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Zápisnica 

zo VII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, 

konaného dňa 17. decembra 2015 

 

Prítomný:  Ing. Milan Lesňák, Ján Pažin, PhDr. Mária Balková, 

Mgr. Michaela Spišiaková, Bc. Tomáš Ondruš, Milan Baláž 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   Ing. Rastislav Mester – ekonóm 

   Eva Spišiaková 

    

 

Program rokovania MiZ:  

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Kontrola plnenia uznesení zo VI. rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného MiZ konaného dňa 17.09.2015 

7. Činnosť komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež za IV.Q.2015 

8. Návrh činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež na január 2016 

9. Správa komisie finančnej, výstavby, dopravy a podnikateľskej 

10. Správa hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu MČ Košice – 

Košická Nová Ves na roky 2016 – 2018  

12. Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2016 – 2018 

13. Návrh VZN 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na verejných priestranstvách MČ 

Košice – Košická Nová Ves 

14. Návrh VZN 3/2015 o symboloch MČ Košice – Košická Nová Ves 

15. Návrh VZN 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice – 

Košická Nová Ves 

16. Plán hospodárskeho rozvoja MČ Košice – Košická Nová Ves na obdobie 2015 – 2020 

vrátane akčného plánu 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 
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18. Návrh využitia tenisového klubu a kolkárne v prospech MČ Košice – Košická Nová 

Ves 

19. Návrh na verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta Košice“ 

20. Žiadosti o finančné príspevky a dotácie 

21. Žiadosti o jednorazové sociálne výpomoci 

22. Upozornenie prokurátora podľa § 28 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. 

23. Rôzne 

24. Diskusia 

25. Záver 

 

 

1.  Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 16:15 hod. otvoril a viedol starosta mestskej 

časti Ing. Milan Lesňák. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

U61/2015: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje: 

 

Zapisovateľ:   Ing. Rastislav Mester 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Michaela Spišiaková 

    Ján Pažin 

 

3.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov: 

Predseda komisie:  PhDr. Mária Balková 

Členovia komisie:  Bc. Tomáš Ondruš 

 

U62/2015: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 2   proti: 0  zdržali sa: 2   neprítomný: 1 



Strana 3 z 16 

 

4.  Schválenie programu zasadnutia  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U63/2015: MiZ schvaľuje programu VI. zasadnutia MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania 

 

Starosta informoval poslancov o plnení predchádzajúcich uznesení. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U64/2015: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo VI. 

rokovania MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

6.  Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti 

 

Prakticky od nástupu do úradu sa opakovane niektorí občania dožadujú osadenia dopravnej 

značky zákaz státia po oboch stranách ulíc : Mliečna, Sv. Ladislava. Na oboch uliciach 

premávajú autobusy MHD a parkujúce autá obmedzujú premávku. Mestská časť Košice – 

Košická Nová Ves celú situáciu analyzuje a snaží sa nájsť kompromis, aby nevznikol ešte 

väčší chaos. Neriešenie situácie vyvolalo akciu Obvodnej jednotky dopravnej polície, ktorá 

prebehla dňa 12.12.2015 na Mliečnej ul. 

 

Parkovanie na cestách /miestnych komunikáciách/ upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej 

premávke v znení neskorších predpisov. Zastavenie a státie je jasne špecifikované v § 23: 
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(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne 

s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i 

vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v 

obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom 

rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre 

každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 

najmenej 3 m pre oba smery jazdy. 

 

Tento zákon musí byť dodržiavaný, a nerieši ho ani prípadné VZN. Každý majiteľ 

motorového vozidla si má zabezpečiť parkovanie popri dome, najlepšie na vlastnom 

pozemku, tak ako sa stará o vlastné bývanie. Vzhľadom na blížiacu sa zimnú údržbu bude 

MÚ osádzať za autá aj upozornenia na dodržiavanie tohto zákona. 

