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Zápisnica 

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

konaného dňa 13. októbra 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 XII. rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 
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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 

 

U149: 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 

 

U150: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

4.  Schválenie programu zasadnutia  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

 

U151: MiZ schvaľuje program  XIII. zasadnutia MiZ. 

 

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

 

 

5.  Správa komisie o ochrane verejného záujmu 

 

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

správu o činnosti komisie. Komisia zasadala pred XIII. MiZ. Podnet bol v každom bode 

prešetrený a s výsledkom boli poslanci oboznámení. Rovnako tak boli oboznámení s obsahom 

listu, ktorý bude zaslaný autorovi podnetu p. Petrovi Vargovi. 

 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U152: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Košická Nová Ves berie na vedomie Správu 

komisie o ochrane verejného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

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

 

Starosta informoval poslancov o prijatí: 

 Zmluvy o výkone správy majetku obce od Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.  

 Kúpnej zmluvy č. 2016001878 od Mesta Košice o odkúpení pozemkov pod čističkou 

odpadových vôd v MČ Košice – Košická Nová Ves 

Čo sa týka samostatného projektu so spoločnosťou Enviroline na rozšírenie kapacity ČOV bol 

ukončený a môžeme konštatovať, že MČ Košice – Košická Nová Ves v spolupráci 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. je pripravená v prípade výzvy na 

rozšírenie ČOV podať žiadosť na čerpanie eurofondov. 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U153: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z XII. rokovania MiZ. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

7. Rôzne 

 

Ing. Tomáš Ondruš informoval o pripravovanej akcii „Už veľo ročky nerhaľi“, ktorá sa 

uskutoční dňa 21. Októbra 2016 o 18:30 hod. v priestoroch bývalej ZŠ Poľná 1.  

PhDr. Mária Balková vyzdvihla celú organizáciu „Krstu CD – FS Škvarkare“ a navrhla 

odmeniť FS Škvarkare za vzornú prezentáciu MČ Košice – Košická Nová Ves zakúpením 

nových cestovných kufrov. 

Ing. Milan Lesňák informoval poslancov o situácii s vjazdmi a výjazdmi z rodinných domov 

a výstavbe chodníka Herlianska – II. etapa. Tým, že pneuservis nie je obytný dom, tak nemá 

nárok na realizáciu vjazdu z hlavnej cesty. Jedinú výnimku majú rodinné domy. Nehovoriac 

o tom, že má ako jediný príjazd na pozemok z Furčianskej ulice. Bol sa sťažovať, ale týmto 

by som presiahol svoje kompetencie. Táto situácia je na dvoch inštitúciách a to za prvé 

zodpovednosť za komunikáciu nesie Slovenská správa ciest a na bezpečnosť dohliada 

Policajný zbor SR, ktorý zastupuje Krajský dopravný inšpektorát – Východ a čo k tomu má 

povedať aj Mesto Košice, ako orgán, ktorý má útvar hlavného architekta a ten je zodpovedný 

za to, ako určuje normatívy využitia pozemkov v zastavanej zóne. 

Milan Baláž: Ako je to s predajňou Klas? 

Ing. Milan Lesňák: Predajňa potrebuje o niečo širší priestor, nehovoriac že bude výluka 

trolejbusov na 20 rokov. Ako samospráva tlačíme na momentálne nezmyselne využité miesto, 

aby sa realizovala prestupná stanica prímestskej dopravy (SAD) a mestskej hromadnej 

dopravy. Je nezmysel, že Mesto Košice umiestilo autobusovú zastávku SAD pred domy p. 

Deča a p. Pavelku na cestu I. triedy, kde tie autobusy spomaľujú dopravu. Nehovoriac 

o nekomfortnosti pre cestujúcich, ktorí „migrujú“ zo zastávky SAD, prechádzajú cez 

frekventovanú cestu I. triedy (častokrát mimo priechodu pre chodcov) a ohrozujú svoje 
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zdravie a plynulosť premávky. Inštitúcie, ktoré riešia túto situáciu, t.j. MČ Košice – Košická 

Nová Ves, MČ Košice – Dargovských hrdinov, Mesto Košice, DPMK, Krajský dopravný 

inšpektorát a VÚC. Prakticky nikto okrem VÚC nemal zamietavé stanovisko. VÚC sa 

„vyhovára“ na to,  že je to navýšenie rozpočtu o 100 – tisíc Eur. Podľa výpočtov 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

Dňa: 13.10.2016 

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Ján Pažin   ....................... 

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


