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Miestna rada mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  10.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 04. 06. 2020 

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:  Vojtech Tóth, MBA 

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

  

1.  Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 10. zasadnutí miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdŕžali 

členovia rady e-mailom, program obsahuje 23 bodov. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Následne požiadal prítomných poslancov – členov miestnej rady o predloženie 

návrhov na vypustenie alebo doplnenie bodov programu rokovania. Keďže žiadne návrhy neboli, 

starosta požiadal prítomných o schválenie programu rokovania uvedeného v pozvánke.   

 

1.a/ Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje   

program rokovania 10. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP uvedený 

v pozvánke, takto:  

 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 

      30. 04. 2020 do 31. 05. 2020      

 4.  a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 2/2020 
         /len na zasadnutie MZ/            
      b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 3/2020 
         /len na zasadnutie MZ/                 
      c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2020 
           /len na zasadnutie MZ/                 
 5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP na obdobie od  

      1. júla 2020 do 31. decembra 2020 /len na zasadnutie MZ/        

  6.  Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 
       /len na zasadnutie MZ/                
  7.  Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2019              

  8.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020            

  9.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019                          

10.  a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 2020 

       b) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.04.2020   
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11.  Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

12.  Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného 

       zreteľa                 

13.  Nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného 

       zreteľa                           

14.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice 

15.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Rodičovské združenie pri MŠ Za priekopou 57, Košice  

16.  Návrh na doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti Košice 

       - Sídlisko KVP     

17.  Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

       - Sídlisko KVP                                            

18.  Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

19.  Dizajn-manuál Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - informácia           

20.  Interpelácie /len na zasadnutie MZ/        

21.  Otázky poslancov /len na zasadnutie MZ/        

22.  Rôzne  

23.  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 informoval, že jednotlivé uznesenia sú 

zaradené do úloh splnených a úloh v plnení. Slovo dal predkladateľovi materiálu.   

p. Matoušek: Ako predkladateľ a spracovateľ materiálu informoval členov miestnej rady, že všetky 

uznesenia sú už obsiahnuté v novej aplikácii, do ktorej budú priebežne dopĺňané a aktualizované. 

Tieto uznesenia je možné priebežne kontrolovať. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, uzatvoril diskusiu a predniesol 

návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

a) zaradiť uznesenia z IX. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 14. 11. 2019,  

    z XII. rokovania zo dňa 27. 02. 2020 a z XIII. rokovania zo dňa 30. 04. 2020 takto: 

    -  k splneným úlohám uznesenia č. 102, 104, 127/a, 128/a, 138, 148 

    -  k úlohám v plnení uznesenia č. 140/a, 140/b, 141/b 

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  

     30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 

Starosta: Informoval prítomných o zrealizovaných komisiách pre výberové konania s  tým, že za 

uvedené obdobie sa konali dve výberové komisie uvedené v informatívnej správe. Otvoril k tomuto 

bodu diskusiu. Keďže sa nikto neprihlásil, uzavrel diskusiu a predniesol 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 30. 04. 2020 

do 31. 05. 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. 

 

7.  Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2019 

Starosta: Pod bodom programu č. 7 je na zasadnutie miestnej rady predložený záverečný účet 

mestskej časti za rok 2019, v dokumente je zahrnuté aj stanovisko nezávislej audítorky. Mestská 

časť hospodárila s prebytkom vo výške 73 420,64 EUR z dôvodu, že nie všetky naplánované 

aktivity sme dokázali aj zrealizovať. Následne otvoril diskusiu k záverečnému účtu.  

p. Boritáš: Predpokladám, že na rokovanie zastupiteľstva bude k tomuto predložené stanovisko 

pána kontrolóra. 

Starosta: Materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva Vám budú zaslané a budú obsahovať aj   

stanovisko kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu.  

 

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

   

Návrh na uznesenie:   

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

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

rok 2019 bez výhrad, 

b) schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 73 420,64 EUR, 

c) schváliť použitie zostatku finančných operácií za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 3 409,70 EUR, 

d) vziať na vedomie správu audítora za rok 2019. 