V priebehu mája 2015 bola na Miestny úrad doručená žiadosť p. Ing Šašalu, ktorý žiadal 

o prehodnotenie vyjadrenia týkajúce sa prevádzky Auto- a pneuservisu so sídlom na 

Furčianskej ulici. V žiadosti uvádza, že hluk vychádzajúci z areálu pneuservisu a zriadeného 

autoservisu mu znižuje kvalitu bývania. V žiadosti je uvedených viacero podnetov týkajúcich 

sa aj verejného záujmu. Takmer všetky podnety boli prerokované s dotknutými inštitúciami, 

či to boli /stavebný úrad mesta Košice – pracovisko východ, špecializovaný stavebný úrad 

mesta Košice, Okresný úrad – odbor výstavby, VVS a.s., Slovak Telekom a.s./. K všetkým 

podnetom existuje súhlasné stanovisko. Miestny úrad nemôže v tomto spore jednoznačne 

rozhodnúť, nakoľko už sa celý spor dostal na príslušný súd. Ako bolo neskôr zistené podnety 

sú aj na stole Okresného prokurátora, ktorý v tejto veci taktiež nevydal žiadne stanovisko. 

Jediným možným riešením je počkať si na rozhodnutie súdu.  

     V priebehu 06/2015 bola podaná žiadosť občanov p. Bona, p. Rakacká ohľadne 

premiestnenia zastávky MHD pre linku č. 20, 32, ktorá je umiestnená na Mliečnej ul. Tento 

podnet bol postúpený na magistrát mesta Košice, ktorý zvolal miestne šetrenie, aby sa 

presvedčil, či je možné zriadiť zastávku niekde inde. Zo stretnutia kompetentných zástupcov : 

mesto Košice referát dopravy, DPMK a.s., OU odbor cestnej dopravy a zástupcov MČ Košice 

– Košická Nová Ves vyplynuli 2 závery:  

a) zrušenie zastávky MHD na Mliečnej ul., s čím nesúhlasil MÚ  

b) zotrvanie zastávky na pôvodnom mieste 

Nakoľko zrušenie zastávky by spôsobilo nevôľu väčšiny obyvateľov, MČ sa priklonila 

k zotrvaniu na a pôvodnom mieste. Ak chcú iniciátori dosiahnuť zmenu, musia do budúcna 

predložiť súhlas väčšiny občanov využívajúcich MHD v danej lokalite. 
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V spolupráci so SSC a.s., mestom Košice a spoločnosťou SKANSKA a.s. a za podpory 

dopravnej štúdie od p. Ing. Pavla Titla, sa podarilo čiastočne zmeniť schválený projekt 

rekonštrukcie cesty I/50 Sečovská – Ďurďošík, a po dlhých rokoch tak vznikol na križovatke 

Sv. Ladislava – Herlianska samostatný odbočovací pruh.  

Výstavba chodníka pre peších nebola v roku 2015 zrealizovaná kvôli prieťahom v územnom 

konaní. MČ je ochotná projekt finančne podporiť, avšak iba za pomoci mesta Košice 

a správcom cesty I. triedy SSC a.s. Sústredíme sa na rok 2016 a pevne veríme, že aj za účasti 

finančných prostriedkov mesta Košice bude tento investičný zámer realizovaný. 

Ďalším dlhodobo neriešeným problémom je zastávka medzimestskej a prímestskej dopravy na 

Herlianskej /podnet : MUDr. Dečo, p. Pavelka/. Na rozdiel od zastávky MHD na Mliečnej 

ulici, existuje alternatíva, ktorou je zastávka MHD na Lingove /nad obratiskom trolejbusov/. 

Naviac toto premiestnenie je v súlade s plánovanou dopravnom stratégiou mesta Košice, ktorá 

jasne definuje IKD a spojené zastávky MHD a SAD. Za týmto účelom bude miestne 

zisťovanie dňa 21.12.205 o 10:00 hod na zastávke Lingov. 

V priebehu mesiaca 10/2015 došlo k zápisu odkúpených pozemkov na cintoríne z roku 2009. 

