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Zápisnica 

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

konaného dňa 2. júna 2016 

 

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

Mgr. Michaela Spišiaková, Milan Baláž 

 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   Ing. Eva Orosová – kontrolórka  

   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 za rok 2015 

6. Zvolanie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová 

Ves 

7. Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

9. Kontrola uznesení z VIII. – X. rokovania MiZ MČ Košice – Košická Nová Ves 

10. Správa o činnosti starostu za marec – jún 2016 

11. Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež o pripravovaných kultúrnych 

akciách v mesiacoch jún – september 2016 

12. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

13. Rozbor hospodárenia a záverečný účet za rok 2015 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 

15. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2015 
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16. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 

17. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.3.2016 

18. Stanovisko hlavného kontrolóra k II. zmene rozpočtu na rok 2016 

19. II. zmena rozpočtu na rok 2016 

20. Žiadosti o jednorazové sociálne výpomoci 

21. Žiadosti o finančné príspevky 

22. Zmena využitia budovy MČ Košice – Košická Nová Ves 

23. Zámer prenájmu zvereného majetku MČ Košice – Košická Nová Ves 

24. Návrh podpisového poriadku MČ Košice – Košická Nová Ves 

25. Založenie Miestneho podniku služieb MČ Košice – Košická Nová Ves pre účel 

poskytovania služieb občanom – návrh 

26. Rôzne 

27. Diskusia 

28. Záver 
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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 

 

U108: 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  

 

Poslankyňa PhDr. Mária Balková navrhla doplniť program rokovania o: 

7. určenie platu starostu MČ Košice – Košická Nová Ves 

8. priznanie jednorazovej odmeny pre poslancov MČ za rok 2015 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

 

U110: MiZ schvaľuje program XI. zasadnutia MiZ. 
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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. Za prítomnosti všetkých poslancov boli otvorené obálky. Všetci 

poslanci, starosta a kontrolórka si splnili svoju zákonom stanovený povinnosť a podali 

majetkové priznanie včas. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U111: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Správ komisie o ochrane verejného záujmu  

a konštatuje, že všetci poslanci, starosta a kontrolórka si splnili svoju zákonom stanovenú 

povinnosť a podali majetkové priznanie včas. 

 

 

 

6. Zvolanie komsie pre voľbu hlavného kontrolóra 

 

Predsedkyňa komisie:  Mgr. Michaela Spišiaková 

Členovia komisie:  Ing. Rastislav Mester 

   Viera Koščová 

 

Predsedkyňa komisie predniesla zápisnicu z otvorenia obálok kandidátov na hlavného 

kontrolóra. Komisia skonštatovala, že do termínu podania prihlášok boli podané 3 prihlášky. 

Obálky obsahovali uznesením MiZ schválené náležitosti. Zoznam kandidátov: 

 

1. PhDr. Mária Balková 

2. Mgr. Roman Die 

3. Ing. Tomáš Špirko 
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7.  Priznanie jednorazovej odmeny pre poslancov MČ za rok 2015 

 

PhDr. Mária Balková predložila návrh na odmeny vo výške 300,- EUR pre poslancov 

MČ za činnosť v roku 2015 a 300,- EUR pre hl. kontrolóra za výkon funkcie. Mgr. Michaela 

Spišiaková poznamenala, že výkon funkcie poslanca prijala z nezištných dôvodov. Ján Pažin 

poznamenal, že poslanci na úkor voľného času a víkendov sa zúčastňujú podujatí pre 

občanov.  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U113: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú odmenu 300,- EUR pre poslancov. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

8.  Plat starostu MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

PhDr. Mária Balková predložila návrh na zvýšenie platu starostu MČ Košice – 

Košická Nová Ves o 20 %. Ján Pažin poznamenal, že vidí iniciatívu, snahu a chcenie zlepšiť 

život obyvateľom v MČ Košice – Košická Nová Ves a preto považuje tento návrh za 

prijateľný. Poslanec Milan Baláž navrhol zvýšenie o 30 %. Starosta, Ing. Milan Lesňák 

zvýšenie o 30 % odmietol. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U114: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie základného platu starostu MČ Košice – 

Košická Nová Ves Ing. Milana Lesňáka o 20 % s účinnosťou od 1.7.2016. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

9.  Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves 
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Starosta informoval poslancov, že na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili traja kandidáti. 