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.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020   

Starosta uviedol ďalší bod programu rokovania – tvorbu a použitie rezervného fondu na rok 2020.  

Doplnil, že o rezervnom fonde a jeho rozdelení bude rozhodovať poslanecký zbor. Následne 

k tomuto bodu otvoril diskusiu. V diskusii sa nikto neprihlásil. Starosta ju ukončil a prečítal 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 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. 

 

9.  Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 

Starosta: Informoval členov miestnej rady, že predložená výročná správa je pomerne obsiahly 
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materiál, priložená je aj účtovná závierka a správa nezávislého audítora. K bodu otvoril diskusiu – 

nikto sa neprihlásil. 

Starosta uzatvoril diskusiu a predniesol 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 2019.   
 

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. a)  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 2020 

Starosta: V informatívnej správe sú uvedené rozpočtové opatrenia, ktoré sme zrealizovali v mesiaci 

apríl 2020 – vo výdavkovej časti to boli pohyby súvisiace s voľbami. Otvoril diskusiu 

k prerokovávanému bodu.  

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, 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 rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 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. 

 

10. b)  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

            k 30. 04. 2020 

Starosta: Uviedol bod programu a informoval, že členovia  miestnej rady obdŕžali materiál aj 

v tabuľkovej forme, v ktorej  je zahrnuté aj percento plnenia za jednotlivé položky. Výnos dane 

z príjmov ovplyvnila vzniknutá situácia v súvislosti s pandémiou. V budúcnosti budú 

pravdepodobne krátené podielové dane pre mestské časti aj naďalej. Na stretnutí s pánom 

primátorom v súvislosti s riešením podielových daní sa zúčastnila aj pani poslankyňa  Adamčíková 

a predložené boli nejaké návrhy. Keďže reakcia jednotlivých poslancov a starostov bola negatívna,  

uvidíme, aké uznesenie bude na meste schválené. Dodal, že mestská časť žiadala od mesta 

akceptačný list na cesty v hodnote 22 500,00 EUR, ktoré nám zatiaľ neboli preplatené. 

 

V otvorenej diskusii 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  

vziať na vedomie    

plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 04. 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. 

 

11.  Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

Starosta:  Po uvedení materiálu informoval, že v návrhu na I. zmenu rozpočtu sú zahrnuté aj  
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podnety poslaneckého zboru z  ostatného rokovania miestneho zastupiteľstva. V dôsledku 

mimoriadnej situácie navrhujeme zníženie príjmov o 135 528,00 EUR s tým, že 97 000,00 EUR je 

odhadovaný výpadok na podielových daniach. Očakávame aj mierne výpadky na príjmoch 

z nájmov, administratívnych poplatkoch atď. Malé zvýšenie príjmov je v sume 204,00 EUR 

z dôvodu poskytnutia daru. Je potrebné navýšiť položky, ktoré sa ukazujú ako strategické – preto  

navrhujeme zvýšenie rozpočtu na projektové dokumentácie vnútrobloky, na doplnenie technického 

vybavenia vozidla Piaggio, vybudovanie nových parkovacích miest, osvetlenie verejných 

priestranstiev a pod. Starosta otvoril diskusiu k bodu programu rokovania. 

 

Následne prebehla krátka diskusia poslancov – členov miestnej rady v ktorej zástupca starostu Ing. 

Roman Matoušek informoval o potrebe doplnenia I. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2020 a to 

na zabezpečenie projektu kybernetickej bezpečnosti. Toto doplnenie bude predložené na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva. V diskusiu zazneli otázky týkajúce sa parkovania na Klimkovičovej a 

Janigovej ulici s ktorými vystúpili páni poslanci – Adamčíková a Boritáš. Starosta mestskej časti 

informoval o prieskume trhu na nákup elektrického auta s tým, že získaná dotácia v sume 25 000 

EUR nepostačuje na nákup, preto vrátime túto dotáciu a budeme sa o ňu uchádzať opäť.  