Tieto pozemky sú tak po 6 rokoch od podpisu zmluvy oficiálne v majetku MČ. Na rok 2016 

sa plánuje prekládka plota na cintoríne. Je vydané platné stavebné rozhodnutie, o tomto 

zámere bola informovaná aj p. Vargová, ktorá býva v blízkosti cintorína a jej sa prekládka 

dotkne. Projekt domu smútku „stojí a padá“ na pár m2, ktoré sú v riešení. Je v pláne ich 

odkúpiť v roku 2016. Na projekte cintorína sa pracuje, boli vyriešené aj reštriktívne opatrenia 

od VSD a.s. 

Dobrým smerom sa poberá spolupráca s miestnymi podnikateľmi pri rekonštrukcii 

futbalového štadióna, tribúny a šatní. Podarilo sa zachovať deklarovaný cieľ, a FK vyžil 

z príspevku 8.000,- EUR na bežnú činnosť a 1.000,- na opravy /vrátane TC/ oproti nákladom 

v minulých rokoch. V priebehu roka 2016 bola z prostriedkov nadácie SLSP vyvŕtaná studňa, 

premiestnená nádrž, čím by mal byť problém zavlažovania ihriska vyriešený a môžeme 

pristúpiť k oživeniu mládežníckych družstiev. Otázka uspokojenia vlastníckych nárokov pod 

ihriskom zostáva otvorená do budúcna nakoľko rozpočet MČ nie je schopný to uniesť sám a 

je potrebné ju riešiť v rámci finančných možností mesta Košice.  

Úzko s rozvojom súvisí aj nová výstavba rodinných domov. Pri lokalite „Čerešňová“ máme 

kladné vyjadrenie spoločnosti „Mestské lesy Košice a.s.“. Otázka cesty od komunitného 

centra Košice je viazaná na rozhodnutie ABU o odpredaji pozemkov. Zatiaľ nemáme spätnú 

väzbu. 



Strana 6 z 16 

 

Prepojenie ulíc Brestová, Buková, Jelšová plánujeme realizovať za finančnej podpory 

ministerstva ŽP, príp. reg. rozvoja.  Stále ostáva otvorená účasť jednotlivých majiteľov 

pozemkov, v konečnom dôsledku, oni sú tí, ktorí budú mať z tejto realizácie najväčší prínos. 

Ohľadne vybudovania športového komplexu stále prebiehajú rokovania s ABU v Košiciach, 

ktorý je výkonným orgánom pri rozhodovaní o predaji, príp. prenájme. O projekte sú 

informovaní: Arcibiskup mon. Bernard Bober, moderátor ABU lic. Ján Urban, d.o. Šarišský. 

Ekonomická rada pri farnosti projekt odsúhlasila. 

Prioritou na rok 2016 sa stávajú rekonštrukcie detských ihrísk a športovísk. Prvotné projekty 

a žiadosti boli v priebehu novembra 2015 odoslané na MMK, príslušné referáty. 

 Najvýraznejším úspechom je plánovaná investícia spoločnosti Slovak Telekom a.s. vo výške 

200 TEUR do vybudovania optickej dátovej siete na území MČ Košice – Košická Nová Ves. 

V súčasnosti je spracovávaný projekt na územné konanie. 

Po niekoľkomesačných urgenciách boli zaplátané staré prekopávky opravy vodovodného 

potrubia (niektoré aj z rokov 2014) na ul. Trnková, Mliečna, Vyšná Úvrať, Ortváňová 

a Herlianska krátka. Tu je potrebné dookola vysvetľovať občanom, že oprava výkopu trvá 

minimálne mesiac /vzhľadom na časté opravy v iných častiach mesta/ a aj technologické 

postupy /zhutnenie pôdy, betónová záplata, asfaltový  koberec/. 

Spoločnosti KOSIT boli ponúknuté priestory pred ZO GEDER na zriadenie Zberného dvora. 

