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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
 

 
Zápisnica 

 
z I. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - ustanovujúce, 
ktoré sa koná dňa 15. decembra 2014 o 16.00 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 :  Mgr. Ladislav Lőrinc,  
                Ing. Ján Tkáč, PhD.   
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti :   
Podľa  prezenčnej  listiny,  ktorá  tvorí  prílohu  tejto zápisnice. 
 
1. Otvorenie  
 Čas rokovania o bode 1/  00:00:00 – 00:10:06 
Starostka mestskej časti Ing. Iveta Kijevská o 16.00 hodine  v zmysle rokovacieho poriadku 
víta všetkých prítomných na I. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP. Prezentuje sa 11 zvolených kandidátov.  
Starostka: 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 prestávka, po ktorej 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. 
Starostka: Odovzdávam slovo predsedovi miestnej volebnej komisie. 
Ing. Bugoš prednáša informáciu o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
2. Informácia predsedu MVK o priebehu a výsledku volieb 
 Čas rokovania o bode 2/  00:10:07 – 00:27:25 
Ing. Bugoš  číta  správu miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do orgánov 
samosprávy v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. V informácii miestna volebná komisia 
konštatuje, 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 13 poslancov miestneho zastupiteľstva a starosta mestskej 
časti Ing. Alfonz Halenár. Správa miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Starostka ďakuje predsedovi MVK za prednesenie správy o výsledku volieb.  
 
3. Zloženie sľubu starostu MČ Košice – Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 3/  00:27:35 – 00:28:59 
Novozvolený kandidát na funkciu starostu MČ Ing. Alfonz Halenár - Sľub starostu Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP: 
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„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
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“. 
Zvolený starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár skladá zákonom 
predpísaný sľub starostu mestskej časti a potvrdzuje ho svojim podpisom. Týmto aktom 
začína výkon verejnej funkcie starostu MČ vo funkčnom období rokov 2014 – 2018. 
 
4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 4/  00:29:10 – 00:34:41 
Sľub poslanca číta Ing. Roman Matoušek :  
„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 11 skladajú zákonom predpísaný sľub poslanca a potvrdzujú ho svojim podpisom. 
Týmto aktom začína výkon funkcie poslanca MZ vo funkčnom období rokov 2014 – 2018. 
Zoznam poslancov MZ, ktorí zložili sľub dňa 15. decembra 2014 v abecednom poradí tvorí 
prílohu uznesenia č. 3 z I. rokovania MZ MČ Košice – Sídlisko KVP.  
 
5. Vystúpenie novozvoleného starostu MČ Košice – Sídlisko KVP   
 Čas rokovania o bode 5/  00:35:06 – 00:58:59 
Ing. Alfonz Halenár: „Vážené panie poslankyne a páni poslanci, milí hostia, občania KVP.  
Predovšetkým mi dovoľte zablahoželať vám poslancom k zvoleniu. A poďakovať všetkým, 
ktorí ste sem prišli. Poďakovanie patrí aj predchádzajúcej starostke pani Kijevskej. Najmä za 
jej prácu smerujúcu v prospech nášho sídliska.  
Mandát, ktorý sme dostali od občanov, by nás mal predovšetkým zaväzovať. Zaväzovať 
hlavne k plneniu našich programov. Ale aj k prinavráteniu správy vecí do rúk občanov 
samotných, k dosahovaniu konsenzu pri riešení problémov ale aj pri riešení rozvoja KVP. 
Najlepšou cestou ako to dosiahnuť, je splniť čo najviac z našich predvolebných sľubov.  
V čase ktorý uplynul od volieb, sme urobili prienik našich volebných programov. Volebných 
programov vás poslancov a môjho ako starostu. Môžme tak od prvého dňa nášho mandátu 
začať analyzovať, ako témy čistoty, zelene, parkovania, rozvoja komunít a ďalšie, presadíme 
do reality. A nielen tieto môžu byť nosnými. Ukazuje sa napríklad, že čakanie na rozhodnutia 
a pokyny ústredných orgánov školstva nie je cestou ako zvýšiť kvalitu našich škôl a ich 
produktu - teda žiakov. Školy disponujú priestormi na športovanie. Je treba, aby sa pomocou 
programov trvale udržateľného rozvoja stali vyhľadávaným miestom žiakov aj občanov. 
Ľudia tvrdo pracujú, preto si zaslúžia, aby v ich voľnom čase bolo KVP miestom pokoja, 
oddychu ale aj aktívneho života...”   
Vyhlasujem max. 20 minútovú prestávku na kreovanie poslaneckých klubov a dávam o tom 
hlasovať. 
 
