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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
 

 
Zápisnica 

 
z  I. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - 
ustanovujúce,  konaného dňa 22. decembra  2010  o 15.00 hodine   v  priestoroch   Miestneho  
úradu   MČ   Košice  - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť      
 
 
Prítomní zvolení kandidáti na funkciu poslanca MZ :  
Podľa prezenčnej listiny z I.  zasadnutia MZ,  ktorá  je  priložená k zápisnici.  
Ospravedlnení zvolení kandidáti na funkciu poslanca MZ :  Ing. Tibor Boroš   
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti :   
Podľa  prezenčnej  listiny,  ktorá  tvorí  prílohu  tejto zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie  
Starosta mestskej časti Daniel Rusnák o 15.00 hodine  v zmysle Rokovacieho poriadku 
privítal všetkých prítomných na I. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP. Prezentovalo sa 21 zvolených kandidátov.  
Starosta: Návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa rozdelí do dvoch častí. Prvá 
časť bude slávnostná a bude obsahovať informáciu predsedu miestnej volebnej komisie 
o priebehu a výsledku volieb, zloženie sľubu starostu mestskej časti, zloženie sľubu 
poslancov miestneho zastupiteľstva a príhovor novozvoleného starostu. Potom bude 
nasledovať 15 minútová prestávka, po prestávke budete pokračovať v pracovnom rokovaní 
schválením programu a ďalších náležitostí, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste mohli rokovať. 
Prosím aby ste povstali – zaznie hymna Slovenskej republiky. 
Po doznení hymny odovzdal starosta slovo podpredsedníčke miestnej volebnej komisie, pani 
Danišovej, aby predniesla informáciu o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
 
2. Informácia predsedu MVK o priebehu a výsledku volieb 
P. Danišová  prečítala  správu miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do 
orgánov samosprávy v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. V informácii miestna volebná 
komisia skonštatovala, že príprava volieb  a priebeh volieb bol v súlade so zákonom SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení. Miestna volebná 
komisia neriešila žiaden podnet ani sťažnosť na prípravu a priebeh volieb, ani na  činnosť 
okrskových volebných komisií. Zvolených bolo 22 poslancov miestneho zastupiteľstva 
a starostka mestskej časti Ing. Iveta Kijevská. Správa miestnej volebnej komisie o priebehu 
a výsledku volieb tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Starosta: Poďakoval podpredsedníčke MVK za prednesenie správy o výsledku volieb.  
 
 
3. Zloženie sľubu starostu MČ Košice – Sídlisko KVP 
Novozvolená kandidátka na funkciu starostu MČ Ing. Iveta Kijevská  - Sľub starostu Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
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záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 
Zvolená starostka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Iveta Kijevská zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu mestskej časti a potvrdila ho svojim podpisom. Týmto aktom začína 
výkon verejnej funkcie starostky MČ vo funkčnom období rokov 2010 – 2014. 
 
 
4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP 
Sľub poslanca prečítal p. Martin Boritáš :  
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca  obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.  
Zvolení kandidáti na funkciu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP 
v počte 21 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca a potvrdili ho svojim podpisom. Týmto 
aktom začína výkon funkcie poslanca MZ vo funkčnom období rokov 2010 – 2014. 
Zoznam poslancov MZ, ktorí zložili sľub dňa 22. decembra 2010 v abecednom poradí tvorí 
prílohu uznesenia č. 3 z I. rokovania MZ MČ Košice – Sídlisko KVP.  
 
 
5. Vystúpenie novozvoleného starostu MČ Košice – Sídlisko KVP   
Ing. Iveta Kijevská: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, gratulujem Vám 
k zvoleniu za poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a k 
uspeniu vo svojich volebných obvodoch. Chcem Vám popriať dobrú spoluprácu a dobré 
vzťahy so mnou aj s pracovníkmi miestneho úradu, veľa nápadov a podnetov, aby sme 
v tomto zložení pracovali k spokojnosti obyvateľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
a naplnili volebný program nielen môj, ale hlavne váš. Zároveň si dovolím pogratulovať aj 
kandidátom zvoleným do mestského zastupiteľstva – Ing. Dušanovi Caisovi a p. Danielovi 
Rusnákovi. Som rada, že sme boli zvolení v tomto zložení a budeme zastupovať záujmy 
mestskej časti v rámci mesta Košice, kedykoľvek to bude potrebné. 
Vyhlasujem 15. minútovú prestávku na kreovanie poslaneckých klubov.  
 