Keďže jedným z kandidátov bola aj poslankyňa, PhDr. Mária Balková, voliť budú štyria 

poslanci. Jednotliví kandidáti sa predstavili v abecednom poradí: 

 

1. PhDr. Mária Balková 

2. Mgr. Roman Die 

3. Ing. Tomáš Špirko 

 

Starosta navrhol do volebnej komisie: 

 

Predseda: Mgr. Michalea Spišiaková 

Členovia: Ing. Rastislav Mester 

  Eva Spišiaková 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U115: Miestne zastupiteľstvo volí volebnú komisiu v zložení: 

Predseda: Mgr. Michalea Spišiaková 

Členovia: Ing. Rastislav Mester 

  Eva Spišiaková 

 

Hlasovanie: 

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

 

Poslanci pristúpili k  voľbe kontrolóra. 

 

Predsedkyňa volebnej komisie predniesla výsledky I. kola: 

 

1. PhDr. Mária Balková  1 hlas 

2. Mgr. Roman Die  2 hlasy 

3. Ing. Tomáš Špirko  1 hlas 

 

Do druhého kola postúpili všetci kandidáti. 

 

Poslanci pristúpili k voľbe kontrolóra – II. kolo. 
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Predsedkyňa volebnej komisie predniesla výsledky I. kola: 

 

1. PhDr. Mária Balková  1 hlas 

2. Mgr. Roman Die  3 hlasy 

3. Ing. Tomáš Špirko  0 hlas 

 

 

10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová 

Ves na II. polrok 2016 

 

Hlavná kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U117: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 

 

Hlasovanie: 

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

 

11.  Kontrola uznesenia z VIII. – X. rokovania MiZ 

 

Starosta informoval o distribúcií občasníka Škavrkoviny domácnostiam v MČ Košice – 

Košická Nová Ves a o prebiehajúcich legislatívnych úkonoch pri odovzdaní ČOV do majetku 

VVS, a.s. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U118: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z VIII. – X. rokovania MiZ 

MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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12.  Správa o činnosti starostu za obdobie marec – jún 2016 

 

Starosta informoval poslancov o ukončení rokovaní s Rímsko-katolíckou cirkvou ohľadom 

prenájmu resp. odpredaja pozemku 1119 vedeného v C-parcelách za účelom vybudovania 

športového komplexu pre občanov MČ. Na poslednom rokovaní, ktorého sa zúčastnili 

poslanci MČ Košická Nová Ves a členovia stavebnej komisie v priestoroch arcibiskupského 

úradu sa dospelo k záveru, že nie je možné nájsť kompromis medzi investorom, 

arcibiskupským úradom v Košiciach a MČ Košice – Košická Nová Ves aby tento plán bol 

realizovaný. Aj napriek tomuto neúspechu je možné nájsť aspoň jedno pozitívum a to že naše 

jednania mali za dôsledok to, že po dlhé roky sa nevyužívaný priestor pri ceste I/50 dočkal 

nového nájomcu, ktorý dané priestranstvo vykosil, vyčistil od náletových drevín, 

komunálneho odpadu, azbestu, čím sa úplne zmenil pohľad cestujúcich smerom do Košickej 

Novej Vsi, ktorá je vstupnou bránou do mesta Košice z východnej strany. Po neúspešných 

rokovaniach s rímskokatolíckou cirkvou ohľadne umiestnenia športového komplexu sa 

starosta stretol s primátorom mesta Košice a riaditeľom Magistrátu mesta Košice, aby sa 

pokúsili nájsť vhodné pozemky, ktoré sú v katastrálnom území Košická Nová Ves, sú vhodné 

na športoviská, majú dobrú dopravnú prístupnosť a sú v majetku mesta Košice. 