Hlasovanie č. 1    Za: 10   Pr.: 1    Zdr.:  0      
 
Po prezentácii starosta konštatuje, že prítomných je 11 poslancov. Miestne zastupiteľstvo je 
uznášania schopné.  
Starosta žiada zástupcov politických strán o predloženie ustanovených poslaneckých klubov :  
Poslanecký klub SIEŤ – KDH - NOVA - predseda: Ing. Roman Matoušek, podpredseda: 
Ing. Milan Pach, Ing. Juraj Mihaľov, členovia: Iveta Adamčíková, Martin Boritáš, 
Mgr.Zuzana Fiľakovská, Mgr. Ladislav Lőrinc, Ing. Ján Tkáč, PhD., Vojtech Tóth, MBA 
Poslanecký klub KVP Reprezent - predseda: Mgr. Marián Horenský, podpredseda: Iveta 
Zelinková.  
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6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
 Čas rokovania o bode 6/  00:59:26 – 01:03:00 
Starosta: Ďalším bodom programu je voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie. Žiadam 
o predloženie návrhov od zástupcov politických strán.  
Návrhy predkladá p. Matoušek.  
Starosta: O navrhnutých členoch komisií žiadam hlasovať. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
volí   
mandátovú komisiu v zložení:        Mgr. Zuzana Fiľakovská, Mgr. Marián Horenský, 
                                                        Ing. Milan Pach, Ing. Juraj Mihaľov, Iveta Zelinková,  
 
Hlasovanie č. 2    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
volí   
návrhovú komisiu v zložení:          Iveta Zelinková, Martin Boritáš, Vojtech Tóth, MBA. 
 
