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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  11.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 09. 07. 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 11. zasadnutí Miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia miestnej rady e-mailom, program obsahuje 15 bodov. Skonštatoval, že miestna rada je 

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

vypustenie alebo doplnenie bodov programu rokovania. Keďže žiadne 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 11. zasadnutia Miestnej rady MČ 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 

      01.06.2020 do 30.06.2020  /len na zasadnutie MZ/ 

 4.  Informácia o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP /len na zasadnutie MZ/             

 5.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj-jún 2020 

 6.  Žiadosť o poskytnutie účelového transferu pre Podnik služieb KVP s. r. o. 

 7.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020          

 8.  Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice - Sídlisko KVP 

      o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 

 9.  Návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy /len na zasadnutie MZ/            
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10. Informačné tabule  /len na zasadnutie MZ/            

11. Využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov  /len na zasadnutie MZ/                                     

12. Interpelácie /len na zasadnutie MZ/        

13. Otázky poslancov /len na zasadnutie MZ/        

14. Rôzne  

15. 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:  Iveta Adamčíková    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

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

neprihlásil do diskusie, uzatvoril ju a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

a)  zaradiť  uznesenia zo XIV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 11.06.2020 

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 163/a, 163/b, 166, 167  

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 140/a, 140/b, 141/b, 164, 165, 170 

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. 

 

5.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových opatreniach za obdobie  

     máj - jún 2020 

Starosta: Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. V diskusii sa nikto neprihlásil. Starosta ju 

uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

vziať na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj - jún 2020.    

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

6.  Žiadosť o poskytnutie účelového transferu pre Podnik služieb KVP s. r. o. 

Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že sa uskutočnili stretnutia s poslancami. Členovia 

miestnej rady obdržali materiál spolu s tabuľkou, v ktorej je uvedený stav aktivačných pracovníkov. 

Ďalej uviedol, že v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie nebolo možné s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny uzatvárať dohody pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť, 

nakoľko všetky projekty boli pozastavené. Preto považujeme za výhodné poskytnúť účelový 

transfer pre Podnik služieb KVP s podmienkou, že vytvorí pracovné miesta pre minimálne troch 

aktivačných pracovníkov. Tieto poskytnuté finančné prostriedky budú účelovo viazané len na 
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vyplatenie miezd. Otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

V diskusii sa prihlásil pán poslanec Boritáš s otázkou, koľko aktivačných pracovníkov je 

potrebných na udržiavanie čistoty na sídlisku.  

Starosta: Odpovedal, že z praxe vyplynulo, že musíme mať aspoň desať ľudí na udržiavanie čistoty 

na sídlisku, ideálny je počet dvadsať.  

 

Do diskusie sa nikto nehlásil, 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     

účelový transfer pre Podnik služieb KVP s. r. o. vo výške 20 000 € na pokrytie mzdových nákladov 

zamestnancov Podniku služieb KVP s. r. o.  

 

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

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a diskusiu k nemu. 

V diskusii vystúpil pán poslanec Matoušek, ktorý predložil poslanecký návrh na uznesenie, týkajúci 

sa úpravy zjavnej chyby v textovej časti návrhu na II. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020. 

 

V otvorenej diskusii sa nikto neprihlásil. Starosta ju ukončil a predniesol návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:    

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

schváliť     

II. 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. 

 

8.  Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice – Sídlisko 

     KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 

Starosta: Uviedol tento bod programu s tým, že v dôvodovej správe sú uvedení nájomcovia, ktorí 

požiadali o odpustenie/zníženie platieb nájomného alebo o odklad platieb nájomného. V tabuľkovej 

časti dôvodovej správy je predložená analýza výšky úhrad nájomného za nebytové priestory počas 

obdobia šírenia ochorenia Covid-19 a to sumárny prehľad fakturácie nájomného a prehľad výšky 

nájomného s dôvodom na odpustenie/odklad splátok. Prítomných členov miestnej rady informoval 

aj o jednotlivých variantoch riešenia žiadosti nájomcov a o postupe posudzovania žiadostí zo strany 

štátu. Dodal, že o spôsobe riešenia uvedeného sme sa informovali aj v iných mestských častiach. Po 

schválení návrhu riešenia, bude mestská časť informovať nájomcov.  Otvoril diskusiu k tomuto 

bodu. 