 

Po ukončení diskusie k návrhu na I. zmenu rozpočtu mestskej časti starosta predniesol 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 2020 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. 

 

12.  Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného  

       osobitného zreteľa 

Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že sa jedná o nebytové priestory v tejto budove - 

skladové priestory vhodné napr. na skládku materiálu. Preto sme sa rozhodli vyčleniť ich pre 

Podnik služieb KVP s. r. o. s výškou nájmu 1,00 EUR/m²/rok, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. K bodu následne otvoril diskusiu.  

 

Keďže sa nikto neprihlásil, starosta 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 § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, 

Štatútom mesta Košice a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP schváliť nájom nebytového priestoru v budove Miestneho úradu Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP: 

- súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k. ú. Grunt, obec 

Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV č. 965,  

- súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k. ú. Grunt, obec 

Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na LV č. 965 

pre nájomcu Podnik služieb KVP s. r. o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52572005 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- € / m2/rok. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v osobe nájomcu, ktorým je právnická osoba, ktorej jediným spoločníkom je Mestská 

časť Košice - Sídlisko KVP. Podnik služieb KVP s. r. o. má štatút registrovaného sociálneho podniku podľa 
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zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, bol založený za účelom vykonávania verejnoprospešných činností pre Mestskú časť Košice - Sídlisko 

KVP v rámci výkonu kompetencií mestskej časti a jeho primárnym účelom nie je tvorba zisku.  

 

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.  Nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného  

       osobitného zreteľa 

Starosta: Oboznámil prítomných s predloženým materiálom, nájom vozidla by bol 100,00 EUR na 

mesiac, predložený je aj návrh zmluvy. Nájomca bude hradiť všetky náklady spojené s opravami 

a údržbou vozidla. Mestská časť v nájomnej zmluve dojedná možnosť bezodplatného využitia 

vozidla v prípade, ak to bude potrebovať.   

Ing. Michalus: Takto budú po ekonomickej stránke vysporiadané vzťahy medzi mestskou časťou 

a podnikom služieb. Auto je maximálne využité či už pracovníkmi úradu alebo podnikom služieb. 

 

Starosta otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. Nikto sa neprihlásil, starosta ukončil diskusiu 

a predniesol návrh na uznesenie.  

  

Návrh na uznesenie:   

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

súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, 

Štatútom mesta Košice a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP schváliť nájom motorového vozidla PIAGGIO PORTER MAXXI, EČV KE692MS, 

VIN ZAPS90RGW00002549, pre nájomcu Podnik služieb KVP s. r. o., Trieda KVP 1, 040 23 

Košice, IČO: 52572005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1200,- € /rok. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v osobe nájomcu, ktorým je právnická osoba, ktorej jediným spoločníkom je Mestská 

časť Košice  - Sídlisko KVP. Podnik služieb KVP s. r. o. má štatút priznaného sociálneho podniku podľa zákona 

č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol 

založený za účelom vykonávania činností pre Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP vo verejnom záujme v rámci 

výkonu kompetencií mestskej časti a jeho primárnym účelom nie je tvorba zisku.  

 

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.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice 

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu.  

 

Prebehla krátka diskusia k žiadosti o poskytnutie dotácie. Vystúpili členovia miestnej rady – 

poslanci  Matoušek, Adamčíková a Boritáš s  tým, že by bolo dobré pripraviť pravidlá poskytovania 

dotácií. O poskytnutí dotácie rozhodnú poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.  