Hlasovanie č. 3    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
7.  Správa mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 
 Čas rokovania o bode 7/  01:03:10 – 01:26:20 
Starosta: 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. 
Starosta: Mandátová komisia overila výsledky volieb, poprosím predsedu mandátovej 
komisie, aby predniesol správu o výsledku volieb. 
p. Fiľakovská: Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
uskutočnili v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 
191/2014 Z. z.  v sobotu  15. novembra 2014. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na svojom XXV. zasadnutí dňa 
24.6.2014 prijalo uznesenie číslo 310, ktorým určilo pre Mestskú  časť Košice – Sídlisko 4 
volebné obvody  a počet poslancov, ktorí majú byť zvolení 13.    
Starostka mestskej časti Ing. Iveta Kijevská v súlade s ustanovením § 10 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 3. septembra 2014 určila na 
odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov 18 volebných okrskov. 
Miestna volebná komisia zaregistrovala pre 4 volebné obvody 77 kandidátov na funkciu 
poslanca miestneho zastupiteľstva, z toho 12 nezávislých kandidátov a na funkciu starostu 
mestskej časti 14 kandidátov, z toho 7 kandidátov kandidovalo na kandidátnych listinách 
politických strán a koalícií politických strán a 7 nezávislých kandidátov. 
Zaregistrované kandidátne listiny pre voľby do miestneho zastupiteľstva; politické strany, 
koalície politických strán a nezávislí kandidáti: 
1. Demokratická strana, 2. JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska, 3. Komunistická strana 
Slovenska, 4. MOST – HÍD, 5. Právo a Spravodlivosť, 6. koalícia SIEŤ, 
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, 7. koalícia Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja, 8. SMER – sociálna demokracia, 9. Strana občianskej ľavice, 10. Strana TIP,  
11. Združenie robotníkov Slovenska, 12. Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska, 13. 7 
STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, 14. 99% - občiansky hlas a 12 
nezávislých kandidátov; Mgr. Miroslav Horský, Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Ján Onda, 
Ing. Tibor Bodnár,  Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Vladimír Krajňák, Ing. Ivan Harajda, 
Mgr. Marián Horenský, Ing. Miroslav Sekanina, MUDr. Kornélia Fabišíková,  Peter Klik, 
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Ing. Ladislav Takáč, PhD.  
Zaregistrované kandidátne listiny na funkciu starostu mestskej časti; politické strany, koalície 
politických strán a nezávislí kandidáti: 1. JUDr. Anna Burdová - JEDNOTA - ľavicová strana 
Slovenska, 2. Ing. Dušan Cais - Strana TIP, 3. Mgr. Tomáš Gáll - nezávislý kandidát, 4. Pavol 
Golenya - nezávislý kandidát, 5. Ing. Alfonz Halenár - nezávislý kandidát, 6. Ing. Ivan 
Harajda - nezávislý kandidát, 7. Mgr. Mária Ivanecká - MOST – HÍD, 8. Ing. Iveta Kijevská - 
koalícia SDKÚ-DS, Sas, SMK-MKP, 9. doc. MVDr. Peter Korim, CSc., - nezávislý kandidát, 
10. Ing. Peter Mati - SOĽ, 11. Ing. Ján Onda - nezávislý kandidát, 12. Daniel Rusnák - 
koalícia SIEŤ, KDH, NOVA, DS, 13. Ing. Miroslav Sekanina - nezávislý kandidát, 14. 
Ladislav Serenča - 7  STATOČNÝCH  REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA  
Zo zápisnice miestnej volebnej komisie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 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 Košice – Sídlisko KVP 
zapísaných  20 919 voličov. Volieb do orgánov samosprávy obcí sa v mestskej časti 
zúčastnilo 6 618 voličov, t.j. 31,6 %.  
Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných 5 905 platných hlasovacích lístkov. 
Zvolených bolo 13 poslancov miestneho zastupiteľstva, z toho 9 poslancov koalície SIEŤ, 
KDH, NOVA,  1 poslanec politickej strany SMER-SD a 3 nezávislí kandidáti. Prílohu 
zápisnice tvorí menný zoznam zvolených 13 poslancov. 
Pre voľbu starostu mestskej časti bolo odovzdaných 6 307  platných hlasovacích lístkov. 
Zvolený bol nezávislý kandidát Ing. Alfonz Halenár s počtom platných hlasov 1 621. 
Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice – Sídlisko 
KVP do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti podpísali všetci členovia miestnej 
volebnej komisie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP: predseda – Ing. Ján Bugoš, 
podpredseda – Ing. Vojtech Bardiovský, členovia; Mgr. Vladimír Kozák, Ing. Jolana 
Šuleková, Zoltán Bukata a zapisovateľka miestnej volebnej komisie Mgr. Anna Heribanová 
bez výhrad.  
Správu mandátovej komisie podpísali: predseda – Mgr. Zuzana Fiľakovská, členovia: 
Mgr.Marián Horenský, Ing. Milan Pach, Ing. Juraj Mihaľov, Iveta Zelinková.  
Starosta: Ďakujem predsedníčke mandátovej komisie za prednesenú správu. Odovzdávam 
slovo návrhovej komisii, ktorá prednesie jednotlivé návrhy na uznesenia, o ktorých je 
potrebné hlasovať. 
 
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: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
konštatuje,  
že zvolený starosta  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár zložil 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: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
Hlasovanie je vykonané ručne (zdvihnutím ruky) z dôvodu zlyhania techniky. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
konštatuje,  
že zvolení poslanci  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP  
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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: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
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.7 Za: 11 Pr.: 0 Zdr.: 0 Nehl.: 0 
  
8. Určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 8/  01:26:28 – 01:26:43 
Overovatelia  zápisnice  :  Iveta Adamčíková, Martin Boritáš. 
 
9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia MZ 
 Čas rokovania o bode 9/  01:26:50 – 01:32:52 
Starosta: Návrh programu je súčasťou pozvánky na  dnešné rokovanie. Prosím 
o pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. 
p. Boritáš: Po konzultáciách s novozvolenými poslancami predkladám návrh na doplnenie a 
na zmenu poradia bodov v programe rokovania, takto: 10. Určenie platu novozvolenému 
starostovi, 11.  a/ Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu, 
11. b/ Návrh na odmenu zástupcovi starostu, 12. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ, 13. Návrh  zmien  legislatívno - právnych  
predpisov, 14. Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
a voľba jej členov, 15. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva a voľba ich 
predsedov, podpredsedov a členov, 16. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu  verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  mestskej časti a voľba jej členov, 17. 
Voľba  členov  Redakčnej  rady, 18. Informácia  o  stave  príprav  plánovaných  Vianočných  
podujatí, 20. Rôzne - a/ Náhrada platu  Ing. Ivete Kijevskej za nevyčerpanú dovolenku na 
zotavenie, 21. Záver   
p. Horenský: Je všeobecná zhoda s návrhom p. Boritáša, do tohto návrhu by som chcel 
doplniť bod rokovania – Poslanecké dni Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015. 
p. Boritáš: Súhlasím s doplnením môjho návrhu o bod programu navrhovaný p. Horenským. 
O návrhoch môžeme hlasovať spoločne. 
Starosta: Žiadam Vás hlasovať o doplnenom návrhu programu rokovania. 
 
