
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 

Zápis 
 
z XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, konaného dňa 
26. septembra 2017 o 8.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda 
KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť      
 
Prítomní poslanci MieZ :  Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisu. 
 
Ospravedlnení poslanci MieZ :  Iveta Adamčíková, Martin Boritáš, Mgr. Zuzana Fiľakovská, 

Ing. Mária Gamcová, PhD., Mgr. Marián Horenský,  
 Ing. Roman Matoušek, Ing. Juraj Mihaľov, Ing. Milan Pach, 

Ing .  Lad i s lav  Takáč ,  PhD. ,  Voj t ech  Tó th ,  MBA,  
 Iveta Zelinková 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisu. 
 
1.  Otvorenie  
    Starosta: Otváram XXVIII. zasadnutie MieZ MČ  Košice - Sídlisko KVP  ako pokračovanie 
v XXVII. zasadnutí.  Vidím, že jediný poslanec MieZ, pán poslanec Lörinc, ani nesedí na svojom 
mieste poslanca. Môžem sa Vás opýtať, pán poslanec, prečo si nezasadnete na svoje miesto?  

p. Lörinc: /nezrozumiteľné/ 
Starosta: Je to evidentné? Dobre som Vás rozumel? Vzhľadom na to, že žiaden z poslancov 

nesedí na svojom mieste, je zbytočné dávať prezentáciu. Viacerí poslanci sa z dnešného rokovania 
ospravedlnili. Mohli by sme použiť § 9 bod 5/ rokovacieho poriadku – V prípade, ak sa nezíde 
dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom pre začatie rokovania MieZ, zvolá 
starosta do 14 dní nové zasadnutie. Vzhľadom na to, čo som uviedol, že sa ospravedlnilo množstvo 
poslancov, tak priamo použijem tento paragraf pre zvolanie nového MieZ. Konštatujem, že ani  
do pol hodiny nie je predpoklad, aby sa poslanci na toto rokovanie zišli, takže s použitím § 9 bod 5/ 
rokovacieho poriadku bude do 14 dní zvolané nové zasadnutie.       
 Starosta: Ďakujem. Dovidenia. 
 
Rokovanie je ukončené o 8:05 hodine. 
Zápis je vyhotovený formou  čiastočne upraveného doslovného prepisu z rokovania.  
Súčasťou zápisu je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na právnom oddelení 
Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP.   
Prílohu zápisu tvorí :  

- Prezenčná listina členov miestnej rady  
- Prezenčná listina ďalších prítomných  

 
 
 
      

 
 Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
                     starosta 
 
 
Zapísala:  Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 
Dňa:    06. 11. 2017 