Po ukončení diskusie starosta 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  Občianske  združenie  Pauzička, prevádzka   Bauerova  1/A,  

Dénešova 69, 040 23 Košice v sume 320,-eur na zakúpenie pomôcok špecifikovaných v žiadosti  

na projekt Pilates – zdravé cvičenie, ktoré spája rodinu.  
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Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

15.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Rodičovské združenie pri MŠ Za priekopou 57, Košice 

Starosta: Uviedol bod programu a otvoril diskusiu k nemu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, po jej 

ukončení 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  Rodičovské združenie  pri Materskej škole,  Za priekopou 57,  

040 16 Košice v sume 330,- eur  na  zakúpenie interaktívnej tabule  ako učebnej pomôcky, ktorá   

bude slúžiť pre všetky deti v MŠ - 67 detí, z toho 34 % tvoria deti zo sídliska KVP.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

16.  Návrh na doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti  

       Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod rokovania miestnej rady. Informoval, že doplnenia a zmeny sú farebne 

vyznačené a najpodstatnejšou zmenou rokovacieho poriadku je zavedenie verejného rokovania 

miestnej rady a zverejňovanie výstupov z rokovania. K bodu otvoril diskusiu.  

p. Boritáš: Uviedol, že miestnu radu považuje za poradný orgán starostu a preto nesúhlasí s tým, 

aby bola miestna rada verejná, ale nebráni sa zverejňovaniu zápisnice. 

Starosta: Naším dlhodobým cieľom je zvýšiť transparentnosť, aj posunúť sa v rebríčku hodnotenia. 

Z tohto dôvodu je predložený tento materiál.  

p. Matoušek: Pripomenul ustanovenie § 3 návrhu Rokovacieho poriadku miestnej rady - rokovanie 

miestnej rady je neverejné, pokiaľ miestna rada nerozhodne inak. Ak bude tento materiál schválený, 

vieme upraviť program tak, aby boli niektoré body neverejné.    

p. Boritáš: Podal pozmeňujúci návrh na uznesenie, namiesto slova „schváliť“- navrhol „prerokovať“ 

doplnenie a zmeny rokovacieho poriadku. 

   

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať   

doplnenie  a  zmeny  Rokovacieho poriadku Miestnej rady Mestskej časti 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. 

 

17.  Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

       Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol bod programu s tým, že do rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva sa 

dopĺňa nový  § 8a – slovo pre verejnosť, ktorý sa presadzuje v mnohých samosprávach. Stanovuje 

sa postup aj časový limit záujemcov o vystúpenie na rokovaní zastupiteľstva.  K bodu otvoril 

diskusiu.  

 

 



8 

Prebehla krátka diskusia v ktorej vystúpili poslanci Boritáš, Adamčíková a Matoušek. Poslanec 

Boritáš podal pozmeňujúci návrh na uznesenie – slovo „schváliť“- nahradiť slovom „prerokovať“ 

doplnenie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.  

 

Po ukončení diskusie starosta predniesol návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať   

doplnenie  Rokovacieho  poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 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. 

 

18.  Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti  

       Košice - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bod rokovania a informoval prítomných, že v dôsledku mimoriadnej situácie je  

potrebné zmeniť pôvodne schválený harmonogram participatívneho rozpočtu a termíny činností 

posunúť na letné mesiace. Následne otvoril diskusiu.  

 

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, starosta ju ukončil a prečítal návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť    

zmenu  harmonogramu  Participatívneho  rozpočtu  Mestskej časti  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. 

 

19.  Dizajn-manuál Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – informácia 

Starosta: Uviedol tento bod s tým, že poslanci dostali písomnú informáciu. Dodal, že zmena je 

pohon akéhokoľvek progresu, treba sa prispôsobiť dobe. Chceme veci trochu meniť, ale to 

neznamená, že budeme negovať minulosť. K uvedenému sme doteraz žiadne návrhy neobdržali, 

preto sme pripravili aj nový návrh Kvapky. Tento manuál pripravoval odborník. Každé mesto má 

svoj erb aj logo. Ak chceme, aby Kvapku čítali všetky vekové kategórie, musíme jej dizajn 

zatraktívniť. Moderným dizajnom sa chceme prezentovať. Otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

Ing. Michalus: Informoval, že ohľadom tohto bola rozsiahla diskusia v Redakčnej rade občasníka 

Kvapka a nedošlo k jednotnému názoru. 

p. Matoušek: Doplnil, že logo na Kvapke má svoj príbeh. Skúsme podporiť danú vec. Nový dizajn 

je na úrovni 21. storočia, samozrejme erb bude používaný na dokumentoch podľa zákona. 