Návrh na uznesenie – návrh p. Boritáša a p. Horenského: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi   
schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke so zmenami v číslovaní a s doplnením od 
bodu 10/ takto: 
  1. Otvorenie  
  2. Informácia predsedu MVK o výsledku volieb  
  3. Zloženie sľubu starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
  4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
  5. Vystúpenie novozvoleného starostu Mestskej časti 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 miestneho zastupiteľstva 
10. Určenie platu novozvolenému starostovi 
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11.  a/ Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu  
 b/ Návrh na odmenu zástupcovi starostu 
12. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ 
13. Návrh  zmien  legislatívno - právnych  predpisov   
14. Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a voľba jej členov  
15. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva a voľba ich predsedov, podpredsedov 
 a členov 
16. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných     
 funkcionárov  mestskej časti a voľba jej členov  
17. Voľba  členov  Redakčnej  rady 
18. Informácia  o  stave  príprav  plánovaných  Vianočných  podujatí    
19. Poslanecké  dni  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 
20. Rôzne 
      a/ Náhrada platu  Ing. Ivete Kijevskej za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie 
21. Záver   
 
Hlasovanie č. 8    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
10. Určenie platu novozvolenému starostovi 
 Čas rokovania o bode 10/  01:33:50 – 01:36:20 
Starosta: Návrh je predložený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest. Otváram k tomuto bodu diskusiu. 
p. Matoušek: Navrhujem základnú výšku platu bez navýšenia. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta odovzdáva slovo návrhovej komisii.  
 
Návrhová komisia – návrh poslanca Matoušeka :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  na základe § 3 a § 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
schvaľuje plat starostovi Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP Ing. Alfonzovi Halenárovi  
vo výške 2.382,00 eur s účinnosťou od 15.12.2014. 
 
Hlasovanie č. 9 Za:  11    Pr.:  0  Zdr.:  0 Nehl.: 0 
 
11. a/  Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu  
 Čas rokovania o bode 11.a/     01:36:30 – 01:39:28 
Starosta: V  zmysle § 15a  zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov Vás oboznamujem s rozhodnutím, že mojím zastupovaním poverujem poslankyňu 
Ing. Máriu Gamcovú, PhD.  
 
 
11. b/  Návrh na odmenu zástupcovi starostu 
 Čas rokovania o bode 11.b/    01:39:59 – 01:56:09 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára k nemu diskusiu. 
p. Matoušek: Navrhujem určiť odmenu zástupcovi podľa výkonu práce, ktorou bude 
poverený. 
Starosta: Navrhujem polovičný pracovný úväzok, t.j. 18,75 hod. týždenne. Odmenu vo výške 
316,00 eur navrhujem v zmysle § 3 ods. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a § 14 ods.4 zákona SNR č.401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov. 
p. Matoušek: Dávam návrh na 5 minútovú prestávku – porada poslaneckých klubov. 
Starosta: Žiadam hlasovať o procedurálnom návrhu p. Matoušeka – 5 minútová prestávka. 
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Hlasovanie č. 10    Za: 8   Pr.: 2    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Po prestávke sa prezentuje 11 poslancov a pokračuje diskusia. 
p. Boritáš: Navrhujem 10  hodinový týždenný úväzok. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. 
Starosta: Končím diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
schvaľuje poverenému zástupcovi starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Márii 
Gamcovej, PhD. v súlade s  ustanovením § 3 ods.1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP odmenu vo výške 316,00  €  mesačne  za  
10  hodinový týždenný rozsah  s účinnosťou od 15.12.2014. 
 