Po prestávke oznámila starostka ustanovené poslanecké kluby na základe návrhov politických 
strán :  
Poslanecký klub SMER - SD, predseda: doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD., členovia: Mgr. 
Eva Bérešová, Ing. Dušan Cais, Mária Huštatyová, JUDr. Ivan Vanko, Iveta Zelinková 
Poslanecký klub SDKÚ – DS, predseda: Ing. Ján Bugoš, členovia: Ing. Albína Fülöpová, 
RNDr. Vladimír Kokarda, PhD., Ing. Roman Matoušek, Ing. Tibor Boroš, Ingrid Dobošová, 
Ladislav Lörinc, Vojtech Tóth, Mgr. Marián Horenský (nezávislý poslanec)  
Poslanecký klub KDH - predseda: Martin Boritáš, člen: Iveta Adamčíková  
Poslanecký klub MOST-HÍD - predseda: Mgr. Mária Ivanecká, členovia: Miroslav Labaš, 
Bc. Peter Kakuloš 
Poslanecký klub SaS,  predseda: Ing. Ivan Harajda, člen: Ing. Iveta Macková 
 
Starostka požiadala poslancov, aby sa prezentovali. Skonštatovala, že prítomných je 21 
poslancov. Miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
 
6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
Starostka: Ďalším bodom programu je voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie. 
Prečítam návrhy členov od zástupcov politických strán, ak má niekto iné návrhy žiadam o ich 
predloženie, ak iné návrhy nie sú, hlasujte prosím o prečítanom návrhu.    
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
volí   
a/ mandátovú komisiu v zložení:  Miroslav Labaš, Iveta Adamčíková, Ing. Iveta Macková, 

RNDr. Vladimír Kokarda, PhD., Mgr. Marián Horenský,  
  Mária Huštatyová,  
b/ návrhovú komisiu v zložení:          Iveta Zelinková, Ing. Ján Bugoš, Martin Boritáš. 
 
Hlasovanie č. 1    Za: 18+2   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
Poslanci Mária Huštatyová a Ladislav Lörinc hlasovali „za“ návrh uznesenia. 
 
 
 
