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Zápisnica 

z VIII. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, 

konaného dňa 17. marca 2016 

 

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

Mgr. Michaela Spišiaková, Milan Baláž 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   Ing. Rastislav Mester – ekonóm 

   Eva Spišiaková 

   Ing. Eva Orosová – kontrolórka  

Hostia:  Slavomír Szabó, Peter Szedlák, Ing. Igor Kubovčík 

 

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 VII. Rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

6. Správa starostu o svojej činnosti od posledného MiZ konaného dňa 17.12.2015 

7. Činnosť komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež – informácia  

8. I. zmena rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k I. zmene rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves 

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

rok 2015 

11. Návrh na priamy predaj prebytočného majetku MČ Košice – Košická Nová Ves 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti 

13. Odovzdanie kanalizácie do správy VVS, a.s. 

14. Kniha „Novošanské poviedky“ 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 



Strana 2 z 8 

 

1.  Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 16:30 hod. otvoril a viedol starosta mestskej 

časti Ing. Milan Lesňák. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

U83: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje: 

 

Zapisovateľ:   Ing. Rastislav Mester 

Overovatelia zápisnice: Ján Pažin 

    Milan Baláž 

 

3.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov: 

Predseda komisie:  PhDr. Mária Balková 

Členovia komisie:  Mgr. Michaela Spišiaková 

 

U84: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3   proti: 0  zdržali sa: 1   neprítomný: 1 

 

4.  Schválenie programu zasadnutia  

 

Doplnenie programu: 

 15. Areál tenisových kurtov 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U85: MiZ schvaľuje zmenu programu VIII. zasadnutia MiZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 1 
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5.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania 

 

Starosta informoval poslancov o plnení predchádzajúcich uznesení. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U86: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo VII. rokovania 

MiZ. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

6.  Správa starostu mestskej časti o svojej činnosti- doplniť 

 

Starosta informoval prítomných: 

 o pokračujúcich rokovaniach s arcibiskupským úradom Košice ohľadom prenájmu, 

príp. odpredaja pozemku za účelom vybudovania športovo-relaxačného komplexu pre 

obyvateľov MČ Košická Nová Ves, 

 o výrube drevín a stromov, ktoré neboli v dobrom stave, resp. svojím rastom 

ohrozovali život a majetok občanov: na futbalovom štadióne a v areály materskej 

škôlky na Poľnej ul. boli zrezané z dôvodu značne rozšíreného napadnutia imelom, do 

2 rokov zrealizuje MČ Košice – Košická Nová Ves náhradnú výsadbu; na základe 

žiadosti od farnosti v MČ Košická Nová Ves bol zrealizovaný výrub smrekovca zo 

severnej strany kostola Sv. Ladislava, 

 počas výstavby obytného komplexu „Zelená stráň“ boli na základe podnetov občanov 

bývajúcich na ul. Na Doline realizované práce v spolupráci so stavebníkmi „Zelenej 

stráne“, ktoré minimalizovali dôsledky zosuvu ornice z lokality staveniska prudkých 

februárových dažďov, 

 o pokračujúcich rokovaniach s VÚC Košice, mestom Košice a príslušnými úradmi 

ohľadne investičného zámeru zástavky integrovanej dopravy (mestskej hromadnej 

dopravy a prímestskej autobusovej dopravy) na Lingove, 

 o prvých rokovaniach s DPMK, mestom Košice a MČ Košice – Dargovských hrdinov 

za účelom výstavby obratiska pre pravidelnú linku MHD pred SBD III., ktorá by 

slúžila hlavne seniorom na uliciach Trnková, Furčianska a Ortváňová, 
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 o „čakaní“ na záväzné stanovisko mesta Košice ohľadne spolufinancovania výstavby 

II. etapy chodníka pri ceste I/50; medzičasom sa podarilo uzavrieť dohodu 

o odstránení bilboardov k 31.03.2016, ktoré križujú trasovanie nového chodníka 

 o obdŕžaní zmluvy od Slovenského pozemkového fondu o odkúpení podielov na 

pozemkoch pre rozšírenie cintorína; stavebná komisia absolvovala pracovné stretnutie 

s p. Ing. Kočišovou ohľadne rekonštrukcie domu smútku, 

 o stretnutí s primátorom mesta Košice – MUDr. Richardom Rašim, MPH, kde sme 

otvorili otázku prevodu nehnuteľností Dom smútku a Tenisového centra do majetku 

mestskej časti so zámerom ich rekonštrukcie resp. lepšieho využitia v prospech 

občanov mestskej časti. 

