
Záznam z XII. zasadnutia  

Komisie kultúry, školstva a športu  

konanej dňa 30.11.2020 

 
 

Predseda komisie:   Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
Prítomní:                        Mgr. Ľubica Fedorová; Iveta Adamčíková; Ing. Roman 

Matoušek; Bc. Dávid Karľa; Bc. Marián Podolinský; Ing. Katarína 
Mamáková; Ing. Milan Pach; Ing. Marcela Pavličková, PhD. 

 
Ospravedlnení:             Iveta Zelinková; Dominika Maškuľáková; Bc. Karin Guzaninová; 

Mgr. Pavol Popovec;  
 
Za MiÚ:                           Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.; Mgr. Alica Schützová 
 
Pozvaní:            
 
Hostia:     
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania 
2. Plnenie uznesení 
3. Uskutočnené podujatia 
4. Pripravované podujatia 
5. Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 9/2020 
6. Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  
7. Návrh na V. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020       
8. Informatívna správa o priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu 

MČ Košice-Sídlisko KVP  
9. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 
10. Rôzne  
11. Záver 

 

1. Schválenie programu rokovania 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Horenský, ktorý zároveň privítal všetkých členov 
komisie. Úvodom zosumarizoval názory členov komisie, ktoré sa týkali formy rokovania. 
Väčšina bola za rokovanie formou aplikácie Microsoft teams. Zasadnutie sa preto konalo 
online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft teams z dôvodu opatrení, súvisiacich 
s koronakrízou. Komisia bola uznášaniaschopná. Neprítomných členov ospravedlnil. Nakoľko 
nik z prítomných nemal žiaden bod na doplnenie programu rokovania, hlasovalo sa 
o programe rokovania.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/1: 

 „KKŠaŠ schvaľuje program XII. zasadnutia KKŠaŠ.“ 
(   8   -   0   -   0   ) 



2. Plnenie uznesení 

10.9.2020 sa konalo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, na ktorom sa prerokovával aj 
bod, ku ktorému sa vyjadrovala aj KKŠaŠ. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov boli schválené v súlade s odporúčaniami komisie (uznesenie č. 
20200907/6). Na októbrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva (15.10.) boli body 
programu, ktoré tematicky nespadali do kompetencie KKŠaŠ.  

Čo sa týka uznesenia k Európskemu týždňu športu (uznesenie č. 20200907/8), plánovaný 
futbalový turnaj sa z pochopiteľných dôvodov z dôvodu opatrení súvisiacich s koronakrízou 
neuskutočnil, následkom čoho sa MČ ani nezapojila do predmetnej iniciatívy na podporu 
športu a pohybových aktivít, nakoľko iné športové podujatie v danom období zo strany MČ 
nebolo plánované.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/2: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie plnenie uznesení KKŠaŠ.“   
(   8   -   0   -   0   ) 

 
 

3. Uskutočnené podujatia 

P. Horenský informoval o zaslanom vyúčtovaní, ktoré sa týkalo podujatia Olympiáda MČ, 
ktorého vyvrcholenie sa konalo na území MČ Košice – Ťahanovce. Zúčastnili sa ho aj 
zástupcovia MČ. P. Adamčíkoví pripomenula, že v ďalšom roku v rámci súťažných disciplín by 
mali prioritne účinkovať amatérski športovci, nie vrcholoví športovci. P. Matoušek a p. 
Horenský potvrdili, že pre úspešnosť ďalšieho ročníka bude potrebné zmeniť súťažný formát 
jednotlivých športových disciplín aj s ohľadom na prípadnú účasť viacerých mestských častí.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/3: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o uskutočnených podujatiach.“   
(   9   -   0   -   0   ) 

 
 

4. Pripravované podujatia 

P. Horenský informoval o možnom uskutočnení sprievodného podujatia k podujatiu 
Vianoce na KVP pod názvom „Vianočné fotenie“. Aj napriek obmedzeniam v súvislosti s 
hromadnými podujatiami je tu snaha pripraviť niečo pre občanov Sídliska KVP. Ide o 
program, ktorý bol členom komisie zaslaný pred konaním zasadnutia KKŠaŠ. Sprievodné 
podujatie je plánované na nedeľu (6.12.2020). P. Ščuroková bližšie informovala 
o predmetnom sprievodnom podujatí. Pripomenula, že na základe vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva nebude možné rozdávať potraviny a nápoje. V prípade väčšieho záujmu bude 
možné predĺžiť čas tejto aktivity. Účasť je ťažko odhadovať jednak na základe súčasnej 
situácie súvisiacej s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a jednak aj od počasia.  