7.  Správa mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 
Starostka: Poprosím  mandátovú komisiu, aby sa odobrala na právne oddelenie so 
zapisovateľkou miestnej volebnej komisie a vedúcou právneho oddelenia, ktoré im poskytnú 
všetky materiály, ktoré sú potrebné k overeniu mandátov poslancov a starostu mestskej časti. 
Vás žiadam, aby ste sa zdržali na svojich miestach. 
Starostka: Mandátová komisia overila výsledky volieb, poprosím predsedu mandátovej 
komisie, aby predniesol správu o výsledku volieb. 
p. Macková: Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili v súlade s rozhodnutím 
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/2010 Z. z..  v sobotu  27. novembra 
2010. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na svojom XXVIII. zasadnutí 
dňa 26.8.2010 prijalo uznesenie č. 293 – 26/8 - 2010, ktorým určilo pre Mestskú  časť Košice 
– Sídlisko KVP 4 volebné obvody  a počet poslancov, ktorí majú byť zvolení 22.    
Starosta v súlade s § 10  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
dňa 20.9.2010 určil na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov 18 volebných 
okrskov. 
Zo zápisnice miestnej volebnej komisie mandátová komisia zistila nasledovné výsledky: 
Miestnej volebnej komisii  odovzdalo volebné výsledky všetkých 18 okrskových volebných 
komisií.  
Ku dňu volieb bolo v stálom zozname voličov mestskej časti zapísaných  21 560 voličov. 
Volieb do orgánov samosprávy obcí sa v mestskej časti zúčastnilo 6 148 voličov, t.j. 28,5 %.  
Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných  5 567 platných hlasovacích lístkov. 
Kandidátne listiny pre voľby do miestneho zastupiteľstva predložili tieto politické strany 
a koalície politických strán: 
1. Európska demokratická strana, 2. Hnutie za demokraciu, 3. Komunistická strana Slovenska, 
4. Nová  Demokracia, 5. Slovenská národná strana, 6. Strana regiónov Slovenska, 7. 
Združenie robotníkov Slovenska, 8. Strana zelených, 9. koalícia: Konzervatívni demokrati 
Slovenska – Demokratická strana – Občianska konzervatívna strana, 10. koalícia:  
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, 11. 
koalícia: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a  
Solidarita, MOST-HÍD, 12.  koalícia:  Strana demokratickej ľavice, Strana občianskej 
solidarity,  13. koalícia:  SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutia za 
demokratické Slovensko, 14. jeden „nezávislý kandidát“ 
Miestna volebná komisia zaregistrovala pre 4 volebné obvody 80 kandidátov na funkciu 
poslanca miestneho zastupiteľstva a 3 kandidátov na funkciu starostu. 
Zvolených bolo 22 poslancov miestneho zastupiteľstva, z toho 13 poslancov koalície  SDKÚ-
DS, SaS, MOST–HÍD,  6 poslancov koalície SMER-SD, ĽS-HZDS,  2 poslanci koalície 
KDH, SMK-MKP a 1 nezávislý poslanec.  
Pre voľbu starostu mestskej časti bolo odovzdaných 5 910 platných hlasovacích lístkov. 
Zvolený bol kandidát koalície SDKÚ-DS, SaS, MOST–HÍD, KDH, SMK-MKP, DS,  
Ing.Iveta Kijevská s počtom platných hlasov 2 638.   
Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice – Sídlisko 
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KVP do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti podpísali: predseda  MVK Ing. 
Vojtech Bardiovský, členovia MVK -  Ing. Stanislav Cmarík, Janka Danišová, Ing. Anna 
Hóková, Božena Juhásová a zapisovateľka miestnej volebnej komisie bez výhrad.  
Správu mandátovej komisie podpísali: predseda – Ing. Iveta Macková, členovia: RNDr. 
Vladimír Kokarda, PhD., Iveta Adamčíková, Mgr. Marián Horenský, Miroslav Labaš, Mária 
Huštatyová. 
Starostka: Ďakujem predsedníčke mandátovej komisie za prednesenú správu a dávam o nej 
hlasovať.   
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
berie na vedomie  
Správu mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy Mestskej časti Košice 
– Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č.2 Za: 21 Pr.: 0 Zdr.: 0 Nehl.: 0 
  
 
8. Určenie overovateľov zápisnice 
Overovatelia  zápisnice  :  Iveta Adamčíková, Mgr. Eva Bérešová. 
 
 
9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia MZ 
Starostka: Návrh programu je súčasťou pozvánky na  dnešné rokovanie. V bode 13/ Návrh na 
zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov, dávam návrh na doplnenie o voľbu členov 
komisií – poslancov. Zástupcovia politických strán predložili svoje návrhy za členov komisií  
v predstihu a bolo možné zloženie komisií pripraviť.  
Ak nie sú iné doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania, odovzdávam 
slovo návrhovej  komisii a žiadam ju, aby predniesla doplnený návrh programu a všetky 
návrhy uznesení od začiatku dnešného rokovania. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke s doplnením v bode 13/ o voľbu členov  
do komisií miestneho zastupiteľstva  
  1. Otvorenie  
  2. Informácia predsedu MVK o výsledku volieb  
  3. Zloženie sľubu starostu MČ Košice - Sídlisko KVP  
  4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP 
  5. Vystúpenie novozvoleného starostu MČ Košice – Sídlisko KVP 
  6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie  
  7. Správa mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí  
  8. Určenie overovateľov zápisnice  
  9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia MZ 
10. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ 
11. Voľba zástupcu starostu MČ Košice - Sídlisko KVP  
12. Návrh na zriadenie Miestnej rady MČ Košice- Sídlisko KVP a voľba jej členov  
13. Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov  
14. Návrh na zriadenie komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných     

funkcionárov  mestskej časti a voľba jej členov  
15. Určenie platu novozvolenému starostovi 
16. Rôzne 
17. Záver   
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Hlasovanie č. 3    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie  na vedomie  informáciu  predsedu MVK o priebehu a výsledku volieb do orgánov 
samosprávy  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č. 4    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
konštatuje,  
že zvolená starostka  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Iveta Kijevská  zložila 
v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zákonom predpísaný sľub starostu. 
 
