
                                                               Z á p i s 
                 zo zasadnutia Komisie  VDaŽP pri MZ sídl. KVP,  konaného dňa 27. 4. 2015 
 

 Prítomní:Ing.Tkáč PhD.- predseda ,  

 Ing.Pach,p.Sidorjaková,Pravcová,Koszoru,Kozel,Jurčišinová,Ing.Novák,Ing.Titl,Ing.Hajasová 

       OVDaŽP : Ing.Guľa 

       Ekonomické odd.: Ing.Nogová 

                  
    Zasadnutie komisie viedol predseda komisie  s nasledovným programom: 

1. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice      - Sídlisko KVP – 

návrh na doplnenie a zmeny       

2. Návrh na I. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015     

3. Návrh VZN o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných 

prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti      Košice – Sídlisko KVP        

 4. Návrh na zmenu VZN č. 3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP (trhový 

poriadok) 

5.Rôzne 

 
K bodu  1-2/ 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice      - Sídlisko KVP – 

návrh na doplnenie a zmeny  a návrh  na I. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP na rok 2015  podrobne vysvetlila  vedúca ekonomického oddelenia Ing.Nogová. 

 

Komisia VdaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť : 

 

1. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice      - Sídlisko KVP – 

návrh na doplnenie a zmeny ( 10-0-0) 

       

2. Návrh na I. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015 (10-0-0) 

 

K bodu 3/ 

Komisia prejednala návrh na zmenu VZN č. 3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP (trhový poriadok) 

Návrh rieši premiestnenie trhových stolov na plochu nachádzajúcu sa medzi Moskovskou  
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triedou a podchodom pri OC Iskra. 

Komisia VdaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť uvedený návrh.(10-0-0) 

 

K bodu 4/ 

Komisia prejednala  návrh VZN o podmienkach podnikania a o predajnom a prevádzkovom 

čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP. 

Komisia VdaŽP neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 

(8-0-2) Návrh je potrebné prepracovať tak, aby boli spokojní občania aj podnikatelia.   

 

K bodu 5/ 

-Vedúci odd.VDaŽP informoval  o žiadostiach týkajúcich sa výstavby obchodných jednotiek 

na Moskovskej triede a supermarketu na Wuppertálskej ul., ktoré komisia prejedná po 

doložení stanovísk mesta košice – ÚHA. 

- Ing.Titl : najvhodnejším riešením umistnenia týchto objektov je pozemok SAV 

                - je nutné tlačiť investorov do realizácií verejných stavieb 

                - osadenie kamery pri Bille 

                - uzamkýnanie kontajnerov  za Billou 

                - dôslednejšiu kontrolu kontajnerov za OC Grunt 

                - nedostatok parkovacích miest po výstavbe 36 malometr.bytov v OC Grunt 

- Ing.Koszoru : realizovať prepojovací chodník  na ploche po asanácii bazéna 

                         - prechod pre chodcov pri úrade 

                         - uzamkýnanie kontajnerov 

                         - ďalšie návrhy sa prejednanjú priamo v teréne s ve.oddelenia 

- p.Sidorjaková . upraviť parkovisko za OC Jednota 

 

 
Zapísal: Ing.Guľa 
Overil: Ing.Tkáč 


