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Zápisnica 

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

konaného dňa 14. septembra 2016 

 

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

Mgr. Michaela Spišiaková, Milan Baláž 

 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   Mgr. Roman Die – kontrolór 

   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. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

6. Kontrola uznesení z XI. rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

7. Správa o činnosti starostu za júl - august 2016 

8. Správa Mestskej polície – stanica Košice - východ 

9. Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež 

10. Určenie termínu verejného zhromaždenia za účelom riešenia statickej dopravy na ul. 

Mliečna a Sv. Ladislava 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2016 

12. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra k III. Zmene rozpočtu na rok 2016 

14. III. Zmena rozpočtu na rok 2016 - návrh 

15. Žiadosti o finančné príspevky 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Záver 
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1.  Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 17:15 hod. otvoril a viedol starosta mestskej 

časti Ing. Milan Lesňák. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

U135: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje: 

 

Zapisovateľ:   Ing. Rastislav Mester 

Overovatelia zápisnice: Ján Pažin 

    Mgr. Michaela Spišiaková 

 

3.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov: 

Predseda komisie:  PhDr. Mária Balková 

Členovia komisie:  Milan Baláž 

 

U109: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3   proti: 0  zdržali sa: 2   neprítomný: 0 

 

4.  Schválenie programu zasadnutia  

 

Ing. Milan Lesňák, starosta : Navrhol vypustiť bod  č. 8 Správa Mestskej polície – stanica 

Košice – východ a nahradiť ho bodom 8. Schválenie vykúpenia pozemkov pod areálom 

Čističky odpadových vôd  v k.ú. Košická Nová Ves. 

 

Poslankyňa Mgr. Michaela Spišiaková navrhla zameniť body  rokovania z: 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra k III. Zmene rozpočtu  na rok 2016 

14. III. Zmena rozpočtu na rok 2016 

15. Žiadosti o finančné príspevky 
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na: 

13. Žiadosti o finančné príspevky 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k III. Zmene rozpočtu  na rok 2016 

15. III. Zmena rozpočtu na rok 2016 

 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

 

U137: MiZ schvaľuje program  XII. zasadnutia MiZ. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

5.  Správa komisie pre ochranu verejného záujmu 

 

Predsedkyňa komisie pre ochranu verejného záujmu, PhDr. Mária Balková, predniesla 

správu o činnosti komisie. Komisia sa zaoberala podnetom p. Vargu, týkajúci sa starostu MČ 

Košice – Košická Nová Ves. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U138: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Správ komisie o ochrane verejného záujmu 

žiada starostu MČ o predloženie všetkých adekvátnych dokladov k podnetu4.10.2016 min. 7. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

6. Kontrola uznesení z XI. Rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Starosta informoval o odovzdaní kanalizácií do správy Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U139: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z X. a XI. Rokovania MiZ. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

7.  Správa o činnosti starostu za obdobie júl - august 2016 

 

Ing. Milan Lesňák, starosta: 

 

Táto správa o činnosti starostu Vám podá informácie, za obdobie od 17.06.2016. do 

14.09.2016. 

      Začal by som najväčšou investičnou akciou práve prebiehajúceho roka – výstavba optickej 

siete v mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. Rád by som uviedol na pravú mieru všetky 

relevantné informácie. Táto investícia je výhradne z finančných prostriedkov spoločnosti  

Slovak Telekom. Jej výška sa pohybuje v sume cca. 400-tisíc EUR, pričom prvé odhady rátali 

so sumou okolo 200-tisíc EUR. Pôvodné plány rátali s termínom ukončenia stavby do 

15.09.2016. Nakoľko sa jedná o rozsiahlu stavbu, nový predpokladaný termín ukončenia je na 

30.11.2016, všetko však bude závisieť od poveternostných podmienok, resp. od počasia. Aj 

touto cestou chcem vyzvať občanov k ústretovosti a trpezlivosti. Ako už bolo spomenuté 

jedná sa o veľkú stavbu, ktorá pomôže esteticky vylepšiť vzhľad na komplexnú mestskú časť 

(zrušenie telegrafných stĺpov a metalických káblov) a prinesie občanom vyššiu kvalitu 

vysokorýchlostného internetu, stabilných telefónnych liniek a moderných audiovizuálnych 

technológii. 