Zároveň p. Ščuroková  informovala o sérii zbierok, ktoré sa uskutočnia pod súhrnným 
názvom „KVP pomáha“: 

- finančná zbierka bude súčasťou Vianočného fotenia v spolupráci s organizáciou 
Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, do pokladničky bude 
možné prispieť aj v dňoch od 07.12. do 18.12.2020 počas úradných hodín na 
miestnom úrade, alebo na účet predmetnej organizácie, 

- zbierka šatstva sa uskutoční 11.12. v priestoroch garáží pri Miestnom úrade od 16.00 
do 19.00 hod., 

- zbierka pre psíkov sa bude organizovať v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí 



a psov a v rámci tejto zbierky budú k dispozícii aj ďalšie zberné miesta, kde bude 
možné odovzdať pomoc, partnermi zbierky sú Nový zverinec KVP; Havkáreň, 
Chovateľské potreby; ATOS DOG; e-shop https://www.atosdog.sk/, 

- potravinová zbierka pod názvom „Potrebujeme sa – Staň sa aj ty Mikulášom“ – ktorá 
sa bude konať 5.12 v čase od 14:00 do 18:00. MČ bola oslovená s možnosťou sa 
zapojiť do tejto iniciatívy, ktorej organizátori pochádzajú z Prahy. So zbierkou je 
spojený aj benefičný koncert, ktorý bude vysielaný online. MČ by mala byť jedna 
z troch samospráv na Slovensku, ktorá sa do tejto medzinárodnej iniciatívy zapojí.  

P. Schützová požiadala p. Pacha o pomoc ohľadom zabezpečenia informácie o zbierkach aj 
počas omší v rámci oznamov. Členovia komisie v prípade záujmu pomôcť pri zbierkach nech 
nahlásia svoj záujem zamestnankyniam úradu.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/4: 

 „KKŠaŠ schvaľuje sprievodné podujatie k podujatiu Vianoce na KVP – Vianočné fotenie.“    
(   9  -   0   -   0   ) 

 
Návrh na uznesenie č. 20201130/5: 
 „KKŠaŠ odporúča zapojiť sa do iniciatívy „Potrebujeme sa – Staň sa aj ty Mikulášom“ v rámci 

sprievodnej aktivity k podujatiu Vianoce na KVP.“    
(   9  -   0   -   0   ) 

 
Návrh na uznesenie č. 20201130/6: 

 „KKŠaŠ berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach.“    
(   9  -   0   -   0   ) 

 
 

5. Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 9/2020 

Pri kontrole bolo zistené porušenie predmetného ustanovenia VZN č. 16/2013 o 
podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a 
nepriamo tak aj porušenie predmetného ustanovenia Zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to 
vo forme nedôslednosti zodpovedného pracovníka povinnej osoby. Žiadateľ o dotáciu 
nedoložil všetky potrebné dokumenty ako povinné prílohy, namiesto nich dal čestné 
vyhlásenie. Dodatočne všetky prílohy poskytol. Odporúča sa inštruovať zodpovedných 
pracovníkov tak, aby nedochádzalo k nedbanlivým porušeniam zákonov, či prijatých VZN a 
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na základe zistení v tejto kontrole. 
Návrh na uznesenie č. 20201130/7: 

 „KKŠaŠ odporúča vziať na vedomie Správu  kontrolóra  Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP 
pod označením  9/2020  –  Kontrola poskytovania dotácií za rok 2019.“    

(   9  -   0   -   0   ) 
 

 

6. Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej 
časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  

V predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2020 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom sú oproti pôvodnému platnému nariadeniu zapracované zmeny:  
a) precizovanie úpravy poskytovania dotácií v kompetencii starostu mestskej časti v § 5 

návrhu VZN,  



b) precizovanie úpravy podmienok pre poskytnutie dotácií v § 7 návrhu VZN,  
c) úprava elektronizácie podávania žiadostí o dotáciu ako aj zúčtovania poskytnutých dotácií 