Od 10/2015 čakáme na odpoveď. Súbežne sa rieši možnosť spolupráce s iným subjektom, ale 

MČ je limitovaná nakoľko hlavným partnerom mesta pri odpade je spoločnosť KOSIT. 

V priebehu 10/2015 boli na Furčianskej ul. osadené chýbajúce kanalizačné poklopy dažďovej 

kanalizácie. V 12/2015 bolo doobjednaných ďalších 5 ks na Trnkovú ulicu /mali iný rozmer 

ako Furčianska/. Nové poklopy spĺňajú STN a sú plastové, čo ich robí nezaujímavými pre 

zberačov ocele a farebných kovov.  

Na Herlianskej  krátkej ulici došlo k opraveniu prepadávajúceho sa cestného dažďového 

zberača vody, ktorého zosuv nastal ešte v roku 2014. 

 Ku koncu roka sa podarilo zrealizovať zámer s osadením 2 bezpečnostných kamier, tak ako 

bol predstavený v priebehu VI. MiZ.. 

 

U65/2015: MiZ berie na vedomie správu o činnosti starostu od konania posledného MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 
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7. Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež 

 

Správu o činnosti komisie predniesla pani Eva Spišiaková, ktorá informovala prítomných 

poslancov o uskutočnených akciách za IV.Q.2015: 

 Jubilanti MČ Košice – Košická Nová Ves 

 Október úcta k starším 

 Mikuláš pre deti spojený s prvákmi 

 Mikuláš pre seniorov 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U66/2015: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti komisie pre Kultúru, 

školstvo, šport a mládež. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

8.  Činnosť komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež v mesiaci január 2016 

 

Pani Eva Spišiaková informovala o plánovanej akcii v mesiaci január 2016 

 15. Fašiangový ples starostu MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U67: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Činnosť komisie pre kultúru, školstvo, šport 

a mládež v mesiaci január 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 

 

 

9. Správa komisie finančnej, výstavby, dopravy a podnikateľskej 

 

Predseda komisie Ján Pažin, predniesol prítomným správu zo zasadnutia komisie dňa 

4.12.2015.  
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Program komisie: 

Tenisový klub – komisia prerokovala súčasný stav budovy tenisového klubu a využívanie 

tenisových kurtov. Stav budovy so sociálny zázemím nezodpovedá súčasným požiadavkám na 

voľnočasové aktivity a vyžaduje rekonštrukciu. Všetci zúčastnení sa zhodli, že na zachovanie 

účelu športoviska primárne na tenis. Tak ako je dôležité aby ľudia športovali a aktívne trávili 

s deťmi voľný čas, je dôležité aby im mestská časť a kompetentný vytvorili účelné 

a atraktívne miesto pre takéto aktivity. Komisia odporúča vyčleniť prostriedky v rozpočte na 

rekonštrukciu areálu tenisových kurtov, odporúča zvážiť alternatívu zastrešenia kurtov. 

Súčasťou projektu by malo byť aj riešenie parkovacích miest. Realizáciu rekonštrukcie 

podmieňujeme vypracovaním projektu a vizualizácie. 

K výstavbe II. etapy chodníka na ul. Herlanskej komisia odporúča realizovať výstavbu 

chodníka na jar 2016, avšak len za podmienky, že mesto Košice bude participovať na tejto 

realizácií minimálne vo výške 50 % celkových nákladov. Dôvodom je skutočnosť, že chodník 

bude viesť vedľa medzinárodnej cesty I. triedy, ktorá je v správe mesta Košice. 