          Už dlhšie rozpracovaný projekt II. etapy chodníka popri medzinárodnej komunikácie 

Herlianska  I/50 sa blíži k realizácii. Termín začatia prác bol stanovený na prvú dekádu 

októbra 2016.  Zmluvu o združenej investícií bola doručená mestu Košice, zhotoviteľom 

chodníka má byť spoločnosť Inžinierske stavby Košice a.s. 

     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves opätovne požiadala Východoslovenskú 

distribučnú, ako správcu rozvodov elektrickej energie o nápravu nepriaznivého stavu 

zásobovania elektrickou energiou. Časté a vopred nehlásené výpadky už roky sťažujú život, 

nielen bežným občanom ale aj miestny podnikateľom a ich prevádzkam. Vybudovanie 

alternatívnej zásobovacej trasy je v projekčnom riešení, momentálne sa zapracúvajú 
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pripomienky iných správcov sietí a dotknutých orgánov. Následne prebehne územné 

a stavebné konanie. Investícia by podľa VSD a.s. mala byť zrealizovaná v 1. polroku 2017. 

     Veľmi významnou investíciou pre všetkých občanov Košickej Novej Vsi je rozšírenie 

kapacít miestnej Čistiarne odpadových vôd. ČOV bola daná do prevádzky v roku 1996 

a vyžaduje si čo najrýchlejšiu rekonštrukciu. Táto investícia si vyžiada finančné prostriedky 

až do výšky 2 miliónov EUR. Jedná sa o mimoriadne časovo a technicky náročný projekt, 

ktorý si vyžaduje nielen pozornosť samosprávy mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, 

ale aj spoluprácu s VVS a.s. (prevádzkovateľ ČOV) so záhradkárskym združením – 

Konopiská, ako aj s magistrátom mesta Košice. Je nutné vyriešiť vlastnícke vzťahy 

k pozemkom na ktorých leží objekt ČOV, prístupové a obslužné komunikácie k ČOV, nájsť 

finančné krytie na potrebnú rekonštrukciu a rozšírenie kapacít a v neposlednom rade zaistiť 

projekčnú a stavebnú činnosť. 

     V spolupráci s magistrátom mesta Košice, hľadáme riešenie ako rozšíriť kapacitu miestnej 

materskej školy, kvôli výstavbe obytného komplexu „Zelená stráň“. Prekážkou pri jej 

rozšírení sú financie a vlastnícke vzťahy k pozemkom v samotnom areáli, ako aj existencia, 

ktorého zriaďovateľom je Arcidiecézna charita, t.j. Centra pre slobodné matky s deťmi. 

          Začiatkom mesiaca august začala rekonštrukcia budovy bývalého miestneho úradu, 

ktorý bude slúžiť ako spoločenská miestnosť pre Denné centrum seniorov – Košická Nová 

Ves. Predpokladaný termín dokončenia je koniec septembra, kedy sa priestory sprístupnia aj 

občanom. 

     Mimosúdne rokovania o vysporiadaní príjazdovej cesty k záhradkárskej lokalite GEDER 

a bývalému areálu JRD sa ešte neskončili. Momentálne čakáme na stanovisko z magistrátu 

mesta Košice k možným zámenným návrhom. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U140: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti starostu za obdobie 17. 

marec –  15. jún 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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8.  Odkúpenie pozemku – areál čističky odpadových vôd 

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, platí od roku 1996 za nájom pozemkov pod 

areálom ČOV mestu Košice ročný nájom vo výške 309,- EUR. Kvôli žiadosti na finančné 

prostriedky je potrebné vypracovať nový projekt na rozšírenie a intenzifikáciu ČOV.Starosta 

informoval poslancov o schválení odpredaja pozemkov pod čističkou odpadových vôd od 

spoločnosti Mestské lesy Košice, ktorej vlastníkom je mesto Košice na mestskú časť Košice – 

Košická Nová Ves za sumu 4.800,- EUR. Boli zakúpené nasledujúce parcely: 

 

z parc. č. 583/501, ostatné plochy – diel č. 1 s výmerou 399 m2  

z parc. č. 666/502, ostatné plochy – diel č. 2 s výmerou 6 m2  

z parc. č. 2149/1, lesný pozemok – diel č. 3 s výmerou 1184 m2  

(ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/42, zastavané plochy s výmerou 1589 m2)  

z parc. č. 2149/1, lesný pozemok:  

– diel č. 4 s výmerou 88 m2 (ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/51, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 88 m2)  