– § 8 a § 10 návrhu VZN,  
d) úprava termínov pre použitie dotácie, termínov na predloženie zúčtovania dotácie, 

vrátenie nepoužitej dotácie a vrátenie dotácie použitej v rozpore s VZN a zmluvou o 
poskytnutí dotácie - § 9 a § 10 návrhu VZN,  

e) zakotvenie povinnosti prijímateľa dotácie informovať o skutočnosti, že jeho 
aktivity/činnosti sú realizované s finančnou podporou Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP; konkrétny spôsob bude dohodnutý priamo v zmluve o poskytnutí dotácie v závislosti 
od podporenej aktivity/činnosti, 

f) zapracovanie povinnosti postupovať podľa § 9 a § 10 návrhu VZN v prípade občianskeho 
projektu predloženého v rámci participatívneho rozpočtu právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou - podnikateľom - § 12 návrhu VZN. 

Prijatím tohto nariadenia sa zruší VZN č. 16/2013 o podmienkach poskytovania dotácií  
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení neskorších zmien. 

P. Matoušek bližšie informoval o dôvodoch predmetných úprav. Diskusia sa viedla 
predovšetkým ohľadom stanovenia výšky finančných prostriedkov poskytovania dotácií pre 
štatutára MČ ako aj pre Miestne zastupiteľstvo. P. Horenský bol aj za to, aby prípadné 
finančné prostriedky boli využité na navýšenie pre projekt participatívneho rozpočtu, 
ktorého pilotný prvý rok skončil úspešne.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/8: 
„KKŠaŠ odporúča prerokovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2020 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom podľa predloženého návrhu.“   

(  9  -   0  -  0   ) 
 
 

7. Návrh na V. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020       

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 96 154,51 € a k 
zníženiu rozpočtu bežných príjmov o sumu 8 962,51 €. V kapitálových príjmoch dochádza k 
celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 25 000,00 €.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 257 
169,42 €. Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 330 727,42 €, z toho v bežných 
výdavkoch  o sumu 156 537,42 €, v kapitálových výdavkoch o sumu 174 190,00 €. 
Zároveň dochádza k zníženiu finančných operácií o sumu 135 750,00 € (174 190,00 mínus 13 
440,00 zvýšenie kapitálových výdavkov = 160 750,00 mínus 25 000,00 iný zdroj 
financovania).   

Všetky úpravy rozpočtu vyplynuli z potreby zabezpečenia plánovaných úloh a aktivít. P. 
Horenský upriamil pozornosť predovšetkým na zmenu rozpočtu, týkajúcu sa oblasti kultúry 
a športu.  

▪ Podprogram 5.3.: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0) – úpravou 
sa znižuje rozpočet celkom o sumu 5 824,24 €, z toho: v podpoložke 635006 – Údržba 
športových ihrísk o sumu 500,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 
5 324,24 €. 

▪ Podprogram 5.1.: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0) – úpravou sa znižuje 
rozpočet celkom o sumu 7 500,00 €, z toho v podpoložke 635006 – Bežná údržba 
športových ihrísk o sumu 500,00 €, v podpoložke 635006 – Dopadová plocha na 
ihrisku Klimkovičova o sumu 7 000,00 €. 

▪ Podprogram 6.2./A: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A) – úpravou sa 



znižuje rozpočet celkom o sumu 9 870,00 €, z toho: v podpoložke 637002 – Konkurzy 
a súťaže o sumu 8 000,00 € a v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov 

Návrh na uznesenie č. 20201130/9: 
„KKŠaŠ odporúča schváliť V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 
2020 podľa predloženého návrhu.“   

(  9  -   0  -  0   ) 
 

P. Horenský navrhol uznesenie, ktorým je miestnemu úradu adresovaná žiadosť, aby sa 
pri koncipovaní rozpočtu 2021 vyčlenili finančné prostriedky vo výške ako tomu bolo pre rok 
2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo možné zorganizovať podľa plánu spoločensko-
kultúrne a športové podujatia. Rok 2020 sa niesol v historicky najvyššom navýšení finančných 
prostriedkov pre kultúru a šport a bolo by vhodné, aby rok 2021 nebol z pohľadu finančných 
prostriedkov podfinancovaný.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/10: 
„KKŠaŠ žiada v rozpočte MČ Košice – Sídlisko KVP pre rok 2021 (oblasť kultúry a športu) 
vyčleniť finančné prostriedky v rovnakej výške, v akej boli schválené v rozpočte MČ Košice – 
Sídlisko KVP pre rok 2020 (predchádzajúci rozpočtový rok).“   

