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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 
 

 
Zápisnica 

 
z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - 
mimoriadneho,  ktoré sa koná dňa 20. januára 2015 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho 
úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť.      
 
 
Prítomní poslanci MZ :  Podľa prezenčnej listiny z II. zasadnutia MZ - mimoriadneho,  

ktorá tvorí prílohu zápisnice.  
 
 
Ospravedlnení poslanci : Mgr. Zuzana Fiľakovská, Vojtech Tóth, MBA 
 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie  
 Čas rokovania o bode 1/  00:00:00 – 00:05:29 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. otvára II. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP – mimoriadne, ktoré sa koná 
v mimoriadnom termíne z dôvodu vzdania sa mandátu MUDr. Kornélie Fabišíkovej a nástupu 
náhradníka na uprázdnený mandát. 
Starosta žiada poslancov o vykonanie prezentácie. Prezentuje sa 8 poslancov, miestne 
zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Starosta: Žiadam prítomných poslancov o doplňujúce, prípadne pozmeňujúce návrhy 
k predloženému programu II. rokovania miestneho zastupiteľstva. Žiadne doplňujúce, ani 
pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov nie sú.  
Starosta dáva hlasovať o programe uvedenom v pozvánke. 
 
Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP                                            
a) schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke  
     1. Otvorenie 
   a/ Schválenie programu rokovania  
      b/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
      c/ Zloženie sľubu poslanca MZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
     d/  Správa mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy  obcí               
     e/  Zloženie sľubu poslanca - náhradníka   
     2. Záver  

 
Hlasovanie č. 1 Za: 6     Pr.:  1               Zdr.:  1    
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b) volí návrhovú komisiu v zložení:    Ing. Roman Matoušek 
 
Hlasovanie č. 2 Za: 8     Pr.:  0               Zdr.:  0    
 
 volí návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Juraj Mihaľov 
 
Hlasovanie č. 3 Za: 7     Pr.:  0              Zdr.:  1  
 
Predsedajúci: Za overovateľa zápisnice určujem Ing. Máriu Gamcovú, PhD. 
 
 
1.c/ Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP 
  Čas rokovania o bode 1.c/  00:05:43 – 00:10:33 
Starosta: Mandátova komisia na I. ustanovujúcom zasadnutí  miestneho zastupiteľstva 
konštatovala, že zvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP 
bolo 13, sľub dňa 15.12.2014 zložilo 11 poslancov. Kvôli pracovnej zaneprázdnenosti neboli 
prítomní páni - Ladislav Lőrinc a Ján Tkáč, ktorí boli zvolení  za poslancov miestneho 
zastupiteľstva a sľub zložia dnes. Pristúpime k zloženiu sľubu.  
Páni Ladislav Lőrinc a Ján Tkáč skladajú zákonom predpísaný sľub poslanca a potvrdzujú ho 
svojím podpisom.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  konštatuje, že zvolení poslanci 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sídlisko KVP Mgr. Ladislav Lőrinc 
a Ing.Ján Tkáč, PhD. v zmysle ustanovenia § 26 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 
Sľuby poslancov tvoria prílohu tohto uznesenia.  
 