– diel č. 5 s výmerou 162 m2 (ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/52, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 162 m2 )  

– diel č. 6 s výmerou 73 m2 (ako pozemok registra C KN parc. č. 1107/53, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 73 m2 ) a  

– diel č. 7 s výmerou 947 m2 (ako novovytvorený pozemok registra C KN parc. č.1107/58, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 947 m2 )  

 

 

 

U141: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov . 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

9.  Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež  

 

Správu predniesla p. Eva Spišiaková. Prítomných informovala o uskutočnených akciách: 

 25. Júna 2016 – Deň MČ Košice – Košická Nová Ves so 

 Letné kúpaliská v Tiszaujvárosi v mesiacoch júl – august 2016 

 9. Septembra 2016 – krajská postupová súťaž a prehliadka ľudovej hudby, speváckych 

skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov v Jasove „EJ, ZAHRAJ MI 

HUDAČKU“ 
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Pripravované akcie: 

 23.9.2016 uvítanie CD nosiča FS ŠKVARKARE – Jumbo centrum 

 Október – úcta k starším v Dennom cente seniorov 

 Október  - úcta k starším  posedenie z jubilantmi 70,75,80,85,90 a viac  

 Jednodňové zájazdy : Ukrajina , Poľsko Krosno 

 Mikuláš pre deti, prváci  

 Mikuláš pre seniorov – salónky a posedenie pri stromčeku  

 Príprava 16. Fašiangového plesu MČ 

 Príprava dňa obce 2017 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U142: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre kultúru, školstvo, šport 

a mládež. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

16.  Určenie termínu verejného zhromaždenia za účelom riešenia statickej dopravy na 

ul. Mliečna a Sv. Ladislava 

 

Ing. Milan Lesňák, starosta 

 

informoval poslancov o častých telefonických podnetoch a sťažnostiach na parkovanie na 

uliciach Mliečna a Sv. Ladislava. Keď sa pozrieme na situáciu, občania, ktorí bývajú na 

pravej strane majú „smolu“, keďže v minulosti sa prijalo dopravné značenie zákaz zastavenie 

po pravej strane ul. Sv. Ladislava a Mliečnej. Obyvatelia na pravej strane väčšinou parkujú 

slušne vo dvoroch, ale nie všetci na to majú vhodné pozemky a aj možnosť prístupovej cesty 

na to, aby parkovali vo dvoroch, tak zvyknú zaparkovať pred susedom, čo vyvolá búrku 

nevôle, nakoľko susedia na ľavej strane si myslia, že pozdĺž celého jeho nádvoria domu 

a plotu má právo parkovať len on sám a nikto iný.  

13. Decembra 2015 sme tu mali dosť veľkú policajnú akciu, kedy sa vyberali pokuty 

a eskalovalo napätie medzi susedmi. Preto som toho názoru, že je potrebné urobiť poriadok. 
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V tejto veci som oslovil Dopravný inšpektorát. Dopravný inšpektorát však nie je ochotný 

vydať rozhodnutie bez toho, aby prebehlo verejné zhromaždenie obyvateľov dotknutých ulíc, 

kde by sa hlasovalo o možných riešeniach. 

Alternatíva č. 1: V prípade, že obyvatelia budú chcieť parkovať na ulici, pôjdeme koncepciou 

parkovacej politiky, kde prichádza do úvahy zjednosmernenie ulíc Sv. Ladislava a Mliečna, 

tak aby nedochádzalo k porušeniu §23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. 

Alternatíva č.2: Nie sú za to, aby sa parkovalo na uliciach, autá sa budú parkovať vo dvoroch, 

s tým, že bude ešte nejaké prechodné obdobie, aby tí, ktorí nemajú prístup ku pozemkom, tam 

kde má MČ nejaké resty, aby dostavala cesty a tam kde sú nejaké resty obyvateľov, že nemajú 

na to utvorené dvory a nádvoria, aby boli si schopný zabezpečiť v priebehu nejakých cca. 

Šiestich až deviatich mesiacoch miesto na parkovanie áut. 

Avšak následne sa nám vynárajú otázky: Čo s návštevami? - Čo s rýchlosťou áut? 

Keď budú prázdne ulice Mliečna a Sv. Ladislava, máme tu „expertov“ či už sú to obyvatelia 

MČ alebo záhradkári. Spomaľovače sa neosvedčili, keďže najskôr boli žiadosti za osadenie, 

neskôr po osadení boli žiadosti o zrušenie. Ak umiestnime úsekové meranie rýchlosti, budú tu 

chronickí platitelia pokút. Polícia tu stáť non-stop nemôže. 

