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Zápisnica 

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

konaného dňa 22. augusta 2019 

 

Prítomní:  Ing. Michal Krcho., Ing. Tomáš Ondruš, Ján Pažin,  

PhDr. Mária Balková, Mgr. Michaela Spišiaková, Ing. Ladislav Pytel 

 

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves: 

   JUDr. Rastislav Mryglot - kontrolór 

   Eva Spišiaková 

 

Program rokovania MiZ:  

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129  Použitie rezervného fondu mesta 

Košice v rozpočtovom roku 2019 

6. Schválenie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých 

mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129  a v zmysle 

usmernenia mesta Košice list č. MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 Zmena Programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2019 

8. Schválenie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých 

mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 a v zmysle 

usmernenia mesta Košice listom č. MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019. 

9. Rôzne   

10. Diskusia  

11. Záver 
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1.  Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva  

 

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

časti Ing. Michal Krcho.  

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

U53: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje: 

 

Zapisovateľka:  Eva Spišiaková 

Overovatelia zápisnice: Ján Pažin 

    Ing. Tomáš Ondruš 

 

3.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov: 

Predseda komisie:  PhDr. Mária Balková 

Členovia komisie:  Ing. Ladislav Pytel 

 

U54: 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: 

1. Otvorenie  zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. a) Schválenie programu zasadnutia 

b) Správa komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia  
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5. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129  Použitie rezervného fondu mesta 

Košice v rozpočtovom roku 2019 

6. Schválenie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých 

mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129  a v zmysle 

usmernenia mesta Košice list č. MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 Zmena Programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2019 

8. Schválenie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých 

mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 a v zmysle 

usmernenia mesta Košice listom č. MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019. 

9. Rôzne   

10. Diskusia 

11. Záver  

 

U55 a): MiZ schvaľuje doplnený program  V. zasadnutia MiZ. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Predseda komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia, Ing. Ladislav Pytel, 

informoval prítomných poslancov o zasadnutí komisie, ktoré sa konalo dňa 19. augusta 2019. 

Program:  

1.  Otvorenie a privítanie 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3.  Informácia o stave rozpracovanosti  vykupovania pozemkov na cintoríne z dôvodu     

     plánovanej výstavby nového Domu Smútku. 

4. Odporúčanie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov 

poskytnutých mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 129 a č. 131  a v zmysle usmernenia mesta Košice list č. 

MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019 

5.Rôzne 

             6. Záver 
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K bodu č.3:  

Starosta informoval členov komisie v akom stave rozpracovanosti je  vykupovanie pozemkov 

na cintoríne z dôvodu plánovanej     výstavby nového Domu Smútku. Komisia finančná, 

výstavby, dopravy a životného prostredia  berie na vedomie informáciu ohľadom 

vykupovania pozemkov na cintoríne z dôvodu plánovanej     výstavby nového Domu Smútku, 

a odporúča starostovi  pokračovať v ďalšej príprave, potrebnej na zahájenie realizácie prác. 

 

K bodu č.4:  

Starosta informoval členov komisie o konkrétnych návrhoch použitia finančných prostriedkov 

poskytnutých mestom Košice na rok 2019, v celkovej výške 54 000,00 €. Komisia finančná, 

výstavby, dopravy a životného prostredia  berie na vedomie informáciu ohľadom konkrétnych 

návrhoch použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice na rok 2019, 

v celkovej výške 54 000,00 €. A odporúča miestnemu zastupiteľstvu, aby schválilo použitie  

poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 54 000 € na riešenie havarijného stavu 

chodníkov na ul. Trnková. 

 

K bodu č.5:  

 

Starosta stručne informoval členov komisie o stave a  realizácii  plánovaných projektov 

v roku 2019-2020. 

 -      Rekonštrukcia Administratívnej budovy č. 1208  Tenisové kurty 

        Úspešne prebehla kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa 

         začal sa proces obstarania Externého manažmentu projektu a stavebného dozoru 

-      Konopiská – prepadnutá cesta  

         príprava projektovej dokumentácie mestom Košice 

-     ul. Brestová - Vybudovanie nových ELI prípojok pre 13 domácnosti, vrátane 

rekonštrukcie existujúcich NN vedení, vybudovanie nových. 

