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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  12.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 27. 08. 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:   

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

Ospravedlnení zamestnanci MČ: Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

 

1.  Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 12. zasadnutí miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia rady e-mailom, program obsahuje 17 bodov. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Následne požiadal prítomných poslancov - členov miestnej rady o 

predloženie návrhov na vypustenie alebo doplnenie bodov programu rokovania uvedených 

v pozvánke. Keďže žiadne návrhy neboli, starosta požiadal prítomných o schválenie programu 

rokovania.   

 

1.a)  Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje   

program rokovania 12. zasadnutia Miestnej rady MČ Košice - Sídlisko KVP uvedený v pozvánke, 

takto:  

1. Otvorenie 

           a) Schválenie programu rokovania  
      b) Určenie overovateľa zápisnice 
 2.  Slovo pre verejnosť /len na zasadnutie MZ/    
 3.  Správa  Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Sídlisko KVP o  bezpečnostnej situácii 

      na sídlisku KVP za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 /len na zasadnutie MZ/       

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

      za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 /len na zasadnutie MZ/  

 5.  Kontrola plnenia uznesení                                                                                  
 6.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 
      01.07.2020 do 31.08.2020  /len na zasadnutie MZ/ 

 7.  a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 5/2020 
           /len na zasadnutie MZ/  
      b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 6/2020 
           /len na zasadnutie MZ/  
      c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 7/2020 
           /len na zasadnutie MZ/  
      d)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 8/2020 
           /len na zasadnutie MZ/  
 8.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za I. polrok 2020 



2 

 9.  Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 
10. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 
11. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020 
12. Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
      prostriedkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    
13. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného 
      osobitného zreteľa  za  obdobie sťaženého užívania  nebytového priestoru  z dôvodu opatrení  
      na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 
      a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   
      b) pre nájomcu MARIETA PRO FITNESS, s. r. o.   

      c) pre nájomcu Občianske združenie Pauzička  

      d) pre nájomcu ToMis s. r. o.    

      e) pre nájomcu Ivan Hudaček – Tenistar    

14. Interpelácie /len na zasadnutie MZ/        

15. Otázky poslancov /len na zasadnutie MZ/        

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. 

 

1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Martin Boritáš.    

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

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

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 XV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 16.07.2020 

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 141/b, 164, 165, 177, 178/a, 178/b  

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 140/a, 140/b, 170, 179, 180, 181/a, 181/b, 183/a, 183/b 

b) 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. 

 

8.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2020 

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu. 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   

Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2020.                

 

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 

9.  Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 

Starosta: Otvoril bod programu a prítomných členov miestnej rady informoval o tom, že plnenie 

rozpočtu je k 30. 06. 2020. Poukázal na nižšie čerpanie v položke kapitálové výdavky, keďže tieto 

sa čerpajú hlavne v druhom polroku. Otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže 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   

údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020.                                                   

 

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.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020  

Starosta: Uviedol tento bod programu s tým, že nie všetky peniaze vyčlenené z rezervného fondu 

boli aj vyčerpané.  Informoval, že stav účtu rezervného fondu  k 30. 06. 2020  je vo výške 

483 038,00 €.  K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.   

 

V krátkej diskusii vystúpila Ing. Háberová, vedúca ekonomického oddelenia, ktorá informovala 

o postupnom rozbiehaní investičných aktivít v mesiacoch august – september 2020. Starosta 

mestskej časti informoval o krytí investičných výdavkov.  

 

V 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  

vziať na vedomie   

tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020.                                                     

 

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.  Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020 

Starosta: Otvoril bod programu aj diskusiu k nemu. Požiadal pani Ing. Háberovú, aby informovala 

o nedoplatkoch uvedených v materiáli.   

Ing. Háberová: Informovala členov miestnej rady o sumách nedoplatkov a o spôsobe ich 

vymáhania.  

K stavu nedoplatkov na nájomnom prebehla diskusia v ktorej vystúpili poslanci Adamčíková, 

Boritáš a Tóth. Poslanec Boritáš sa opýtal, kto zastupuje mestskú časť v prípade právneho 

vymáhania. Starosta odpovedal, že každý štatutár má právneho poradcu a náš právny poradca je 

JUDr. Daniela Sokol. Doplnil ho prednosta miestneho úradu, že s právnym poradcom máme 

uzavretú zmluvu. V prípade vymáhania mestskú časť nezastupuje žiadna právnická kancelária, 

riešime to interným spôsobom.  