Je potrebné urobiť taký konsenzus, aby boli všetci spokojní. Už teraz vieme, že nedosiahneme 

ani sedemdesiat percentnú zhodu pre jednu variantu. Bude to tesne okolo 53 – 56 % k 47 – 44 

%. Rád sa budem mýliť. Každopádne sa poriadok musí urobiť alebo prijať VZN, prípadne 

dohodnúť sa s mestom Košice na tom, že MČ si prenájme pozemky, zelený pás, následne dá 

povolenie obyvateľom si tam urobiť parkovacie plochy, s tým, že to budú mať povolené 

a budú platiť parkovaciu kartu na MČ. Výnosy z týchto poplatkov budú použité na úhradu 

podielu nákladov spojených s prenájmom pozemkov od mesta Košice. 

Samozrejme počítam s tým, že môžu byť doručené aj žiadosti od ostatných ulíc. Upozornila 

ma na to starostka MČ Myslava, ktorá vyriešila podobný problém na ulici Myslavská. Je 

potrebné si priznať, že bude vysoká účasť. Tieto problémy je potrebné odstrániť v spolupráci 

s obyvateľmi, lebo dať od stola príkaz na to, aby tu vznikla zóna zo zákazom státia je úplne 

jednoduché.  

 

Termín verejného zhromaždenia navrhujem v sobotu 19. novembra o 15:00 hod. 

 

Mgr. Michaela Spišiaková, poslankyňa: Osobne si neviem predstaviť, kde na ul. Sv. Ladislava 

by sa urobili parkovacie miesta. 
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Ing. Milan Lesňák, starosta: Prichádza do úvahy zjednosmerenenie ulice, alebo prijať to že 2 

– 3 autá musia parkovať vo dvore a ostatné môžu s nejakým povolením. 

 

Ján Pažin, poslanec: Skôr som za zjednosmernenie ulíc. 

 

Mgr. Michaela Spišiaková, poslankyňa: Tiež sa prikláňam k tomuto riešeniu. Neverím, že 

obyvatelia budú platiť za prenájom. 

 

Ing. Milan Lesňák, starosta: Ak to zjednosmerníme, musíme počítať s možnou zvýšenou 

rýchlosťou po komunikáciách a tým zvýšenie nebezpečenstva. 

 

Ján Pažin, poslanec: Som toho názoru, že obyvateľom je potrebné dať obidve alternatívy. 

 

Ing. Milan Lesňák, starosta: Myslím si, že 70 % obyvateľov môže parkovať vo svojich 

dvoroch. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U143: Miestne zastupiteľstvo určuje termín konania verejného zhromaždenia občanov 

mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, za účelom návrhu riešenia statickej dopravy na ul. 

Sv. Ladislava a Mliečnej ulici na deň sobota 19. novembra 2016 o 15:00 hod. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

11.  Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2016 

 

 

Hlavný kontrolór skonštatoval, že čerpanie je v súlade s plánovaným rozpočtom a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 
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U144: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k čerpaniu 

rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves k 30.6.2016 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

 

12.  Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 

 

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 bolo predložené ekonómom MČ.  Čerpanie rozpočtu je 

v rámci položiek rozpočtu adekvátne k obdobiu polroka. K predloženému čerpaniu neboli 

žiadne doplňujúce otázky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U145: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu MČ Košice – Košická Nová 

Ves k 30.6.2016 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

13. Žiadosti o finančné príspevky 

 

Žiadosť o finančný príspevok podal Futbalový klub Košická Nová Ves. 

 

Skopírovať text žiadosti. 

 

Mgr. Michaela Spišiaková, poslankyňa: Tiež sa prikláňam k tomuto riešeniu. Neverím, že 

obyvatelia budú platiť za prenájom. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 
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U146: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Futbalový klub  Košická Nová 

Ves vo výške 8 000,00 EUR. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

14.  Stanovisko hlavného kontrolóra k III. zmene rozpočtu MČ Košice – Košická Nová 

Ves na rok 2016 

 

K III. zmene rozpočtu hlavný kontrolór nemal námietky. Odporúčal schváliť. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U127: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k II. zmene 

rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

Dňa: 15.09.2016 

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Ján Pažin   ....................... 

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