  územne konanie bolo vydané, musí prejsť schválením v MiZ,  

- Ul. Mliečna a sv. Ladislava -  Prekládka VN vedenia do zeme,  

  v procese prípravy na stavebné povolenie 

- Ul. Čerešňová – vybudovanie vodovodu a kanalizácie o dĺžke cca 100 m, 

vrátane prípojok    

plánovaná realizácia 9/2019 
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- Zokruhovanie vodovodu pre zvýšenie tlaku vody pre ul. Poľná, časť Agátová, 

časť Herlianska pri ihrisku v spolupráci s VVS 
   bolo vydané územne rozhodnutie 

   prebieha proces stavebného povolenia   

  plánovaná realizácia 2019 

- Výstavba ul. Vínová 

  PD  spracovaná 

proces prípravy  územného konania a stavebného  povolenia 

- Detské ihrisko a oddychová  zóna  v lokalite NA DOLINE 

začal som proces na získanie vzťahu k pozemkom ( Rimkat. cirkev) 

príprava štúdie na realizáciu 

- Pozemok pri Družstevnom dome parc. 283 o výmere 156 m2 ( vo vlastníctve 

Jednota – spotrebné družstvo v likvidácii) 

- bol oslovený správca konkurzu a likvidácie, s cieľom nadobudnúť tento pozemok 

pre MČ KNV, bude vyhlásený konkurz, ( za koľko sme ochotný kúpiť???) 

- Pozemok pod starým cintorínom (kačinec) parc. 366/502 o výmere 2410 m2 ( 

vo vlastníctve JRD Košická Nová Ves – správca SPF!!!) 

plánované stretnutie na SPF 

vyžiadanie si informácii z Archívu mesta Košice 

 

U60 b): MiZ berie na vedomie správu komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného 

prostredia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodom: 

5. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice v 

zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129  Použitie rezervného 

fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 

6. Schválenie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov 

poskytnutých mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 129  a v zmysle usmernenia mesta Košice list č. MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019 
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7. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Košice v 

zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 131 Zmena Programového 

rozpočtu mesta Košice na rok 2019 

8. Schválenie konkrétnych návrhov a účelu použitia finančných prostriedkov 

poskytnutých mestom Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 131 a v zmysle usmernenia mesta Košice listom č. MK/A/2019/09400 zo dňa 12.7.2019. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19.06.2019 uzneseniami č. 129 použitie 

rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 uznesením č. 131 4. Zmenu 

programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. Týmito uzneseniami boli pre mestskú časť 

Košice – Košická Nová Ves schválené účelové finančné prostriedky nasledovne: 

 

1. Uznesenie č. 129 použitie rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 

2019 

 

Financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov 

mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do 

správy mestskej časti v sume 40 000,00 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté na 

rozvojové projekty (kapitálové výdavky) do majetku mesta a odstránenie havarijného stavu 

majetku mesta na základe predloženej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť aj uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva o schválení na konkrétny účel použitia. V prípade havarijných 

stavov je potrebné v žiadosti opísať stav majetku spôsobom, z ktorého je jednoznačne 

preukázateľné, že ide o havarijný stav majetku v súlade s platnou legislatívou. 

  

2. Uznesenie č. 131 4. Zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 

 

Účelové finančné prostriedky pre mestskú časť s účelovým použitím na kapitálové a bežné 

výdavky v sume 14 000,00 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové 

projekty, ostatné kapitálové výdavky a verejnoprospešné služby na základe predloženej 

žiadosti.  

