
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice – Sídlisko 
KVP, konaného dňa 14.12.2021 o 17.00 hodine prostredníctvom aplikácie Teams 

 

Prítomní členovia komisie: 

Podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice Sídlisko KVP: 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

Tajomník komisie: Ing. Jaromil Čop 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu Mestskej časti na rok 2022,02023 a 2024 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Bod programu 1. 

Otvorenie 

 

Komisiu otvoril a viedol podpredseda komisie Milan Pach, ktorý otvoril rokovanie komisie. Privítal 

všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

Bod programu 2. 

Návrh rozpočtu Mestskej časti na rok 2022,02023 a 2024 

 

- podpredseda komisie stručne uviedol predložený materiál a odovzdal slovo Romanovi 

Matoušekovi – zástupcovi starostu, ktorý oboznámil členov komisie s predloženým návrhom 

rozpočtu vo vybraných položkách 

- p. Pach sa pýtal na OVS ohľadom Senior domu, či sú nejakí záujemcovia. Predkladanie ponúk 

končí 20.12. 

- p. Matoušek reagoval, že boli rokovania s viacerými záujemcami, ale oficiálne ešte žiadnu 

ponuku neevidujeme 

- p. Žec sa pýtal na položky rozpočtu na údržbu zelene pre roky 2023 a 2024, zdajú sa mu 

podhodnotené vzhľadom na plánovanú výsadbu sadu, ďalej sa pýtal na položku rozpočtu na 

výstavbu na rok 2023 vo výška 50.000,-€ 

- p. Matoušek konštatoval, že v tomto prípade ide pravdepodobne o orientačné sumy, keďže 

nový rozpočet na rok 2023 bude tvoriť už nové zastupiteľstvo 

- p. Podolinský sa pýtal na dôvod, prečo nie je v rozpočte parkovisko Starozagorská (súčasná 

nevyužívaná spevnená plocha za bytovými domami Starozagorská 5,7) 

- p. Matoušek uviedol, že to preverí a bude p. poslanca informovať 

- p. Karľa v tejto súvislosti uviedol, že bude potrebný súhlas vlastníkov bytov 



- p. Karľa sa pýtal, či suma 3.000,-€ na opravu výtlkov bude postačovať, keďže eviduje 

nespokojnosť občanov s postupom pri týchto opravách 

- p. Matoušek uviedol, že prioritou sú ucelené opravy komunikácií 

- p. Koszoru uviedol, že výtlky robí mestská časť svojpomocne – p. Pernisch – a je toho názoru, 

že navrhovaná čiastka bude postačovať 

- p. Matoušek pripomenul, že od nového roku pribudne k Pernischovi ešte jeden údržbár 

- p. Podolinský pripomenul úpravu vyšliapaného chodník od parkoviska pred objektom Billa ku 

Bowlingu, navrhuje položiť tam betónové kocky 

- p. Matoušek reagoval, že takto chodníky robiť nebudeme, je potrebné spracovať PD a následne 

požiadať o stavebné povolenie. Predmetný chodník je zapracovaný aj do projektu 

cyklochodníka 

- p. Koszoru uviedol, že sa oplatí počkať a keď bude schválená žiadosť o NFP pre cyklochodník, 

tam sa chodník bude realizovať z eurofondov 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča MiZ prerokovať a schváliť rozpočet mestskej časti na roky 2022, 2023 

a 2024 podľa predloženého návrhu  

Hlasovanie: 

Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 8                     návrh bol prijatý 

 

Bod programu 3. 

Rôzne 

- p. Pach sa pýtal na zabezpečenie zimnej údržby 

- p. Matoušek reagoval a informoval členov komisie, že strojnú zimnú údržbu nám zabezpečuje 

firma GEOZEM a ručnú Podnik služieb, mali sme zatiaľ iba jeden zásah, ktorý bol skôr 

preventívny 

- p. Horenský informoval, že niektorí členovia mládežníckeho parlamentu majú záujem byť 

členmi komisií a navrhol aj uznesenie 

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP zvoliť za 

člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia  pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP pána Eduarda Marčáka.“ 

Hlasovanie: 

Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 8                     návrh bol prijatý 

- p. Koszoru uviedol, že komisia nemusí prijať k tomuto bodu uznesenie, že predseda komisie  si 

tento návrh osvojí a vie ho predložiť priamo na rokovaní zastupiteľstva 

- p. Pach upozornil na nedokončené úpravy zelene po prácach pre SPP pri Freshi 

- p. Karľa sa pýtal na prístup staveniskovej dopravy pri výstavbe bežeckého oválu v areáli ZŠ 

Starozagorská 

- p. Matoušek reagoval, že prístup je navrhnutý z Titogradskej, ktorá bude jednosmerná 



- p. Pach upozornil členov komisie na prebiehajúce hlasovanie projektov, ktoré vyhlásilo VÚC 

a mestská časť sa prihlásila s projektom zakúpenia TeqOne - multifunkčný stôl do športovo-

relaxačného areálu v Drocárovom parku a požiadal o podporu 

Bod programu 4. 

Záver 

 

 

V Košiciach 15.12.2021  

Zapísal: Jaromil Čop                                                                                                          Schválil: Milan Pach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha:  

Uznesenia komisie VDaŽP z 14.12.2021 

K bodu 2. 

Návrh rozpočtu Mestskej časti na rok 2022,02023 a 2024 

 

Uznesenie 20211214/1 

Komisia VDaŽP odporúča MiZ prerokovať a schváliť rozpočet mestskej časti na roky 2022, 2023 

a 2024 podľa predloženého návrhu.  

8 za - 0 proti – 0 zdržal sa – 0 nehlasoval - 8 prítomných    návrh bol prijatý 

K bodu 3. 

Návrh na člena komisie VDaŽP 

 

Uznesenie 20211214/2 

 

Komisia VDaŽP odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP zvoliť za 

člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia  pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP pána Eduarda Marčáka.“ 

8 za – 0 proti – 0 zdržal sa – 0 nehlasoval -  8 prítomných   návrh bol prijatý 

 

 

 

V Košiciach 14.12.2021  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                                                   Schválil: Milan Pach  

 

 