(  9  -   0  -  0   ) 
 
 

8. Informatívna správa o priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu 
MČ Košice-Sídlisko KVP  

V roku 2020 spustila Mestská časť Košice - Sídlisko KVP prvý ročník Participatívneho 
rozpočtu. Priebeh participatívneho rozpočtu v MČ, úlohy a postavenie jeho jednotlivých 
účastníkov určili pravidlá participatívneho rozpočtu, ktoré boli zverejnené aj na webovej 
stránke MČ. Pre pilotný ročník vyčlenilo pre projekty sumu 20 000 eur. Peniaze sa budú 
rozdeľovať medzi päť občianskych projektov, pričom každý bude dotovaný sumou do 2000 
eur. Druhou kategóriou sú zadania pre mestskú časť, ktoré zrealizuje samospráva na základe 
podnetov od občanov s nákladmi do 5000 eur. 

Čas na pridávanie nápadov bol stanovený od 1. júla do 31. augusta 2020 na stránke 
www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk. Plánované verejné stretnutia sa z dôvodu 
epidemiologických opatrení zrušili. Po ich uvoľnení však vyšli miestni poslanci aj zamestnanci 
úradu na frekventované miesta sídliska a obyvateľom osobne vysvetľovali, čo je 
participatívny rozpočet, ako v praxi funguje, ale poskytli i návod na to, ako správne prihlásiť 
svoj nápad. Informačná kampaň prebiehala aktívne na sociálnych sieťach, informácie boli 
odprezentované aj v občasníku KVaPka, na webovej stránke mestskej časti a takisto aj 
prostredníctvom citylightov.  

Keďže verejné stretnutia boli zakázané aj na jeseň, mestská časť umožnila každému 
predkladateľovi návrhu predstaviť svoj projekt prostredníctvom video reportáže alebo 
grafického prevedenia, ktoré mu pripravila. Všetky príspevky boli zverejnené na oficiálnom 
FB profile mestskej časti – Mestská časť Košice Sídlisko KVP. Každý z príspevkov bol 
podporený platenou reklamou - na všetky projektové príspevky bol vyčlenený rovnaký 
rozpočet vo výške 20,00 €, cielenie aj umiestnenie reklám bolo vždy nastavené identicky 
(lokálne cielenie na KVP a umiestnenie len v rámci platformy Facebook), aby nebol žiaden 
projekt znevýhodnený. Okrem toho boli podporené reklamou aj 3 videá týkajúce sa spôsobu 
i priebehu hlasovania. 

Celkovo bolo zaslaných 40 projektov. Na základe stanovených kritérií (formálne 
náležitosti PR, súlad projektov s požiadavkami stanovenými vo výzve, primeranosť 



predpokladaných nákladov projektu, časová a finančná primeranosť projektu, rozpor s 
plánovanými aktivitami MČ, súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi, inovatívnosť a 
udržateľnosť projektu) posúdila hodnotiaca komisia realizovateľnosť projektov, projekty na 
doplnenie a projekty, ktoré nespĺňali kritéria. Všetci predkladatelia boli emailom 
oboznámení s výsledkami komisie. 

Do finálneho hlasovania postúpilo spomedzi občianskych projektov 10. Spomedzi zadaní 
pre mestskú časť postúpilo do hlasovania 15 projektov. Hlasovanie sa spustilo 1. novembra, 
ukončené bolo 15. novembra. Celkovo bolo odovzdaných 13 517 hlasov, vo väčšine 
obyvateľov mesta Košice. Podľa výsledkov, ktoré sú zverejnené na stránke – 
www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk postúpili nasledovné: 
 
Občianske projekty: 
Freestyle pre KVP – 1735 hlasov 
Dažďová záhrada – 1337 hlasov 
Zlepšenie kvality športovísk a ich okolia – 
1189 hlasov 
Gallery13 – 677 hlasov 
Umelecké graffiti maľby z KVP – 592 
hlasov 

 
 
 
Zadania pre mestskú časť: 
Sad KVP – 971 hlasov 
Revitalizácia okolia Božieho milosrdenstva 
– 783 hlasov 