 

Po ukončení diskusie k bodu programu starosta prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

vziať na vedomie   

stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020.                                                                               
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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.  Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom 
       komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    

Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že v predloženom materiáli sú vyznačené zmeny, t. j. čo 

sa vypúšťa a dopĺňa. Doplnil, že na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bolo schválené uznesenie, 

ktorým sa rušia informačné tabule, na základe čoho sa zo zásad vypúšťajú maloplošné informačné 

zariadenia, ďalej je v návrhu predložené doplnenie chatbotu a sekretára redakčnej rady nahrádza 

špecialista pre marketing & PR. Uvedené doplnenia a zmeny boli zaslané všetkým členom 

redakčnej rady.  

 

V diskusii, ktorú starosta otvoril sa nikto neprihlásil, preto ju uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

schváliť   
doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.    

 

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. 

 
13.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu 
       hodného osobitného zreteľa  za obdobie sťaženého  užívania  nebytového  priestoru 
       z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 
Starosta: Otvoril bod rokovania s tým, že úprava nájomného sa týka tých nájomcov, ktorých sme 
riešili v zmysle schváleného uznesenia (č.179 zo dňa 16.07.2020) a ktorí mali možnosť požiadať 
o zníženie nájomného o 50% alebo o splátkový kalendár. Je možné, že do rokovania miestneho 
zastupiteľstva v septembri pribudnú ešte ďalší žiadatelia. Všetky žiadosti budú riešené v zmysle 
určených pravidiel. Starosta otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. 
 
V otvorenej diskusii sa poslankyňa Adamčíková opýtala na počet nájomcov. Poslanec Boritáš sa 
vyjadril, že aspoň takouto formou budú mať podnikatelia v mestskej časti kompenzované straty, 
keďže neposkytujeme dotácie.   
 
Starosta: Oslovili sme všetkých nájomcov, avšak riešili sme len tých, ktorých prevádzky boli 
uzavreté zo zákona. Ďalej informoval o približnej výške dotácie na nájomné tých nájomcov, ktorí 
podali žiadosti. Naša mestská časť pristúpila k riešeniu zodpovedne, vážime si podnikateľov - 
o ďalších pripravených dohodách budeme informovať. 
Ing. Michalus: Doplnil pána starostu, že celkovo bolo podaných málo žiadostí, nakoľko je 
administratíva zložitá - doteraz bolo vyčerpaných len 4 % z celého balíka pomoci. 
 

Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, starosta ju uzavrel a predniesol návrhy na uznesenia v bode 13 

písmeno  a), b), c), d), e).  

 

Návrh na uznesenie:  13. a)  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
schváliť   
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 
Združenie pre ekológiu človeka a krajiny, Kováčska 16, 040 01 Košice, IČO: 35515597, na 
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základe nájomnej zmluvy č. 70/11/2011/SM, za obdobie od 16. 03. 2020 do 02. 06. 2020 (spolu 79 
dní), a to vo výške 135,68 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné 
podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o 
doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby 

COVID-19. 

 

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. 

 

Návrh na uznesenie:  13. b)   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
schváliť   
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 
MARIETA PRO FITNESS, s. r. o., Opátska 13, 040 18 Košice, IČO: 36 208 744, na základe 
nájomnej zmluvy č. 55/27/2010/SM, za obdobie od 13. 03. 2020 do 02. 06. 2020 (spolu 82 dní), a to 
vo výške 421,38 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 
155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona 
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 
znení zákona č. 92/2020 Z. z. 
 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby 

COVID-19. 
 

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. 

 

Návrh na uznesenie:  13. c)  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
schváliť   
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 

Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, 040 23 Košice, IČO: 35575301, na základe 

nájomnej zmluvy č. 72/13/2011/SM, za obdobie od  16. 03. 2020 do 02. 06. 2020  (spolu 79 dní), a 

to vo výške 88,99 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. 

č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v  znení neskorších  predpisov a o doplnení zákona 

č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

znení zákona č. 92/2020 Z. z. 
 

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení 
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Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby 

COVID-19. 
 

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. 

 

Návrh na uznesenie:  13. d)  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
schváliť   
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 

ToMis s. r. o., Jasuschova 2, 040 23 Košice, IČO: 51 654 253, na základe nájomnej zmluvy č. 

20/2018/SM, za obdobie od 16. 03. 2020 do 21. 04. 2020 (spolu 37 dní), a to vo výške 177,73 €. 

Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. 

z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 

92/2020 Z. z. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby 

COVID-19. 
 

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. 