Hlasovanie č. 11    Za: 10   Pr.: 0    Zdr.:  1     Nehl.: 0 
 
12. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ 
 Čas rokovania o bode 12/    01:56:18 – 01:58:47 
Starosta: Zákon SNR č. 369/1990 Zb. 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. Matoušek: Za poslanecké kluby navrhujeme poslanca Martina Boritáša. 
Starosta: Ak nie sú ďalšie návrhy končím rozpravu a žiadam návrhovú komisiu, aby o  návrhu 
dala hlasovať.  
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  poveruje poslanca miestneho 
zastupiteľstva Martina Boritáša 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. 12    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
13. Návrh  zmien  legislatívno - právnych  predpisov  - poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 13/    01:58:55 – 02:02:07 
Starosta uvádza bod rokovania a odovzdáva slovo poslancovi M. Boritášovi, predkladateľovi 
materiálu. 
p. Boritáš: Písomný návrh na zmeny v Rokovacom poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice – Sídlisko KVP poslanci MZ aj zamestnanci MČ obdržali. Zmeny sa týkajú  - 1/ 
dopĺňa - maximálny počet členov 13, z toho minimálne 2 poslanci MZ, 2/ ustanovuje funkciu  
podpredsedu a určuje jeho kompetencie, 3/ vypúšťa sa veta – Poslanci musia tvoriť viac ako 
polovicu členov komisie., 4/ mení sa názov Finančnej komisie na Komisia finančná a rozvoj 
mestskej časti a podnikanie. 
Starosta: Otváram diskusiu. Konštatujem, že sa nikto nehlási. Končím diskusiu a žiadam  
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi   
schvaľuje zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č. 13    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 



8

14. Návrh na zriadenie Miestnej rady MČ Košice – Sídlisko KVP a voľba jej členov  
 Čas rokovania o bode 14/     02:02:10 – 02:05:00 
Starosta: Zákon SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v § 16 a zákon SNR č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v § 14 upravuje možnosť zriadenia miestnej 
rady. Tento orgán je zložený z poslancov miestneho zastupiteľstva. Počet členov miestnej 
rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov MZ, v jej zložení sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve. 
Otváram diskusiu a očakávam Vaše návrhy na členov miestnej rady. 
p. Matoušek: Miestna rada sa bude skladať z 3 členov a zástupcu starostu. Návrh členov za 
poslanecký klub – Martin Boritáš, Roman Matoušek, Iveta Adamčíková a Mária Gamcová, 
ktorá ako zástupkyňa starostu sa automaticky stáva členkou MR. 
Starosta: Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, žiadam  návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a/ zriaďuje Miestnu radu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v celkovom počte 4 členov  
    (3 poslancov MZ a 1 zástupca starostu), 
b/ volí týchto poslancov miestneho zastupiteľstva za členov Miestnej rady MČ Košice – 

Sídlisko KVP:     1/  Martin Boritáš  
    2/  Ing. Roman Matoušek  
    3/  Iveta Adamčíková. 
 
Hlasovanie č. 14    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
 
15. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov, 
 podpredsedov a členov  
   Čas rokovania o bode 15/    02:05:10 – 02:12:55 
Starosta uvádza bod rokovania a žiada zástupcov politických klubov o predloženie návrhov. 
p. Matoušek: Za politické kluby predkladám podrobný návrh na uznesenie k zriadeniu 
komisií, voľbe ich predsedov, podpredsedov a členov. 
Starosta: Nikto ďalší sa nehlási, odovzdávam 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 a 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. 15    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     
b) volí  

- za predsedu Finančnej komisie a rozvoj mestskej časti a podnikanie :  Ing. Romana Matoušeka  
     - za predsedu Komisie kultúry, školstva a športu : Mgr. Ladislava Lörinca  
     - za predsedu Sociálnej a zdravotnej  komisie : Ivetu Adamčíkovú  
     - za predsedu Komisie verejného poriadku :  Vojtecha Tótha, MBA 
     - za predsedu Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia :  Ing. Jána Tkáča  
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Hlasovanie č. 16    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     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 poslancov za podpredsedov a členov komisií MZ : 

Finančná komisia a rozvoj mestskej časti a podnikanie :  
 podpredseda - Ing. Ján Tkáč 
 členovia – Mgr. Ladislav Lőrinc, Mgr. Zuzana Fiľakovská, Vojtech Tóth, MBA 

 Komisia kultúry, školstva a športu :  
  podpredseda – Mgr. Marián Horenský 
  členovia - Mgr. Zuzana Fiľakovská, Iveta Adamčíková, Ing. Juraj Mihaľov,  
                   Ing. Milan Pach, MUDr. Kornélia Fabišíková, Iveta Zelinková 
 Sociálna a zdravotná komisia :  
   podpredseda - Iveta Zelinková 
   členovia – Ing. Milan Pach, Ing. Juraj Mihaľov, Ing. Mária Gamcová, PhD.,  