 
Finančné prostriedky na realizáciu víťazných projektov v hodnote 20 000 eur budú 

vyčlenené v rozpočte Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2021, po odsúhlasení 
miestnym zastupiteľstvom. Realizácia projektov sa uskutoční v roku 2021. 
Návrh na uznesenie č. 20201130/11: 
„KKŠaŠ odporúča vziať na vedomie Informatívnu správu o priebehu a výsledkoch hlasovania 
Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.“   

(  9  -   0  -  0   ) 
 
 

9. Informatívna správa z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva a športu) 

P. Horenský informoval o bodoch z MZ, ktoré svojím významom bolo vhodné 
odprezentovať aj na KKŠaŠ. V materiáloch k danému bodu sa hovorilo o  

 
▪ zámere uvedenia štadióna KFA do prevádzky a jeho ďalšieho financovania, 
Cieľom predkladaného materiálu bolo informovať o pokračovaní projektu Košickej 

Futbalovej Arény, a.s. (KFA), ukončení I. etapy výstavby a zámere uvedenia KFA do prevádzky 
v roku 2021, s cieľom požiadať Mesto Košice o vyčlenenie adekvátnych finančných zdrojov 
na prevádzku KFA v rokoch 2021 – 2023. 

Štadión KFA po kolaudácii I. etapy však bude spĺňať kapacitné požiadavky iba pre 
kategóriu UEFA 3, čo je pre fungovanie štadióna v najvyššej Slovenskej lige postačujúce. Pre 
usporiadanie medzinárodných zápasov je potrebné navýšenie kapacity pre kategóriu UEFA 4. 
Nutné je preto zabezpečenie finančného krytia na dokončenie II. a III. etapy výstavby KFA. 

Vzhľadom na verejne prejavený záujem zo strany futbalového klubu FC Košice podieľať 
sa na prevádzke KFA a realizácii – výstavbe Futbalovej akadémie na plánovaných 
tréningových plochách, vedenie spoločnosti KFA požiadalo Mesto Košice o udelenie súhlasu 
pre Košickú Futbalovú Arénu, a.s. uzatvárať podnájomné zmluvy na pozemky mesta Košice, 
prenajaté Košickej Futbalovej Aréne, za účelom dobudovania a naplnenia projektu Košickej 
futbalovej arény. Výsledkom takejto spolupráce musí byť naplnenie funkčnosti projektu KFA 



a odbremenenie rozpočtu Mesta Košice podľa možnosti v čo najväčšej časti nákladov 
spojených s prevádzkou KFA. Prevádzka KFA nebude pre mesto Košice ako samosprávu nikdy 
ekonomicky zisková. 

Aktuálny plán počíta s uvedením KFA do prevádzky v roku 2021 s oficiálnym začiatkom v 
mesiaci september 2021, za podmienky poskytnutia finančného krytia. Pre uvedenie KFA do 
prevádzky je nutné zabezpečiť technické a materiálové vybavenie projektu v hodnote 1,7 
mil. €. Prevádzka štadióna a spoločnosti KFA, a.s. ktorá ju bude zabezpečovať - tzv. fixné 
ročné náklady (bez nákladov na zabezpečenie konania futbalového zápasu) sa bude 
pohybovať na úrovni 800 000 až 880 000 €. Prevádzka a príjem KFA však ani za ideálnych 
okolností nepokryje 100% výdavky a je nutné ju dotovať. Vzhľadom na realisticky očakávanú 
možnú spoluúčasť futbalového klubu na prevádzkových nákladoch je nutné počítať v rokoch 
2021 až 2023 s finančným krytím zo strany Mesta Košice v celkovej výške 1,8 mil. Po uplynutí 
tohto 3 ročného obdobia bude forma prevádzky, spolupráca s klubom a partnermi 
prehodnotená ako aj následná výška príspevku Mesta Košice. 
 

▪ projekte Národného tenisového centra 
Cieľom predkladaného materiálu bolo informovať o zásadnej zmene architektonickej 

štúdie výstavby, o zmene Memoranda o spolupráci pri výstavbe športoviska „Národného 
tenisového centra Košice“ a o zmene výšky nákladov na výstavbu športoviska s novým 
názvom vo vzťahu k rozsahu jeho využívania „Národného tréningového centra Košice“ a 
schváliť nové memorandum a projekt samotný za predpokladu súhlasného stanoviska 
Mestskej časti Košice – Západ. 