 

Návrh na uznesenie:  13. e)   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
schváliť   
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 
Ivan Hudaček – Tenistar, Letná 31, 040 01 Košice, IČO: 41425316, na základe nájomnej zmluvy 
č. 98/38/2011/SM za obdobie od 16. 03. 2020 do 21. 04. 2020 (spolu 37 dní), a to vo výške 56,73 €. 
Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. 
z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 
92/2020 Z. z. 
 

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby 

COVID-19. 
 

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. 
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16.  Rôzne 

Starosta otvoril bod rokovania rôzne a diskusiu k nemu.  

p. Adamčíková: Opýtala sa ako sme na tom s participatívnym rozpočtom.  

Starosta: Prihlásiť sa bolo možné na našej stránke v termíne do 31. 08. 2020, ak bude záujem zo 

strany občanov, je možné tento termín predĺžiť. Ďalej informoval, že momentálne je podaných 5 

projektov pre mestskú časť do 5 000,- €, malých občianskych projektov je zaregistrovaných 11. Po 

ukončení termínu na podávanie žiadosti bude zasadať komisia zložená z poslancov, odborných 

zamestnancov mestskej časti a taktiež nezávislých občanov, ktorí vyhodnotia podané projekty 

a následne prebehne verejné hlasovanie. 

Ing. Michalus: Prednosta miestneho úradu informoval prítomných o riešení dlhodobo vytekajúceho 

prameňa pod mostom - aj keď mestská časť mala urobenú štúdiu ešte v roku 2019, pravdepodobne 

zásahy pri rekonštrukcii mosta spôsobili to, že prameň zmizol. Aj keď projekt prameňa pod mostom 

bol zapracovaný do rozpočtu, momentálne všetky úvahy okolo prameňa sú zbytočné. Z dôvodu, aby 

nedošlo k narušeniu statiky mosta, nie je možné z našej strany robiť akékoľvek sondy. Ďalej 

informoval členov miestnej rady o obnovení odstavenej studne v Drocárovom parku - momentálne 

máme vodu na zalievanie kvetov a o ukončení výstavby nabíjacej stanice realizovanej na základe 

grantu. 

p. Boritáš: Dodal, že projekt prameňa netreba zavrhnúť, voda sa možno časom objaví.  

 

Starosta ďalej informoval prítomných o: 

− ukončení tretej kosby a začiatku štvrtej kosby, 

− výmene osvetlenia na Triede KVP, 

− vyjadrení Magistrátu mesta Košice k projektom na realizáciu inteligentných priechodov -  

     Moskovská a pri Poliklinike KVP, 

− prebiehajúcich prácach a následnej povinnej certifikácii v zmysle projektu na realizáciu 

     petangového ihriska, dňa 26.8.2020 boli realizované prípravné práce, všetkým zúčastneným  

     patrí poďakovanie,   

− dokresľovaní parkovacích čiar, 

− certifikácií detských ihrísk – bude potrebné upraviť niektoré prvky v zmysle zákona,  

− zrušených a pripravovaných podujatiach, 

− o termíne konania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 19. 10. 2020 a nášho miestneho 

     zastupiteľstva dňa 5. 11. 2020. 

 

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

 

Návrh na uznesenie:    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a) berie na vedomie  termín XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP   

     dňa 10. septembra 2020 (štvrtok) o 15:00 hodine 

b) odporúča návrh programu XVI. 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 Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii 

      na sídlisku KVP za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020       

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

      za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020   

 5.  Kontrola plnenia uznesení        
 6.  Informatívna   správa   o   zrealizovaných   komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie  od  
      01. 07. 2020 do 31. 08. 2020   
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 7.  a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 5/2020 
      b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 6/2020 
      c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 7/2020 
      d)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 8/2020            
 8.  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za I. polrok 2020 
 9.  Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 
10. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30. 06. 2020 
11. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2020 
12. Návrh na doplnenie a zmeny Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    
13. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení       
na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

      a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   
      b) pre nájomcu MARIETA PRO FITNESS, s. r. o.   

      c) pre nájomcu Občianske združenie Pauzička  

      d) pre nájomcu ToMis s. r. o.    

      e) pre nájomcu Ivan Hudaček – Tenistar    

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. 

 

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: 28.09.2020    .....................................                        Dňa: 28.09.2020    .................................... 

 

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

                               prednosta                                                                      starosta 

                              

 

Overovateľ zápisnice: 

 

Dňa: 07.10.2020   .......................................      

                               Martin Boritáš, v. r.  

 

 
V Košiciach dňa 21. 09. 2020 
Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


