:00 na 16:00 hodinu. Otvoril 

diskusiu k plánu zasadnutí.   

Z otvorenej diskusie vyplynul všeobecný súhlas. Keďže sa nikto nehlásil, starosta ukončil diskusiu 

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  

schváliť   

plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na 

rok 2022 v nasledujúcich termínoch : 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva (štvrtok):      

27. 01. 2022 o 16:00 hodine, 24. 02. 2022 o 15:00 hodine, 28. 04. 2022 o 16:00 hodine,  

30. 06. 2022 o 16:00 hodine, 22. 09. 2022 o 16:00 hodine  

 

Zasadnutia miestnej rady (štvrtok):                       

17. 02. 2022 o 15:00 hodine, 07. 04. 2022 o 15:00 hodine, 23. 06. 2022 o 15:00 hodine, 

08. 09. 2022 o 15:00 hodine    

 

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. 

 

11.  Rôzne 

Starosta: Uviedol bod rokovania rôzne a diskusiu k nemu.  

Informoval, že obchodná verejná súťaž (ďalej „OVS“) na Senior dom bola vyhodnotená ako 

neúspešná z dôvodu, že aj keď predložená ponuka bola zaujímavá, nedokázala naplniť jedno 

kritérium. Keďže musia byť dodržané kritériá súťaže, komisia nemala inú zákonnú možnosť, len 

OVS zrušiť. Je otázne, či objekt necháme tak, alebo opäť vypíšeme novú OVS s rovnakými 

podmienkami, alebo pôjdeme do priameho predaja a uplatníme osobitný zreteľ. Ďalšia možnosť je 

sanácia objektu, v prípade zbúrania a odvozu sutiny budú náklady predstavovať sumu cca 

300 000,00 EUR. Potom v tomto priestore môžeme vybudovať napríklad športovisko alebo park. 

Dodal, že je osobne sklamaný ako to dopadlo.    

p. Boritáš: Povedal, že po tejto nepríjemnej informácii by bola nová OVS za prijateľných 

podmienok najvýhodnejšia a najkratšia cesta.  

p. Matoušek: Ponuka stroskotala na formálnej chybe záujemcu. Na zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva 24. 02. 2022 vieme predložiť materiál na vyhlásenie OVS a schválenie jej  

podmienok.  Predložil poslanecký návrh na uznesenie v znení : „Miestna rada  odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu vyhlásiť novú OVS na predaj časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku 

a prenájom priľahlého pozemku s rovnakými podmienkami“.   

Ing. Takáč, PhD.: Dodal, že vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je správne.   

                                                                       

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 

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

vyhlásiť 

novú obchodnú verejnú súťaž na predaj časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku a prenájom 

priľahlého pozemku s rovnakými podmienkami.  

                                                              

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. 

 

Starosta: Informoval, že s firmou euroAWK s. r. o., ktorá prevádzkuje prístrešky MHD, prebehli 

ťažké jednania. Keďže mestská časť spoločnosti vypovedala zmluvu, vyzvali sme ich na 

odstránenie prístreškov. Predstavitelia spoločnosti tvrdili, že sa chcú dohodnúť, ale nemajú peniaze, 

akceptovali sme aj harmonogram výmeny. Potrebujeme vedieť, ako budeme ďalej riešiť prístrešky 

MHD. Skúšali sme osloviť viacero firiem, ale nikto neprejavil záujem. Oslovená firma určila cenu   

za 1 prístrešok 16 000,00 až 18 000,00 EUR, my ich potrebujeme 24. Potenciálne by prístrešky 
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mohol opravovať Podnik služieb KVP, čo by bolo finančne náročné.   

p. Adamčíková: Opýtala sa, či by tieto prístrešky nevedela vyrobiť súkromná firma. 

Starosta: Odpovedal, že prístrešky vyrába viac firiem.  

p. Matoušek: Náklady na 24 zastávok predstavujú cca 300 000,00 EUR. Dodal, že by bolo  

zbytočné brať úver, výhodnejšie je dojednať novú zmluvu na dobu určitú a následne v zmluve 

prehodnotiť podmienky. Momentálne sme v stave, že nemáme zastávky ani nájom a nemáme ani na 

kúpu nových prístreškov.  

 

Starosta skonštatoval, že do diskusie sa nikto nehlási, preto ju ukončil a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

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

     - Sídlisko KVP dňa 24. februára 2022 (štvrtok) o 15:00 hodine 

b) odporúča návrh programu XXIX. 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. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku    

KVP za rok 2021           

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

     obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021           
  5. Kontrola plnenia uznesení                                                                         
   6. Informatívna  správa  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie 
      od 01. 12. 2021 do 31. 01. 2022  
  7. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2021    
  8. Stanovisko kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP týkajúce sa  konceptu „Participatívny  
      rozpočet“, zavedeného v podmienkach Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP        
  9. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 
      - november 2021  
10. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2021 
11. Upustenie od vymáhania pohľadávky Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP            
12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II        
13. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2022 
14. Interpelácie  

15. Otázky poslancov 

16. Rôzne  

17. Záver    

 

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. 

 

12.  Záver 

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

a podnetné návrhy. Rokovanie ukončil o 16:56 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.   
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Prílohu zápisnice tvorí :  

- Prezenčná listina členov miestnej rady  

- Prezenčná listina ďalších prítomných  

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 08.03.2022 .......................................            Dňa: 08.03.2022  ...................................... 

 

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

                       prednosta                                                                     starosta 

                              

 

 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

Dňa: 09.03.2022  .........................................      

 

               Iveta Adamčíková, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V Košiciach, dňa 24.02.2022 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