Novozistené regulatívy platného územného plánu Mesta Košice neumožňujú výstavbu s 
pôvodnými parametrami na dotknutých pozemkoch. Po zistení platných regulatívov ÚPN 
Mesta Košice bola nutná úprava Projektu tak, že pre dotknuté pozemky nie je možné z 
dôvodu obmedzenej diváckej prevádzky v Projekte realizovať účel usporiadania zápasov 
tenisovej reprezentácie Slovenska v Davis Cupe a  Fed Cupe, prípadne na organizáciu 
hromadných podujatí. 

Nové memorandum ako aj zmenená architektonická štúdia uvažuje o odhade 
investičných nákladov na stavbu „Národné tréningové centrum Košice“ vo výške 14 až 15 
mil. €, pričom %-ny podiel zdrojov financovania športoviska je oproti pôvodnému 
memorandu nezmenený. 

V prípade, že NTC Košice, a.s. bude pri prevádzkovaní činnosti dosahovať záporný 
prevádzkový cashflow, budú chýbajúce finančné zdroje kryté v plnom rozsahu STZ ako sa k 
tomu zaviazal v novom memorande a počíta s tým aj v aktuálnom finančnom pláne. Uvedený 
záväzok STZ bol aj v pôvodnom memorande. 

Štúdie vo všeobecnosti preukazujú zmenšenie environmentálnej záťaže lokality. Výmera 
sadovnícky upravených plôch zelených plôch sa zvýšila o 42%, z 5 013 m2 na 7366 m2, čo je 
30,28 % plochy stavebného pozemku. Súčasťou projektu je aj výsadba dekoračnej a 
izolačných pásov zelene vo vzťahu k ihriskám a k okolitej zástavbe rodinných domov. 
Za najdôležitejšie funkcie NTC Košice treba považovať: 

- športovú prípravu talentovanej mládeže z východoslovenského regiónu, 

- organizovanie regionálnych športových podujatí, 

- športové vyžitie pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia, 

- poskytnutie verejnosti atraktívne viacúčelové športové zariadenie a tým podnietiť 

záujem verejnosti o šport ako v Košiciach aj v širšom regióne. 

Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem zriadiť „Národné tréningové centrum Košice“  
ako športové centrum, ktoré bude slúžiť na dve základné funkcie, a to športová príprava 



talentovanej mládeže a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia. NTC Košice 
bude v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod  prevažne vyhradené na prípravu 
talentovanej mládeže. Zvyšný čas prevádzky areálu (v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 + 
víkendy) bude využívaný najmä pre košickú športovú verejnosť a organizácie podľa 
objednávkového /rezervačného/ systému. 
 

▪ mestskej krytej plavárne 
Bolo odsúhlasené odkúpenie nehnuteľnosti - Mestskej krytej plavárne Košice, vrátane 

príslušenstva  a vonkajších úprav od Mestskej časti Košice – Staré mesto do  výlučného 
vlastníctva  Mesta  Košice v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu 700 000€, pričom príslušná 
časť kúpnej ceny bude účelovo určená na úhradu záväzkov Mestskej krytej plavárne a 
úverové záväzky Mestskej časti Košice  - Staré mesto vo vzťahu k Mestskej krytej plavárni, 
ktorými sú úver na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne od ČSOB a.s. a na GES projekt  na 
vykonanie úsporných opatrení na Mestskú krytú plaváreň postúpenú na SLSP a.s. a súhlasilo 
sa s prevzatím zamestnancov rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň do 
organizačnej štruktúry mesta Košice.  

Mesto Košice plánuje prevádzkovaním MKP poveriť TEHO na základe „správcovskej“ 
zmluvy. Správcovskú funkciu by TEHO začalo vykonávať ku dňu prevodu vlastníctva 
nehnuteľnosti MKP (predpokladaný termín je január 2021). Mesto Košice po prevzatí MKP 
poverí TEHO prípravou projektu celkovej rekonštrukcie nehnuteľnosti. Pri schvaľovaní 
rozpočtu na rok 2021 je potrebné zapracovať prevádzkové náklady, náklady na nevyhnutné 
opravy a havarijný stav technológie MKP vo výške cca 750 tisíc €. 
 