Komisia odporúča zrekonštruovať detské ihrisko na Trnkovej ulici aby spĺňalo bezpečnostné 

štandardy a plnilo svoj účel. Komisia navrhuje v tejto lokalite umiestniť aj informačnú tabuľu 

MČ. Členovia komisie sa zaoberali nevyhnutnosťou postupného dobudovania prístupových 

komunikácií k obytným domom. Ako prvú z hľadiska pripravenosti a majetkových pomerov 

odporučili realizovať odbočku z ul. Mliečnej k domom s popisným číslom 64. Členovia 

komisie sa dohodli, že odporúčajú MiZ vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte na realizáciu 

tejto cesty, avšak s dôsledným posúdením projektu, ktorý bude riešiť vplyv povrchových vôd 

na okolité záhrady. Členovia komisie sa zaoberali aj dobudovaním chodníka na ul. Mliečnej 

a pokračovanie komunikácie a dobudovanie infraštruktúry Buková – Brestová. Komisia 

navrhla vypracovať zoznam majiteľov dotknutých parciel. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U68: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie správu komisie 

finančnej, výstavby, dopravy a podnikateľskej. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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10.  Správa hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Správa kontrolóra bola predložená v písomnej forme. K predloženým materiálom neboli 

žiadne pripomienky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U69: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra MČ Košice –Košická Nová Ves. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

11.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu MČ Košice – 

Košická Nová Ves na roky 2016 – 2018  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Košická 

Nová Ves bolo predložená v písomnej forme. K predloženým materiálom neboli žiadne 

pripomienky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U70: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

12.  Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2016 – 2018  

 

Na dopyty poslancov ohľadom plánovaných investícií odpovedal starosta MČ Košická Nová 

Ves Ing. Milan Lesňák. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 
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U71a): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje programový rozpočet MČ 

Košice – Košická Nová Ves na rok 2016. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U71b): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie programový rozpočet 

MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2017 - 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

13.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o umiestňovaní volebných 

plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na 

verejných priestranstvách MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Návrh VZN 2/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke v zmysle zákona. 

K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U72: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje VZN č. 2/2015 o umiestňovaní 

volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky na verejných priestranstvách MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o symboloch  

MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Návrh VZN 3/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke v zmysle zákona. 

K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 
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U73: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje VZN č. 3/2015 o symboloch 

MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 o Zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Návrh VZN 4/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke v zmysle zákona. 

K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U74: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje VZN č. 3/2015 o symboloch 

MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

16. Plán hospodárskeho rozvoja MČ Košice – Košická Nová Ves na obdobie 2015 – 2020 

vrátane akčného plánu 

 

Poslancom miestneho zastupiteľstva bol predložený vypracovaný plán hospodárskeho rozvoja 

MČ Košice – Košická Nová Ves na obdobie 2015 – 2020 vrátane akčného plánu, ktorú 

vypracovala spoločnosť EU Projects, s.r.o. Dokument bol zverejnený aj na webe MČ Košická 

Nová Ves. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U75: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje Plán hospodárskeho rozvoja 

MČ Košice – Košická Nová Ves na obdobie 2015 – 2020 vrátane akčného plánu MČ Košice – 

Košická Nová Ves 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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17. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok: 

1. Kontrola vykonania inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

k 31.12.2015 

2. Kontrola limitu pokladničnej hotovosti 

3. Nákup a účtovanie spotreby pohonných látok v r 2014 a 2015 pre služobné účely. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U76: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

18. Návrh využitia tenisového klubu a kolkárne v prospech MČ Košice – Košická Nová 

Ves 

Prenájom priestorov v bývalej ZŠ Poľná 1 pre kultúrne účely MČ Košice – Košická Nová Ves 

sú v sume približne 10.000,- € ročne. Objekt kolkárne momentálne nie je v nájme. Starosta 

predložil návrh využitia kolkárne ako kultúrneho strediska. 

Poslanec Pažin poukázal na momentálne nedostatky čo sa týka kapacity objektu pre kultúrne 

podujatia, technického zabezpečenia. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U77a: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves poveruje starostu MČ Košice – Košická 

Nová Ves zverejniť ponuku na prenájom Kolkárne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U77b: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves poveruje starostu MČ Košice – Košická 

Nová Ves rokovať s nájomcom tenisových kurtov o vybudovaní multifunkčného ihriska. 
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Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

19. Návrh na verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta Košice“ 

 

Miestne zastupiteľstvo navrhlo na „Cenu mesta Košice“ pani Mgr. Ivetu Lumtzerovú a na 

„Cenu primátora mesta Košice“ pána prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U78: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves navrhuje na verejné ocenenie „Cena 

mesta Košice“ pani Mgr. Ivetu Lumtzerovú a na „Cenu primátora mesta Košice“ pána prof. 