Posun nastáva pri presunutí zastávky prímestskej autobusovej dopravy, kde VÚC aktívne 

rokuje s príslušným ministerstvom s cieľom získať finančné prostriedky na vybudovanie 

prestupného terminálu Košice – východ pre MHD a prímestskú autobusovú dopravu. Ďalším 

opatrením mesta Košice by mala byť výmena plechovej zastávky za presklený prístrešok od 

čoho si všetky zainteresované strany sľubujú zvýšenie čistoty v okolí zastávky avšak 

nevylučuje sa vandalizmus, t.j. rozbíjanie sklenených výplní prístrešku. 

Vo veci výstavby chodníka Herlianska – II. etapa nastal posun, kde očakávame zmluvu 

o združenej investícii, kde MČ Košice – Košická Nová Ves sa bude podieľať sumou 30 000,- 

EUR, pričom celkové investičné náklady sú odhadované vo výške 60 000,- EUR. 

Po dlhšom čase nastal posun v rekonštrukcii Domu smútku. Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva mesta Košice, konaného dňa 13. 6. 2016, bol odsúhlasený odpredaj domu 

smútku do majetku mestskej časti, čím sme urobili ďalší krok k jeho rekonštrukcii. 

Predpokladaná hodnota je 2 200,- EUR. V areáli cintorína bol posunutý plot zo severnej 

strany čím sa zvýšila výmera celkovej plochy. 

V termíne od 10.5.2016 – 12.5.2016 sa na miestnom úrade konali stretnutia obyvateľov 

v súvislosti s možnou realizáciou prístupovej cesty na lokalitu Čerešňová. Obyvatelia žijúci 

na Herlianskej ulici sa vyjadrili, že nesúhlasia s návrhom arcibiskupského úradu, aby 
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plánovaná cesta išla cez ich záhrady. Návrh kalkuloval s tým, že 4 m dá arcibiskupský úrad 

a 4 m súkromné osoby, avšak dali návrh že sú ochotný odkúpiť 8 m pás v spolupráci so 

záhradkármi. Jednania o tejto alternatíve by sa mali uskutočniť v mesiacoch júl – august 

2016. 

Obyvatelia žijúci na ul. Ortváňovej privítali iniciatívu vybudovania komunikácie smerom od 

bývalej bytovky VSD, ohradili sa však ľudia žijúci v blízkosti lesa.  

Koncom mesiaca máj začiatkom júna prebehla výmena hracích prvkov na detskom ihrisku ul. 

Trnková. V rámci rekonštrukcie bolo osadené aj oplotenie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť 

a zabrániť kontaktu áut s deťmi hrajúcimi sa na ihrisku.  

V priebehu mesiacov júl – august prebehne rekonštrukcia bývalého miestneho úradu tak, aby 

bol v septembri prístupný seniorom žijúcim v našej MČ. 

Prebiehajú mimosúdne rokovania o vysporiadaní príjazdovej cesty k lokalite Geder 

a bývalému areálu JRD. Na vykúpení príjazdovej cesty sa chcú podieľať aj záhradkári. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U119: 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 

 

 

13.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu MČ Košice – Košická Nová 

Ves za rok 2015 

 

Stanovisko bolo predložené v písomnej forme. Hlavný kontrolór odporúča schváliť Záverečný 

účet bez výhrad. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U120: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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14.  Záverečný účet MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2015 

 

Poslanci prerokovali Záverečný účet MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2015.  