 

K návrhu na riešenie žiadostí nájomcov prebehla diskusia poslancov – členov miestnej rady v ktorej 

vystúpili zástupca starostu Ing. Matoušek a poslanec Martin Boritáš. Pán poslanec Boritáš požiadal, 

aby na zasadnutie miestneho zastupiteľstva bolo predložené uznesenie s jednoznačným návrhom 

opatrení na riešenie žiadostí nájomcov.   
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Starosta: Odpovedal, že na zasadnutie miestneho zastupiteľstva pripravíme uznesenie v ktorom  

budú predložené konkrétne varianty riešenia. Oslovení budú všetci nájomcovia, avšak o dotáciu 

môžu požiadať len tí nájomcovia, ktorí mali prevádzky zatvorené zo zákona. Preto aj žiadosti budú 

posudzované jednotlivo a riešené formou dodatku k zmluve o nájme. 

 

Keďže sa do diskusie nikto ďalší 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 

prerokovať 

návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19. 

 

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.  Rôzne 

Starosta otvoril bod rokovania rôzne. Informoval prítomných o materiáloch uvedených v pozvánke,  

ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva: 

- zmena distribúcie vreciek na psie exkrementy 

- informačné tabule 

- využívanie verejných priestranstiev pre majiteľov psov. 

K týmto materiálom už prebehla diskusia medzi poslancami na neformálnom stretnutí.  Čo sa týka 

distribúcie vreciek na psie exkrementy, navrhujeme tri varianty, od 1. septembra plánujeme k tomu 

začať informačnú kampaň. K informačným tabuliam - navrhujeme ich odstrániť a ušetrené financie  

investovať do modernejších foriem komunikácie. V súvislosti s využívaním verejných 

priestranstiev chceme jasne určiť pravidlá pre majiteľov psov a tiež pripraviť nové všeobecne 

záväzné nariadenie. 

Starosta ďalej informoval členov miestnej rady o štyroch pracovných rokovaniach so starostami 

a prednostami v meste Bratislava a Hlohovec. Predmetom rokovaní bolo – parkovanie, 

participatívny rozpočet a podnik služieb.  

 

Ďalšie informácie sa týkali:   

- konania podujatí „Spoznaj behom KVP“ v utorok dňa 07.07.2020 a Dňa čistého KVP“ v sobotu 

  dňa 11.07.2020, 

- spustenia participatívneho rozpočtu a možnosti predkladania návrhov v termíne od 01.07.2020 do 

31.08.2020, vyhodnocovania návrhov a zapracovania víťazných projektov do rozpočtu mestskej 

časti na rok 2021, 

- odmietnutia grantu vo výške 25 000 eur na nákup elektrického komunálneho vozidla, 

- ukončenia druhej kosby a plánovaných piatich kosbách v tomto roku.   

Starosta mestskej časti k bodu rôzne otvoril diskusiu. 

 

Následne prebehla krátka diskusia poslancov - členov miestnej rady, v ktorej na otázky odpovedal 

starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc. Poslankyňa Adamčíková sa opýtala na termíny 

podávania návrhov pri spustení participatívneho rozpočtu. Poslanec Boritáš navrhol uskutočňovať 

stretnutia s občanmi po obvodoch – starosta doplnil možnosť organizovania tzv. poslaneckých 

pochôdzok. Poslanec Boritáš informoval o pripravovanom finále v minifutbale na ihrisku na 

Janigovej ulici dnes, t. j. 09.07.2020 o 20:00 hodine a vyjadril obavu z možných incidentov.   

Poslanec  Matoušek informoval, že k tomuto požiadal  mestskú aj štátnu políciu o súčinnosť pri 

udržiavaní poriadku. Mestská časť o uvedenom podujatí vôbec nebola informovaná.  
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15.  Záver 

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

a podnetné návrhy.  

Rokovanie ukončil o 15:48 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 zápisu tvorí :  

- Prezenčná listina členov miestnej rady  

- Prezenčná listina ďalších prítomných  

 

 

 

 

 

Dňa: 24.07.2020  ...................................            Dňa: 24.07.2020   ................................... 

 

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

                             prednosta                                                            starosta 

                              

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

 

 

Dňa: 28.07.2020   ................................      

                                      

                             Iveta Adamčíková, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 20.07.2020 

 
Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                         zapisovateľka 