 

V diskusii ešte vystúpila pani poslankyňa Adamčíková a pán poslanec Boritáš vysvetlil pôvod 

názvu občasníka Kvapka a navrhol, aby sa k logu vyjadrili aj občania.  

 

Po ukončení diskusie k bodu programu starosta 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     

informáciu k Dizajn- manuálu 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. 

 

22. Rôzne 

Starosta otvoril bod rokovania rôzne. Informoval poslancov o vydaní organizačného poriadku 

miestneho úradu s účinnosťou od 1. júna 2020 – zrušené boli dve pracovné pozície. Ďalej 

informoval, že poslanci – členovia miestnej rady písomne obdržali tri materiály:  

- návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy  

- návrh na riešenie informačných tabúľ mestskej časti  

- návrh na využívanie verejných priestorov sídliska KVP pre majiteľov psov.   

Starosta:  K predloženým materiálom uviedol, že z diskusie s občanmi vyplynul návrh na zmenu 

distribúcie vreciek na psie exkrementy. Od 1. septembra plánujeme k tomu začať informačnú 

kampaň. Pokiaľ ide o riešenie informačných tabúľ v počte sedem kusov, ktoré vlastní mestská časť,  

navrhujeme dve varianty riešenia a to buď ponechať staré tabule a udržiavať ich, alebo ich 

odstrániť. Na ich údržbu však budeme musieť vyčleniť viac finančných prostriedkov. Našou 

filozofiou je odstraňovanie reklamného smogu. V návrhu na využívanie verejných priestorov 

sídliska KVP pre majiteľov psov sú vyznačené miesta určené pre voľný pohyb psov a zákaz vstupu 

so psom. V tejto súvislosti je pripravované nové všeobecne-záväzné nariadenie, ktoré bude určovať 

tieto plochy a úlohou mestskej polície bude kontrola pohybu psov. K bodu rôzne otvoril diskusiu.  

 

Starosta: Ďalej informoval prítomných o : 

- priebehu rokovania so spoločnosťou KOSIT o pilotnom projekte zriadenia kompostovísk, 

- osadení troch pitných fontánok k ihriskám, 

- vytipovaných miestach na polo-podzemné kontajnery, 

- vyhlásení verejnej súťaže na nové lavičky, 

- ukončení prvej kosby a začiatku druhej kosby na sídlisku 

- osadení solárnych svetiel a dezinfekcii detských ihrísk a športovísk, 

- stretnutí na Košickom samosprávnom kraji ohľadom Senior domu, 

- príprave projektu zriadenia materského centra. 

 

Následne prebehla diskusia poslancov – členov miestnej rady v ktorej na otázky odpovedal starosta 

mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc a prednosta miestneho úradu Ing. Miroslav Michalus.  

Pani poslankyňa Adamčíková požiadala o predloženie informatívnej správy o činnosti Podniku 

služieb KVP s. r. o. na rokovanie miestneho zastupiteľstva.   

 

V diskusii sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil a predniesol návrhy na uznesenie.  

  

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať     

materiál - návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy.  

 

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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Návrh na uznesenie:   
Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
prerokovať     

materiál - návrh na riešenie informačných tabúľ 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. 

  

Návrh na uznesenie:   
Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
prerokovať     

materiál - návrh na využívanie verejných priestorov sídliska KVP pre majiteľov psov.   

 

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. 

 

23.  Záver 

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

a podnetné návrhy.   

Rokovanie ukončil o 16:53 hodine.  

Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 

Súčasťou tejto zápisnice je 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: 29.06.2020    .................................                            Dňa: 30.06.2020   .............................. 

 

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

                      prednosta                                                                                 starosta 

                              

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

Dňa: 30.06.2020    ..........................................      

 

                                  Ing. Roman Matoušek 

 

 

 

 
V Košiciach dňa 26.06.2020 

 
Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                         zapisovateľka 