Hlasovanie č. 5    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
konštatuje,  
že zvolení poslanci  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP  
v zmysle ustanovenia § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 
 
Hlasovanie č. 6    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
 
10. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ 
Starostka: Novelizovaný zákon o obecnom zriadení rieši aj zvolávanie miestneho 
zastupiteľstva povereným poslancom MZ, v jednotlivých prípadoch, ktoré sú týmto zákonom 
určené. Žiadam poslanecké kluby, aby predložili v diskusii svoje návrhy.  
p. Hudák: Za poslanecký klub SMER-SD navrhujeme Ing. Dušana Caisa. 
p. Harajda: Navrhujem, aby bol povereným poslancom niektorí z členov MR, ktorí sú lepšie 
informovaný. 
Starostka: Povinnosť poveriť poslanca MZ ako tretieho v poradí na zvolávanie MZ  je nová 
a nie je podmienená členstvom v miestnej rade. Poverený bude kandidát, ktorý získa najväčší 
počet vašich hlasov. 
p. Bugoš:  Za poslanecký klub SDKÚ-DS navrhujeme Ing. Romana Matoušeka. 
Starostka: Ak nie sú ďalšie návrhy končím rozpravu a žiadam návrhovú komisiu, aby 
o jednotlivých návrhoch dala hlasovať.  
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca Bugoša:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
poveruje    
poslanca miestneho zastupiteľstva Ing. Romana Matoušeka zvolávaním a vedením zasadnutí 
MZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie č. 7    Za: 15   Pr.: 3    Zdr.:  2     Nehl.: 1 
 
Návrh bol schválený. V zmysle § 11 ods.4/ Rokovacieho poriadku MZ MČ Košice – Sídlisko 
KVP schválením jednej z predložených alternatív sa ostatné považujú za neprijaté.  
 
10. Voľba zástupcu starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
Starostka: Funkcia zástupcu starostu mestskej časti má určitú vážnosť. Kompetencie zástupcu 
budú tie isté ako doteraz, rozšírené o zabezpečovanie aktualizácie PHSR v spolupráci 
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s komisiami miestneho zastupiteľstva a miestnym úradom. Môj návrh na zástupcu starostu, 
ktorého som si vybrala spomedzi vás, som preložila v návrhu na uznesenie.  
Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 
p. Hudák: Navrhovaný poslanec doteraz nebol členom MZ, ani sa nepohyboval v komunálnej 
politike, tak by som požiadal, aby sa nám v krátkosti predstavil.  
p. Kakuloš: Mám 28 rokov. Pracoval som ako projektový manager pre zdravotnícku službu 
a vyhotovoval som projekty na fungovanie tejto spoločnosti. V súčasnosti pracujem ako 
manager T-Mobile pre východoslovenský kraj,  kde mám na starosti zákazníkov, vyjednávam 
obchodné podmienky, riešim reklamácie a všetky operácie spojené s klientami.  
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil, starostka ukončila diskusiu a požiadala 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a) volí zástupcu starostu MČ Košice – Sídlisko KVP Bc. Petra Kakuloša v zmysle 

ustanovenia § 15 ods. 5 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov s použitím § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 

b) schvaľuje zvolenému zástupcovi starostu MČ Košice – Sídlisko KVP v súlade s ust. § 3 
ods. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko 
KVP odmenu   vo   výške   264,-   €  mesačne  za  10  hodinový  týždenný  rozsah  s   
účinnosťou  od 22.12.2010, 

c) vymedzuje  zvolenému  zástupcovi  starostu  MČ Košice  –  Sídlisko  KVP  v  zmysle § 15  
    ods. 5 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov okruh 

právomoci podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 8    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  1     Nehl.: 0 
 
 
12.   Návrh na zriadenie Miestnej rady MČ Košice – Sídlisko KVP a voľba jej členov  
Starostka: Miestnu radu tvoria spravidla predsedovia komisií MZ a zástupca starostu. 
Navrhujem dodržať tento počet, t.j. 6 poslancov + 1 zástupca starostu. Návrhy na členov MR 
som dostala od zástupcov poslaneckých klubov. 
Po prečítaní návrhu na počet  a voľbu členov otvorila starostka k prerokovávanému bodu 
diskusiu. K počtu a voľbe členov MR nebol predložený doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. 
Starostka požiadala  návrhovú komisiu prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a/ zriaďuje v zmysle ustanovenia § 16 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších  predpisov s použitím § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov Miestnu radu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
v celkovom počte 7 členov (6  poslancov MZ a 1 zástupca starostu) 

