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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
z XXX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, konaného dňa 27. 
novembra 2017 o 08.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda 
KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť      
 
 
Prítomní poslanci MieZ: Podľa prezenčnej listiny z XXX. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Neprítomní poslanci MieZ:  Mgr. Zuzana Fiľakovská, Ing. Ján Tkáč, PhD. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
 

Otvorenie  
  Čas rokovania  00:00:00 – 00:10:15 

Starosta: Prosím, aby ste sa prezentovali, aby sme zistili uznášaniaschopnosť. Prezentovalo sa 8 
poslancov, tým je MieZ uznášaniaschopné. Program tohto zastupiteľstva bol utvorený v podstate  
na základe požiadaviek iniciatívnych poslancov s tým, že bol pridaný bod 2. Zloženie sľubu poslanca  
-  náhradníka, ktorým chceme reagovať na novovzniknutú situáciu v poslaneckom zbore. Prosím, teraz 
vaše návrhy na doplnenie alebo zmenu tohto návrhu programu rokovania. Pán poslanec Boritáš. 

p. Boritáš: So súhlasom všetkých poslancov MieZ predkladám návrh programu v tomto znení  
-  po  1.  Otvorenie, po a/ Schvaľovanie programu rokovania, b/ Voľba  návrhovej  komisie, c/ Určenie 
overovateľov zápisnice, po 2.  Zloženie sľubu poslanca – náhradníka, po 3. Voľba zástupcu starostu,  
po 4. Správa kontrolórky mestskej časti, po 5. Potvrdenie uznesenia  č. 327 z XXIX. rokovania  MieZ 
zo dňa 10.10.2017, po 6. Potvrdenie uznesenia č. 328/a z XXIX. rokovania  MieZ zo dňa 10.10.2017, 
po  7. Potvrdenie uznesenia č. 328/b z XXIX. rokovania  MieZ zo dňa 10.10.2017, po 8. Potvrdenie 
uznesenia č. 329 z XXIX. rokovania  MieZ zo dňa 10.10.2017, po 9. Seniordom ,  po  10 .  Špor tovo 
-rekreačný areál Drocárov park, po 11. Zrušenie  zmluvy  o  poskytovaní  právnych  služieb, po 12. 
Rôzne, po a/  Použitie  nevyčerpaných  rozpočtovaných  finančných  prostriedkov  na  odmeny   
poslancov za rok 2017, po b/  Zrušenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v rozpočte, po c/  
Voľby prísediacich pre Okresný súd KE II, po 13. Záver. Predkladám pánovi starostovi tento návrh 
programu s doplnením, že niektoré body sú tam takého charakteru, že ak nebudú pripravené materiály 
nevadí, keď schválime tento program, budeme potom pokračovať ďalším bodom. Upozorňujem na bod  
12.c/ Voľby prísediacich pre Okresný súd Košice II, mám informáciu o tom, že vlastne taká 
požiadavka na MČ prišla. Neviem, či je taký materiál pripravený, ale ak nie je, nevadí, keď schválime 
tento program, v tomto bode môžeme skonštatovať, že to bude prerokované nabudúce a budeme 
pokračovať ďalej, to iba na vysvetlenie. Odovzdávam návrh programu poslaneckého zboru starostovi 
MČ. Nech sa páči. 

Starosta: Ak nemá nikto ďalšie pozmeňujúce návrhy k rokovaniu, takže, keď sa pozerám na tento 
návrh, tak si myslím, že všetky pôvodné body, sú tu obsiahnuté, ešte aj body navyše.  Dávam teraz 
hlasovať o tomto návrhu, ktorý ste počuli od pána poslanca Boritáša. Prosím hlasujte. 
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Počet  prítomných poslancov:  9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

 Starosta: Medzičasom prišiel do rokovacej miestnosti pán poslanec Takáč. Návrh na program 
dnešného rokovania bol prijatý. Vzhľadom na to, čo som povedal vopred, táto zmena obsahuje aj to 
pôvodné, takže nemá žiaden zmysel hlasovať o kompletnom programe, pretože toto je kompletný 
návrh programu, ktorý ste si schválili, takže sa podľa neho budeme riadiť. Prosím, aby ste zabezpečili 
tento program rokovania, pre všetkých zúčastnených. Do rokovacej miestnosti prišiel pán poslanec 
Tóth.  