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U121: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet MČ Košice – Košická Nová Ves za 

rok 2015 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

15.  Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež o pripravovaných kultúrnych 

akciách v mesiacoch jún – september 2016 

 

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

 25. Júna 2016 – Deň MČ Košice – Košická Nová Ves so začiatkom od 10:00 hod 

(varenie guláša, súťaže pre deti, hasiči, vystúpenie folklórnych skupín, prekvapenie 

z oblohy, nafukovací hrad, trampolína, autogramiáda hokejistov HC Košice) 

 Autobusové zájazdy 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U122: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre kultúru, školstvo, šport 

a mládež o pripravovaných kultúrnych akciách v mesiacoch jún – september 2016.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

16.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

 

Správu predložila hlavná kontrolórka v písomnej forme. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 
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U123: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

17.  Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 

 

Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 predložil starosta. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U124: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o overení ročnej účtovnej 

závierky za rok 2015.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

18.  Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.3.2016 

 

 

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: 

U125: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k čerpaniu 

rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves k 31.3.2016 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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19.  Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 

 

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 bolo predložené ekonómom MČ. K predloženému čerpaniu 

neboli žiadne doplňujúce otázky. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U126: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu MČ Košice – Košická Nová 

Ves k 31.3.2016 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

20.  Stanovisko hlavného kontrolóra k II. zmene rozpočtu MČ Košice – Košická Nová 

Ves na rok 2016 

 

K II. 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 

 

 

21.  II. zmena rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na rok 2016 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U128: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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22.  Žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc 

 

Predseda sociálnej komisie odporúča schváliť obyvateľovi MČ Košice – Košická Nová Ves p. 

Dušanovi Kandrovi jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 30,- EUR. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U129: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

23.  Žiadosti o finančné príspevky 

 

Žiadosť podalo detské tanečné štúdio Myšičky. Členovia finančnej komisie odporučili 

schváliť finančný príspevok vo výške 150,- EUR. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U130: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre detské tanečné štúdio 

Myšičky. 

 

Hlasovanie: 

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

 

24.  Zmena účelu využitia bývalej budovy MÚ 

 

Zmena účelu spočíva v rekonštrukcii bývalej budovy MÚ pre potreby denného centra 

seniorov a zamestnancov – robotníkov. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U131: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu využitia bývalej budovy MÚ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0   neprítomný: 0 
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25.  Zámer prenájmu zvereného majetku  

 

Ide o budovu, ktorá je situovaná v areáli bývalého JRD. Nájom so spoločnosťou KANSEL, 

s.r.o. bol ukončený k 30.6.2015. Momentálne je nevyužívaná. Zámer bol zverejnený na 

internetovej stránke mestskej časti. Nájomca bude dopredu informovaný o nevysporiadaných 

pozemkoch. Očakávaná výška nájomného je 150,- EUR/mesiac. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U132: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu zvereného majetku v areáli bývalého 

JRD. 

 

Hlasovanie: 

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

 

26.  Podpisový poriadok  

 

Podpisový poriadok je potrebný k registratúrnemu poriadku za účelom sprehľadnenia archívu. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U133: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje podpisový poriadok MČ Košice – Košická Nová Ves 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

27.  Návrh - Založenie miestneho podniku  

 

Starosta predniesol poslancom návrh založenie miestneho podniku, keďže existuje dopyt od 

obyvateľov MČ Košice – Košická Nová Ves o služby z hľadiska údržby súkromných 

priestranstiev. 

 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie: 

U133: Miestne zastupiteľstvo odporúča vypracovať analýzu založenia miestneho podniku 

služieb.  
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Hlasovanie: 

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

 

 

28.  Rôzne 

 

Poslankyňa p. Mgr. Michaela Spišiaková vyjadrila spokojnosť s mobilnou aplikáciou Košická 

Nová Ves. 

Starosta navrhol zrealizovať zberný dvor v MČ Košice – Košická Nová Ves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Rastislav Mester 

Dňa: 15.06.2016 

          Ing. Milan Lesňák 

               Starosta MČ 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Ján Pažin   ....................... 

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