 

V zmysle týchto podmienok a stanoviska komisie finančnej, výstavby, doprav a životného 

prostredia navrhujem použiť na rekonštrukciu časti chodníka na ul. Trnková, ktorý má 

mestská časť Košice – Košická Nová Ves v správe od mesta Košice. 
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U61: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov pre mestskú časť 

Košice – Košická Nová Ves z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 vo 

výške 40 000,00 EUR. 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

U62: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje konkrétne použitie a účel finančných  prostriedkov pre 

mestskú časť Košice – Košická Nová Ves z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom 

roku 2019 vo výške 40 000,00 EUR na rekonštrukciu chodníka na ul. Trnková. 

 

Hlasovanie: 

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

 

U63: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje použitie účelových finančných prostriedkov pre 

mestskú časť Košice – Košická Nová Ves v zmysle 4 zmeny Programového rozpočtu mesta 

Košice v rozpočtovom roku 2019 vo výške 14 000,00 EUR. 

 

Hlasovanie: 

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

 

U64: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje konkrétne použitie a účel finančných prostriedkov pre 

mestskú časť Košice – Košická Nová Ves v zmysle 4 zmeny Programového rozpočtu mesta 

Košice v rozpočtovom roku 2019 vo výške 14 000,00 EUR na rekonštrukciu chodníka ul. 

Trnková. 

 

Hlasovanie: 

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

 

V diskusii sa poslankyňa Mgr. Spišiaková informovala o situácií na uličke Ortváňová 

a Trnková. Začína sa školský rok a mnoho osobných automobilov si skracuje cestu cez túto 

uličku aj napriek tomu, že je tam zákaz prejazdu. Starosta informoval, že bola osadená značka 
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prejazd zakázaný na správne miesto, aby bola viditeľná. Boli návrhy zo strany obyvateľov, 

aby sa urobila jednosmerka alebo úplný zákaz vjazdu. Tieto návrhy som predostrel na referáte 

dopravy a krajskom dopravnom inšpektoráte. Značka zákaz vjazdu, ktorá má vyššiu hodnotu 

ako značka prejazd zakázaný nemôže byť z týchto dvoch strán osadená a to z toho dôvodu, že 

keby sa tam dala značka zákaz vjazdu, táto komunikácia sa bude tváriť ako súkromná, čo 

nemôže byť, keďže z tejto uličky majú vjazd na pozemky vlastníci. Mestská polícia v rámci 

kapacít bude hliadkovať priebežne počas dňa.  

Poslanec Pažin navrhol prevenciu kedy značka prejazd zakázaný by bola doplnená mestskou 

políciou, kde by ráno zastavovali autá, a tým by znechutili cestu, lebo miesto skrátenia si 

cesty by sa ho tam vypytovali otázky typu: „kam idete, aká je vaša cieľová stanica, je tu zákaz 

prejazdu“. Vytvorila by sa tam síce kolóna ale možno na druhý krát by sa tam nevrátili. 

 

Mgr. Spišiaková sa informovala u predsedu komisie na vybavovanie sťažností, poslanca 

Pažina či bola riešená sťažnosť na smrad na ul. Trnkov. Predseda komisie informoval, že 

komisia zasadla ohľadom tohto problému. Starosta sa pripojil do diskusie s tým, že boli 

skontrolovať miesto, komunikovali s konkrétnym majiteľom. Problém vznikol z dôvodu 

prívalových dažďov. 

 

Mgr. Spišiaková sa informovala aj o stave výkupu pozemkov na výstavbu domu smútku. 

Starosta informoval, že výkup pozemkov sa úspešne podaril. Pozemky na katastri sú 

zavkladované, t.j. mestská časť má list vlastníctva. Z celej parcely má aktuálne mestská časť 

5/7. Zvyšným majiteľom bol zaslaný list so žiadosťou o to, aby sme geometricky určili, ktorá 

časť je naša a ktorá bude ich s návrhom, že stále máme záujem o odkúpenie za rovnakých 

podmienok. Následne sa mám stretnúť s projektantkou. 

 

Zapísala: Eva Spišiaková 

Dňa: 22.08.2019 

 

          Ing. Michal Krcho 

               Starosta MČ 

Overovatelia zápisnice 

Ing. Tomáš Ondruš   ....................... 

Ján Pažin    ....................... 

 