 
Hlasovanie č. 9    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
b/ volí týchto poslancov miestneho zastupiteľstva za členov Miestnej rady MČ Košice – 

Sídlisko KVP:     1/  Ing. Ján Bugoš  
    2/  Ing. Roman Matoušek  
    3/  Ingrid Dobošová  
    4/  Ladislav Lörinc  
    5/  doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. 
                                    6/  Ing. Ivan Harajda 
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Hlasovanie č. 10    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
13. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov  
Starostka: Z predbežných rokovaní s poslaneckými klubmi vzišiel návrh zachovať počtom 
a obsahom práce komisie z minulého volebného obdobia. Čo sa týka schvaľovania členov 
pripomínam schválený návrh na zmenu programu rokovania. Predkladám návrh na zriadenie 
týchto komisií miestneho zastupiteľstva: Finančná komisia, Komisia pre rozvoj MČ a 
podnikanie,  Komisia kultúry, školstva a športu, Sociálna a zdravotná komisia, Komisia 
verejného poriadku,  Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia. Ďalej predkladám  
návrhy na predsedov uvedených komisií, o ktorých žiadam hlasovať jednotlivo. K členom do 
jednotlivých komisií sme pripravili zloženie podľa vašich návrhov. Otváram diskusiu. 
V diskusii p. Hudák nahlásil zmeny členov za poslanecký klub. Po ukončení diskusie 
starostka odovzdala slovo návrhovej komisii. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a) zriaďuje v zmysle ustanovenia § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

v znení neskorších prepisov  komisie miestneho zastupiteľstva: 
    - Finančná komisia 
    - Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie 
    - Komisia kultúry, školstva a športu 
    - Sociálna a zdravotná komisia 
    - Komisia verejného poriadku 
    - Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 
 
Hlasovanie č. 11    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
b) volí  

- za predsedu Finančnej komisie :  Ing. Romana Matoušeka  
Hlasovanie č. 12    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
     - za predsedu Komisie pre rozvoj mestskej časti a podnikanie :  Ing. Ivana Harajdu  
Hlasovanie č. 13    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
    - za predsedu Komisie kultúry, školstva a športu : Ladislava Lörinca  
Hlasovanie č. 14    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  1     Nehl.: 0 
     - za predsedu Sociálnej a zdravotnej  komisie : Ingrid Dobošovú  
Hlasovanie č. 15    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 1 
     - za predsedu Komisie verejného poriadku :  doc. RNDr. Alexandra Hudáka, PhD.  
Hlasovanie č. 16    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
    - za predsedu Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia :  Ing. Jána Bugoša  
Hlasovanie č. 17    Za: 20   Pr.: 0    Zdr.:  1     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
c) volí v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov týchto poslancov za členov komisií MZ : 
Komisia pre rozvoj mestskej časti a podnikanie : Ing. Dušan Cais, Mgr. Mária Ivanecká,

  Mária Huštatyová  
Hlasovanie č. 18    Za: 17   Pr.: 0    Zdr.:  1     Nehl.: 3 

 Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia : Ing. Dušan Cais, Ing. Roman 
Matoušek, Ing. Tibor Boroš, Mgr. Marián Horenský, Ing. Iveta Macková 

Hlasovanie č. 19    Za: 21           Pr.: 0        Zdr.:  0              Nehl.: 0 
     Finančná komisia : Ing. Dušan Cais, doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD., Ing. Tibor  

Boroš, Vojtech Tóth, Miroslav Labaš, Ing. Iveta Macková, Ladislav Lörinc 
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Hlasovanie č. 20    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
     Sociálna a zdravotná komisia :  Iveta Zelinková, Mgr. Eva Bérešová, Iveta Adamčíková, 
              Ing. Ján Bugoš  
Hlasovanie č. 21    Za: 21   Pr.: 0         Zdr.:  0              Nehl.: 0 

 Komisia verejného poriadku : JUDr. Ivan Vanko, RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.,                                                                                                                                                                                                              
Martin Boritáš 

Hlasovanie č. 22    Za: 21   Pr.: 0         Zdr.:  0                         Nehl.: 0 
      Komisia kultúry, školstva a športu : Mgr. Eva Bérešová, RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.,      