 

U87: MiZ berie na vedomie správu o činnosti starostu od konania posledného MiZ. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

7. Činnosť komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež 

 

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

poslancov o uskutočnených akciách v mesiacoch január a február: 

 15. Fašiangový ples starostu MČ Košice – Košická Nová Ves 

 1. Ročník „Zabíjačky“ 

Pripravované akcie: 

 1. Máj – súťaž vo varení guláša spojená s futbalovým zápasom (nedeľa 1.5.2016) 

 Kladenie vencov (piatok 6.5.2016) 

 Deň matiek (nedeľa 8.5.2016) – kostol Sv. Ladislava 

 Deň MČ Košice – Košická Nová Ves 

 Príprava detskej „Olympiády“ 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U88: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti komisie pre Kultúru, 

školstvo, šport a mládež. 
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Hlasovanie: 

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

 

 

8.  I. zmena rozpočtu - informácia 

 

Starosta informoval prítomných o vykonanej I. zmene rozpočtu zo dňa 1.2.2016. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U89: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie I. zmenu rozpočtu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k I. zmene rozpočtu 

 

Kontrolórka MČ Košice – Košická Nová Ves, Ing. Eva Orosová, predložila poslancom 

stanovisko v písomnej forme. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U90: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie Správu hlavného 

kontrolóra k I. zmene rozpočtu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

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

rok 2015 

 

Kontrolórka MČ Košice – Košická Nová Ves, Ing. Eva Orosová, predložila poslancom 

stanovisko v písomnej forme. 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U91: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie Správu hlavného 

kontrolóra za rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

11.  Návrh na priamy predaj prebytočného majetku MČ 

 

Starosta oboznámil prítomných poslancov s plánovaným predajom prebytočného majetku MČ 

Košice – Košická Nová Ves a to: 

 Osobný automobil Škoda Felícia 

 Garážová brána 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U92: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje predaj prebytočného majetku. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ 

Košice – Košická Nová Ves bol vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 

stránke www.kosickanovaves.sk dňa 1.3.2016.  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U93: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

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

 

 

13.  Odovzdanie kanalizácie do správy VVS, a.s. 

 

Starosta predložil poslancom návrh na odovzdanie kanalizácie do správy Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U94: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves schvaľuje prevod správy kanalizácie do 

správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

14. Kniha „Novošanské poviedky“ - informácia 

 

Možnosť vydania knihy prezentoval prítomným poslancom a hosťom p. Slavomír Szabó, 

predseda OZ Literárnej spoločnosť Pravé orechové. Spracovanie knihy s názvom 

„Novošanské poviedky“  zahŕňa vyhľadanie starých tradovaných a skutočných príbehov 

z historickej obce. 

 

Predsedá návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U95: MiZ mestskej časti Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie podanú informáciu 

o možnosti spracovania a vyhotovenia knihy „Novošanské poviedky“. 

 

 

15. Areál „Tenisových kurtov“ 

 

Miestny poslanec Ján Pažin predložil Miestnemu zastupiteľstvu Petíciu občanov proti 

pripravovanej výmene povrchu antukových kurtov na multifunkčnú plochu. Starosta Ing. 

Milan Lesňák skontroloval náležitosti petície podľa zákona č. 29/2015 Z.z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
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dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 

214/2014 Z. z. 

Túto petíciu prišli osobne podporiť aj občania p. Szedlák Peter, a Ing. Igor Kubovčík. Obaja 

boli oboznámení so snahou mestskej časti vybudovať obdobné multifunkčné ihrisko na iných 

pozemkoch, kde sú však problémom vlastnícke vzťahy a zvýšené investičné náklady. Taktiež 

je sporná vyťaženosť tenisových dvorcov obyvateľmi mestskej časti Košice – Košická Nová 

Ves. 

 

16. Rôzne 

 

V rámci bodu „Rôzne“ sa p.Balková dopytovala na susedský spor z Furčianskej ulice. 

K tomuto problému zasadala komisia, ktorá vykonala šetrenie na mieste, s tým že ďalší 

postup bude konzultovaný s príslušným stavebným úradom. 

 

17. Záver 

 

Na záver starosta mestskej časti Košická Nová Ves Ing. Milan Lesňák poďakoval poslancom 

a prítomným občanom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

Dňa: 23.03.2016 

 

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

 

Overovatelia zápisnice: 

  

Ján Pažin  ....................... 

 

Milan Baláž  ....................... 