         MUDr.Kornélia Fabišíková 
     Komisia verejného poriadku :  
 podpredseda – Martin Boritáš 
 členovia – Iveta Adamčíková  
      Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia :  
  podpredseda – Ing. Juraj Mihaľov 
  členovia – Ing. Milan Pach, Iveta Adamčíková 
 
Hlasovanie č. 17    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
d) berie na vedomie, že členstvo a zároveň predsedníctvo Mgr. Ladislava Lőrinca v Komisii 
 kultúry, školstva a športu a členstvo vo Finančnej komisii a rozvoj mestskej časti 
 a podnikanie nadobudne účinnosť až dňom zloženia sľubu Mgr. Ladislava Lőrinca za 
 poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
e) berie na vedomie, že členstvo a zároveň predsedníctvo Ing. Jána Tkáča v Komisii 

výstavby, dopravy a životného prostredia a členstvo vo Finančnej komisii a rozvoj 
mestskej časti a podnikanie nadobudne účinnosť až dňom zloženia sľubu Ing. Jána Tkáča 
za poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

 
Hlasovanie č. 18    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
 
16. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov mestskej časti a voľba jej členov  
  Čas rokovania o bode 16/    02:13:01 – 02:15:40 
Starosta: V zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je komisia zložená 
z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 
nezávislých poslancov. Poprosím o predloženie návrhov za jednotlivé politické strany a za 
nezávislých. Dnes sa volia členovia tejto komisie, predsedu si zvolí komisia zo svojich 
členov. K tomuto bodu otváram diskusiu.  
p. Horenský: Predkladám návrh na uznesenie s návrhmi členov za politické strany aj za 
nezávislých.  
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a odovzdáva slovo návrhovej 
komisii. 
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Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského : 
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,   
b) volí za členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti týchto poslancov: 
     SIEŤ  - Mgr. Zuzana Fiľakovská 
     KDH  - Ing. Milan Pach  
     NOVA  - Ing. Juraj Mihaľov 
 SMER–SD  - Iveta Zelinková 
     Nezávislý poslanec - Mgr. Marián Horenský.  
 
Hlasovanie č. 19    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
17. Voľba členov Redakčnej rady - poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 17/  02:15:49 – 02:17:40 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
p. Boritáš: V zmysle platných zásad má každá politická strana nárok na nominovanie 1 člena 
do redakčnej rady. Po jednaniach v poslaneckých kluboch predkladám spoločný návrh na 
uznesenie. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  volí týchto členov 
Redakčnej rady : 
 SIEŤ  - Iveta Adamčíková  
 KDH  - Ing. Milan Pach  
 NOVA  - Vojtech Tóth, MBA  
        SMER–SD - Alžbeta Bukatová 
        Nezávislý poslanec - Mgr. Marián Horenský.  
 
Hlasovanie č. 20    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
18. Informácia o stave príprav plánovaných Vianočných podujatí - poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 18/  02:17:50 – 02:25:20 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
Do diskusie sa hlásia poslanci M. Boritáš, V. Tóth a M. Pach. 
p. Boritáš: Chcem požiadať o vysvetlenie a zdôvodnenie - prečo boli zrušené plánované 
vianočné trhy na KVP, kto tak rozhodol a aký mal na to dôvod. 
Starosta: Z rokovaní s bývalou starostkou Ing. Kijevskou vyplynulo, že sa vianočné podujatia 
konať nebudú z dôvodu bezpečnosti občanov (nevhodný prívod elektrickej energie na 
plánované miesto konania). 
p. Tóth: Ako člen školskej rady viem, že deti nacvičovali program a je to pre nich veľké 
sklamanie. Rozhodnutie o zrušení príprav na vianočné podujatia padlo po 15.11. Sídlisko 
KVP je dostatočne veľké, mohli by sme akciu urobiť na inej ploche, aspoň 1 deň, len trhy bez 
programu. Je to pekná tradícia a je na nás poslancoch, aby sme trvali na jej dodržaní. 
p. Boritáš: Zdôvodnenie nie je dostatočné. Prípravy sa začali a náhle začali problémy 
s elektrickou energiou? Predkladám návrh na uznesenie - žiadame miestny úrad, aby pripravil 
náhradné vianočné podujatie. 
p. Pach: Prípojka elektrickej energie je pri fontáne schválená, môžeme to urobiť tam. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
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o prednesenie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Boritáša:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi   
1/ berie na vedomie informáciu o stave príprav plánovaných Vianočných podujatí 
2/ žiada Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, aby aj v súčinnosti s členmi  
 Komisie kultúry, školstva a športu pripravil náhradné Vianočné, alebo podobné podujatie  
 za to, ktoré bolo nezodpovedným rozhodnutím zrušené.         
 