Iveta Zelinková, Iveta Adamčíková, Vojtech Tóth, Mgr. Marián Horenský  
Hlasovanie č. 23    Za: 21     Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
  
      
14. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov mestskej časti a voľba jej členov  
Starostka: V zmysle zákona o ochrane verejného záujmu je členom tejto komisie zástupca 
každej politickej strany, ktorá má zastúpenie v miestnom zastupiteľstve. Prečítam predložené 
návrhy za jednotlivé politické strany. Návrhy politických strán: SDKÚ-DS : Ingrid Dobošová, 
SMER : JUDr. Ivan Vanko, MOST-HÍD : Bc. Peter Kakuloš, KDH : Iveta Adamčíková, SaS :  
Ing. Iveta Macková, Nezávislý poslanec : Mgr. Marián Horenský. Dnes sa volia členovia tejto 
komisie, predsedu si zvolí komisia so svojich členov. K tomuto bodu otváram diskusiu.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Starostka ukončila diskusiu a odovzdala slovo návrhovej 
komisii. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
a/ zriaďuje  Komisiu MZ MČ Košice – Sídlisko KVP na ochranu verejného záujmu pri    
   výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti   
 
Hlasovanie č. 24    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
b/ volí za členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti týchto poslancov: 
     SDKÚ-DS : Ingrid Dobošová 
     SMER : JUDr. Ivan Vanko 
     MOST-HÍD : Bc. Peter Kakuloš  
     KDH : Iveta Adamčíková  
     SaS :  Ing. Iveta Macková  
     Nezávislý poslanec : Mgr. Marián Horenský  
 
Hlasovanie č. 25    Za: 21   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
 
15. Určenie platu novozvolenému starostovi 
Starostka: Návrh je predložený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
V krátkej diskusii k tomuto bodu vystúpili poslanci p. Bugoš, p. Harajda, p. Matoušek, p. 
Hudák, p. Vanko a p.Boritáš. 
Následne p. Boritáš podal procedurálny návrh na prerušenie rokovania 5 minútovou  
prestávkou. 
Starostka v súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva, dala hlasovať 
o procedurálnom návrhu poslanca M. Boritáša –  5 minútová prestávka. 
 
Hlasovanie č. 26 Za:  21    Pr.:  0  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
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Po prestávke pokračovalo rokovanie miestneho zastupiteľstva v bode programu 15/. Do 
diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starostka odovzdala slovo návrhovej komisii.  
 
Návrhová komisia – Návrh poslanca Bugoša 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a)  schvaľuje   plat   starostke  Mestskej  časti  Košice – Sídlisko  KVP   Ing.  Ivete  Kijevskej   
     s   účinnosťou  od 22.12.2010 takto: 
     plat podľa § 3 a 4  zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
     744,50 x 3,21 = 2.389,85    t.j. 2.390,00 € 
b) zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2/ zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších    

predpisov        
     plat starostu zvyšuje o 30 %  s účinnosťou od 22.12.2010. 
 
Hlasovanie č. 27 Za:  20    Pr.:  0  Zdr.:  1 Nehl.: 0 
 
16. Rôzne 
Starostka predstavila poslancom miestnu kontrolórku Ing. Annu Hókovú a uviedla, že plán 
činnosti kontrol je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti.  
Ďalej starostka informovala poslancov: K podaniu majetkového priznania - tlačivá ste dostali 
aj s vysvetlením. Do 30 dní od dnešného dňa ste povinní doručiť komisii majetkové priznanie 
v zalepenej obálke do podateľne miestneho úradu. Komisia si obálky prevezme a skontroluje 
či ste podali majetkové priznanie v súlade so zákonom. K návrhom na ocenenie - na webovej 
stránke mesta Košice je zverejnená agenda k návrhom poslancov na udelenie ceny mesta 
a ceny primátora, vaše návrhy sú vítané. Ku galérii poslancov – referát kultúry pripraví 
v spolupráci s Komisiou kultúry, školstva a športu galériu poslancov, takže vás v najbližšej 
dobe osloví ohľadne fotografovania. K rozpočtu - rozpočet MČ je pripravený, keď ho 
prejednajú  komisie  predložíme ho na schválenie na II. zasadnutie MZ. K rozostavanému 
bazénu – vstúpila som do intenzívneho jednania s komisiou správy majetku mesta 
a Magistrátom mesta Košice, aby bola táto nebezpečná stavba odstránená. Návrh by ste mohli 
podporiť aj stanoviskami zo zasadnutí jednotlivých komisií. 
p. Boritáš: Upozorňujem na skutočnosť, že  Ing. Tibor Boroš bol zvolený za člena dvoch 
komisií ako poslanec, ale dnes nezložil sľub (ospravedlnený), takže zatiaľ nie je poslancom. 
Predkladám návrh na uznesenie, v ktorom MZ berie na vedomie, že členstvo Ing. Tibora 
Boroša vo Finančnej komisii a v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia 
nadobudne účinnosť až dňom zloženia sľubu Ing. Tibora Boroša za poslanca Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP. 
p. Dobošová: Predkladám návrh na uznesenie na odstránenie rozostavaného objektu - bazén 
na Starozagorskej ulici. 
 