Hlasovanie č. 4    Za: 10    Pr.:  0    Zdr.:  0     
 
 
1.d/ Správa mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 
  Čas rokovania o bode 1.d/  00:10:39 – 00:18:19 
Starosta: Dňa 7.1.2015 som obdržal od MUDr. Fabišíkovej písomné vzdanie sa mandátu 
miestneho poslanca, následne bol oslovený náhradník, ktorý prijatie mandátu potvrdil. 
Mandátová komisia bola zvolená na I. zasadnutí MZ na celé volebné obdobie. Prosím členov 
komisie, aby sa odobrali na právne oddelenie a overili platnosť nastúpeného náhradníka. 
Správu mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí - nastúpenie 
náhradníka, za mandátovú komisiu prednáša poslanec Milan Pach. V zápisnici je uvedená 
v plnom znení :  
„V zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu. V súvislosti s citovaným ustanovením 
zákona o obecnom zriadení dňa 07.01.2015 zanikol mandát   MUDr. Kornélii Fabišíkovej 
zvolenej vo voľbách  do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. novembra  2014 za 
poslanca Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v štvrtom volebnom obvode.  
V súlade s § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v platnom znení, ak sa uprázdni  v obecnom zastupiteľstve  mandát, nastupuje za poslanca 
obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo 
volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Na základe 
uvedenej skutočnosti  mandátová komisia overila výsledky volieb vo volebnom obvode č. 4 v 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a podľa zápisnice T/11  s najväčším počtom hlasov – 259 
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sa poslancom stáva prvý náhradník Ing. Ladislav Takáč, PhD., ktorý prijatie mandátu 
písomne potvrdil. 
Ing. Ladislav Takáč, PhD. kandidoval ako 32 ročný nezávislý kandidát, trvalý pobyt: Košice, 
Cottbuská 16. Pôvodným povolaním je vysokoškolský učiteľ.  
 
N á v r h  na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
1. berie na vedomie  zánik mandátu poslankyne MUDr. Kornélie Fabišíkovej 
2. berie na vedomie Správu mandátovej komisie MZ MČ Košice – Sídlisko  KVP o nastúpení  
     náhradníka 
3. overuje platnosť nastúpenia náhradníka vo volebnom obvode č.4  Ing. Ladislava Takáča, PhD.  
 
Po overení zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí a prednesení správy 
mandátovej komisie, starosta žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
1. berie na vedomie  zánik mandátu poslankyne MUDr. Kornélie Fabišíkovej 
2. berie na vedomie Správu mandátovej komisie MZ MČ Košice – Sídlisko  KVP o nastúpení  
     náhradníka 
3. overuje platnosť nastúpenia náhradníka vo volebnom obvode č.4  Ing. Ladislava Takáča, PhD.  
 
Hlasovanie č.  5 Za: 10    Pr.:  0      Zdr.:  0         
 
 
1.e/ Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 
  Čas rokovania o bode 1.e/  00:18:28 – 00:21:04 
Ing. Ladislav Takáč, PhD. skladá zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý potvrdzuje svojim 
podpisom.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia :   
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
konštatuje, že v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Ing. Ladislav Takáč, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. 
Sľub poslanca tvorí prílohu tohto uznesenia.  
    
Hlasovanie č.  6 Za: 11   Pr.:  0      Zdr.:  0         
 
 
2. Záver  
 Čas rokovania o bode 2/  00:21:12 – 00:22:16 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár informuje poslancov, že riadne zasadnutie MZ sa 
uskutoční dňa 27.2.2015. Predsedajúci po vyčerpaní programu II. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP – mimoriadneho, ďakuje všetkým prítomným za 
účasť na rokovaní a praje poslaneckému zboru veľa zdaru v práci a pri naplňovaní volebných 
programov v roku 2015. Rokovanie sa končí o 15.25 hodine. 
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.   
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Prílohu  zápisnice  tvorí: 
  
  -  Správa mandátovej komisie - nastúpenie náhradníka 

- Prezenčná listina poslancov 
- Prezenčná listina ďalších prítomných 
- Výpisy  o  hlasovaní poslancov  z II. zasadnutia MZ MČ Košice  -  Sídlisko KVP 

konaného  dňa 20.01.2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., 
Košice v celkovom počte 7 strán, z toho 1. strana je výsledkom  prezentácie. 

 
 
 
 
 
 
 
.............................................    ............................................ 
    Ing. Ján Bugoš, v.r.  Ing. Alfonz Halenár, v.r.            

prednosta             starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice :  

Ing. Mária Gamcová, PhD., v.r.       ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková 
V Košiciach dňa 27.01.2015 