▪ prenájme nehnuteľností nájomcovi Spojená škola sv. Košických mučeníkov, 
Čordákova 50 ako dôvod hodný osobitného zreteľa -  

všeobecný záujem podporovať prevádzkovanie spojenej školy, za podmienky, že nájomca je 
povinný investovať v prvej tretine trvania nájmu do zhodnotenia predmetných nehnuteľností 
finančné prostriedky min. vo výške 76 627,- Eur a zabezpečovať údržbu prenajatých 
nebytových priestorov a pozemkov na vlastné náklady v úplnom rozsahu. 

Žiadateľ požiadal o predĺženie existujúcej zmluvy o nájme na 10 rokov za rovnakých 
podmienok za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. Dôvodom 
žiadosti o predĺženie existujúcej zmluvy o nájme je skutočnosť, že záujem o vzdelávanie 
prevyšuje priestorové možnosti Spojenej školy. Škola sa vyznačuje vysokou kvalitou 
vzdelávania a dosahuje nadpriemerné výsledky v certifikovaných meraniach. 

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je cirkevná škola, ktorej zriaďovateľom je 
Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice. Spojená škola je plne organizovanou 
modernou cirkevnou školou, ktorá pôsobí v Košiciach od roku 2002. Integruje v sebe                        
tieto organizačné zložky: materskú školu, základnú školu, gymnázium, základnú umeleckú 
školu, ako aj školský klub detí a centrum voľného času. Základným predmetom činnosti školy 
je zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu pre žiakov vo všetkých organizačných 
zložkách. Škola poskytuje komplexné moderné vzdelávanie s využitím informačných a 
komunikačných technológií. 

 
P. Adamčíková informovala aj o neschválenom zámere prevodu tenisovej dvojhaly na 

Aničke. Potenciálny záujemca dostatočne nevysvetlil svoj nezištný zámer.  
P. Matoušek a p. Podolinský sa informovali ohľadom výstavby atletického oválu na 

Starozagorskej ulici. Realizácia atletického oválu bola v rozpočte mesta Košice plánovaná na 
rok 2020, avšak investíciu sa nepodarilo zrealizovať. Presúva sa na rok 2021.  



P. Horenský informoval aj o stave rekonštrukcie na MŠ Húskovej. S najväčšou 
pravdepodobnosťou mesto Košice príde o časť eurofondov a dostavba sa bude realizovať 
z finančných prostriedkov mesta Košice. Počíta sa s ukončením prác v máji 2021.  
Návrh na uznesenie č. 20201130/12: 
 „KKŠaŠ berie na vedomie Informatívnu správu z rokovaní MZ (oblasť kultúry, školstva 
a športu).“   

(  9  -   0  -  0   ) 
 
 

10. Rôzne 

P. Matoušek informoval o objednaní reklamných predmetov (pre švetky vekové skupiny) 
pre potreby podujatí MČ už na základe nového dizajn manuálu v hodnote do cca 6000EUR. P. 
Mamáková sa dopytovala, o aké konkrétne reklamné predmety ide. P. Ščuroková s p. 
Matoušekom vysvetlili, že sú to napr. hrnčeky, perá, notesy, šálky a pod. P. Ščuroková zašle 
členom komiesie fotozoznam  reklamných predmetov. Evidenciu distribuovania reklamných 
predmetov bude mať na starosti sl. Padová.  

P. Horenský informoval o zápasoch 2. najvyššej futbalovej ligy, ktoré prebiehajú na 
futbalovom ihrisku na Janigovej. MČ s usporiadaním zápasov nemá nič spoločné. Je to 
záležitosť Východoslovenského futbalového zväzu a košického futbalového klubu. Zároveň 
spomenul formujúci sa Mládežnícky parlament, ktorému pomáha formou mentoringu. 
Pripravuje sa materiál do miestneho zastupiteľstva, v ktorom bude vysvetlené všetko 
podstatné (fungovanie parlamentu, činnosti, štatút a pod.). Keď to situácia dovolí, na 
najbližšom zastupiteľstve by sa zástupcovia prišli predstaviť.  

 
 

11. Záver 

P. Horenský na záver ukončil zasadnutie komisie a zúčastneným poďakoval za účasť 
a spoluprácu na zasadnutí komisie. 

 
 

                                   Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.  
                                                                                                                                   predseda Komisie KŠaŠ            

Zapísal:  Mgr. Marián Horenský, PhD. 

 
 