Návrh na uznesenie – Návrh poslankyne Dobošovej: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
žiada Mesto Košice o odstránenie rozostavaného objektu – bazén na Starozagorskej ulici 
z dôvodu, že predmetný objekt svojím stavom ohrozuje život, zdravie osôb, kvalitu bývania 
a zároveň znehodnocuje životné prostredie. 
 
Hlasovanie č. 28 Za:  21    Pr.:  0  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
 
Návrh na uznesenie – Návrh poslanca Boritáša: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
berie na vedomie, že členstvo Ing. Tibora Boroša vo Finančnej komisii a v Komisii 
výstavby, dopravy a životného prostredia nadobudne účinnosť až dňom zloženia sľubu 
Ing.Tibora Boroša za poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP. 
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Hlasovanie č. 29 Za:  21    Pr.:  0  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
 
Starostka: Uznesením MZ č. 249– 31/3 – 2010 som bola vymenovaná do funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestskej     časti  Košice -  Sídlisko KVP s  názvom „Dom seniorov  
Mestskej časti  Košice - KVP“. Ako novozvolená starostka sa v zmysle zákona tejto funkcie  
vzdávam z dôvodu nezlúčiteľnosti funkcií.  
p.Boritáš: Ešte mám dva návrhy na uznesenie 1) MZ berie na vedomie vznik a zloženie 
poslaneckých klubov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP a 2) žiada 
predsedov komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP, aby na najbližšie zasadnutie MZ 
predložili návrhy na členov zriadených komisií z radov neposlancov. 
 
Návrh na uznesenie – Návrh poslanca Boritáša: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
1) berie na vedomie vznik a zloženie poslaneckých klubov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sídlisko KVP, 
2) žiada predsedov komisií MZ MČ Košice – Sídlisko KVP, aby na najbližšie zasadnutie MZ 

predložili návrhy na členov zriadených komisií z radov neposlancov, 
 
Hlasovanie č. 30 Za:  21    Pr.:  0  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
 
Starostka: Nikto ďalší sa nehlási do diskusie, končím diskusiu v bode rôzne.  
 
17. Záver  
Starostka mestskej časti Ing. Iveta Kijevská po vyčerpaní programu I. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP - ustanovujúceho sa poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a rokovanie o 17.35 hodine ukončila. 
Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania . 
Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na 
právnom oddelení Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   
Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Zoznam poslancov, ktorí dňa 22.12.2010 zložili zákonom predpísaný sľub. 
- Správa miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do orgánov 

samosprávy v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
- Správa Mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy v Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP. 

- Výpisy  o  hlasovaní poslancov  z I. zasadnutia MZ MČ Košice  -  Sídlisko KVP,  
      konaného  dňa 22.12.2010  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S.Partner, s r.o.,  
      Košice v celkovom počte 31 strán, z toho 1. strana je výsledok  prezentácie. 

(Prílohy zápisnice sú uložené s originálom zápisnice na právnom oddelení Miestneho úradu 
MČ Košice – Sídlisko KVP.) 
 
 
           
         Ing. Iveta Kijevská, v.r.                                                           
         starostka mestskej časti                                                                  
 
Overovatelia zápisnice :                        
 
Iveta Adamčíková, v.r.   
 
Mgr. Eva Bérešová, v.r.   
 
V Košiciach dňa  10.1.2011 
Zapísala:  Jarmila Kiriľaková 