RNDr. Milana Melníka, DrSc 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

 

20. Žiadosti o finančné príspevky a dotácie 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo podané žiadosti o finančné príspevky a dotácie. Žiadosti 

o dotácie podali: 

 MŠ Poľná 1 na nákup CD – Dopravná výchova 

 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Ladislava: 

o dotácia na reštaurovanie fasády kostola Sv. Ladislava pre rok 2015 

o dotáciu na reštaurovanie fasády kostola Sv. Ladislava pre rok 2016 

o  finančný príspevok pre tlač „Farského kalendára 2016“  

 Kraso centrum Košice - Veľká cena Košíc a Košická Korčuľka  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U79a): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje finančný príspevok pre MŠ 

Poľná 1 vo výške 100,- EUR na nákup CD dopravná výchova. 
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Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U79b): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje finančný príspevok na 

reštaurovanie fasády kostola Sv. Ladislava pre rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0   proti: 5  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U79c): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje finančný príspevok na 

rekonštrukciu kostola Sv. Ladislava vo výške 2.000,- EUR; tento príspevok bude poskytnutý 

iba v prípade, že projekt rekonštrukcie bude podporený finančnými prostriedkami z fondov 

EÚ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U79d): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje finančný príspevok pre tlač 

„Farského kalendára 2016“ vo výške 300,- EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0   proti: 5  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U79e): MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje finančný príspevok na 

športové podujatie „Veľká cena Košíc a Košická Korčuľka vo výške 100,- EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 1   proti: 2  zdržali sa: 2   neprítomný: 0 
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21. Žiadosti o jednorazové sociálne výpomoci 

 

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves boli doručené dve žiadosti o jednorazovú sociálnu 

výpomoc. Žiadosti podali p. Viera Duždová a p. Sidónia Alezárová. Sociálna komisia tieto 

žiadosti prerokovala dňa 16.12.2015.  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U80a: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje žiadosť o sociálnu výpomoc 

pre Vieru Duždovú vo výške 66,- EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U80b: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje žiadosť o sociálnu výpomoc 

pre Vieru Duždovú vo výške 33,- EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0   proti: 5  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

22. Upozornenie prokurátora podľa § 28 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora, ktoré bolo doručené MČ Košice 

– Košická Nová Ves dňa 6.11.2015 vo veci nedodržania zákonnej lehoty na zverejnenie 

návrhu rozpočtu na rok 2015 v roku 2014. Miestnym zastupiteľstvom boli prijaté opatrenia, 

tzv. kontrolou „štyroch očí“, t.j. dodržiavanie lehôt bude sledovať kontrolór a ekonóm MČ. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U81a: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie upozornenie 

prokurátora vo veci nedodržania termínu minimálnej zákonnej lehoty pred prijatím rozpočtu 

pre rok 2015, tak ako to určuje zákon 369/1990 Zb. §9 ods. 2. 
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Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U81b: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves prijíma opatrenia na dodržanie lehôt 

zverejňovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

23. Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo sa zaoberalo ponukou spoločnosti Hormart, s.r.o. na predaj majetku 

z dôvodu ukončenia nájmu v priestoroch Kolkárne. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U82: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje ponuku na odpredaj inventáru 

po nájomcovi Hormart, s.r.o. v priestoroch bývalej Kolkárne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0   proti: 5  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 

 

 

 

Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

Dňa: 23.12.2015 

 

 

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

Overovatelia zápisnice:  

Ján Pažin   ....................... 

 

Mgr. Michaela Spišiaková ....................... 