Hlasovanie č. 21    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
19. Poslanecké dni Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 - poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 19/   02:25:30 – 02:29:40 
Starosta uvádza bod rokovania, odovzdáva slovo p. Horenskému, predkladateľovi materiálu 
a otvára diskusiu. 
p. Horenský: Tento materiál som Vám poslal skôr a pripravil som ho aj z dôvodu, že zriadenie 
poslaneckých dní bolo súčasťou našich predvolebných programov. 
Prebieha krátka diskusia medzi poslancami M. Horenským, V. Tóthom  a M. Boritášom 
ohľadne termínov určených pre jednotlivých poslancov a možnostiach ich zmeny. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca M. Horenského :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
1/ schvaľuje program Poslaneckých dní Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 

podľa predloženého návrhu, 
2/ žiada starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP o priestorové zabezpečenie konania 
 poslaneckých dní. 
 
Hlasovanie č. 22    Za: 11   Pr.: 0    Zdr.:  0     Nehl.: 0 
 
20. Rôzne 
      a) Náhrada platu  Ing. Ivete Kijevskej za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie 
 Čas rokovania o bode 20.a/    02:29:49 – 02:35:30 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. Do diskusie sa hlási poslanec M.Boritáš. 
p. Boritáš: Nie je potrebné uviesť sumu do návrhu na uznesenie? 
Ing. Nogová, JUDr. Balážová: Výška náhrady je definovaná počtom dní, ktoré žiada preplatiť. 
p. Boritáš: Nesúhlasím s preplatením. Bývalá starostka mala dosť času si dovolenku vyčerpať 
aj s ohľadom na predchádzajúci bod programu, v ktorom sme rokovali o zrušení príprav na 
vianočné podujatia. Väčšina poslancov, s ktorými som komunikoval, zdieľa podobný názor. 
Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje poskytnutie náhrady platu Ing. Ivete Kijevskej za nevyčerpanú dovolenku za rok 
2014 v celkovom počte 9 a ½ dňa podľa § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie č. 23    Za: 0   Pr.: 7    Zdr.:  4     Nehl.: 0 
 
Návrh nie je schválený. 
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Rokovanie pokračuje v bode rôzne. O slovo žiada kontrolórka mestskej časti Ing. Anna 
Hóková: K dnešnému rokovaniu som nedostala podklady k bodom 11/, 13/  a ani návrhy na 
uznesenie, chcem poprosiť zodpovedných zamestnancov, aby do budúcnosti zjednali nápravu. 
Ing. Bugoš: Na stoloch máte pripravené 2 tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť. Dotazník 
poslanca poprosím vyplniť ihneď a „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov“ do termínu určeného právnym oddelením. 
p. Horenský: Chcem požiadať starostu, aby na rok 2015 vypísal riadne výberové konanie na 
funkciu redaktora - editora občasníka MČ. Tiež chcem požiadať starostu, aby zabezpečil 
realizáciu  uznesenia minulého volebného obdobia, ktoré sa týka nahrávania miestnych 
zastupiteľstiev. 
Starosta: Nikto ďalší sa nehlási do diskusie, končím diskusiu v bode rôzne.  
 
21. Záver  
 Čas rokovania o bode 21/   02:35:40 – 02:40:00 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu I. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP - ustanovujúceho ďakuje všetkým prítomným za 
účasť a rokovanie o 18.40 hodine končí. 
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 15.12.2014 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 15.12.2014  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S.Partner, s r.o.,  
      Košice v celkovom počte 23 strán, z toho 2 strany sú výsledkom  prezentácie. 

 
 
 
 
..................................................  ..............................................                                 
             Ing. Ján Bugoš, v.r.         Ing. Alfonz Halenár, v.r.                                
           prednosta          starosta mestskej časti                                    
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :                        
 
Iveta Adamčíková, v.r.  .......................................... 
 
Martin Boritáš, v.r.  .......................................... 
 
 
 
 
V Košiciach dňa  12.01.2015 
 
Zapísala:  Jarmila Kiriľaková 