 
1. b/ Voľba návrhovej komisie  
 Čas rokovania o bode 1.b/  00:10:15 – 00:11:56 
 Starosta: Prosím, teraz vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Pán poslanec Pach. 
 p. Pach: Navrhujem do návrhovej komisie pána poslanca Boritáša. 
 Starosta: Pán poslanec Horenský. 
 p. Horenský: Navrhujem pani poslankyňu Zelinkovú. 
 Starosta: Ak nie sú ďalšie návrhy, prosím, aby ste teraz hlasovali o návrhovej komisii v zložení pán 
poslanec Boritáš, pani poslankyňa Zelinková. 
 
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 Starosta: Návrhová komisia, prosím, odoberte sa na miesto pre návrhovú komisiu. 
 
1. c/ Určenie overovateľov zápisnice  
 Čas rokovania o bode 1.c/  00:11:56 – 00:12:22 
 Starosta: Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem pána poslanca Boritáša a pani 
poslankyňu Gamcovú.   
 
2. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka 
 Čas rokovania o bode 2.  00:12:30 – 00:22:10 
 Starosta: Prechádzame k bodu 2. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka. Prosím, pani Balážová, 
povedzte nám teraz, akým spôsobom bude prebiehať tento bod. 
 JUDr. Balážová: Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Poprosila by som kandidáta na poslanca, 
aby bol taký láskavý a predstúpil pred poslanecký zbor. Požiadam pána starostu, aby prečítal sľub 
poslanca, ktorý má pripravený. Po prečítaní sľubu ho poslanec – náhradník potvrdí slovne a následne 
ho podpíše.  
 Starosta: Sľub poslanca MieZ MČ Košice – Sídlisko KVP - „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“.  
 p. Harajda: Sľubujem. 
 Starosta: Gratulujem. 
 p. Harajda: Ďakujem. 
 Starosta: Vzhľadom na druh tohto bodu si myslím, že nemá zmysel otvárať diskusiu. Prosím 
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 25 ods. 1  a  2  zákona SNR  
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č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a)  berie na vedomie 1. zánik 
mandátu poslanca MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP Ing. Juraja Mihaľova z dôvodu vzdania sa 
mandátu poslanca dňa 31.10.2017, 2. nastúpenie Ing. Ivana Harajdu ako náhradníka na uprázdnený 
mandát poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3, b)  konštatuje, že  v  zmysle  § 26  
zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení  v  znení neskorších predpisov,  Ing. Ivan Harajda 
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. Sľub poslanca tvorí prílohu tohto uznesenia.  
  Starosta: Ďakujem. Hlasujte prosím o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 Starosta: Prechádzame k bodu 4. Správa kontrolórky...  
 p. Boritáš: Ešte sa hlásim. 
 Starosta: Po návrhu na uznesenie v bode 2. prebehlo hlasovanie, ideme k bodu 3. Voľba zástupcu 
starostu.  
 p. Boritáš: V rámci diskusie, diskusia nebola uzatvorená. 
 Starosta: Pán poslanec, diskusia ani nebola otvorená. Je treba, aby sme sa pozreli do rokovacieho 
poriadku. 
 p. Boritáš: Stručne uvediem, chcem poďakovať bývalému poslancovi... 
 Starosta: Pán poslanec, nemáte slovo, prosím... 
 p. Boritáš: Mám slovo. 
 Starosta: Rokovací poriadok, § 9 – ak v diskusii vystúpili všetci rečníci prihlásení do diskusie...  
K  tomuto bodu nebola diskusia, lebo toto je naozaj špeciálny bod. ...Predsedajúci diskusiu ukončí. 
Čiže nebola ani začatá ani ukončená diskusia. Je to váš rokovací poriadok. Ďalej už nasleduje iba 
prednesenie návrhu na uznesenie, hlasovanie, prípadne pokračovanie rokovania ďalším bodom. 
Myslím, že ďalej v bode 20/ rokovacieho poriadku je uvedené - potom už nemôže nikto vystúpiť, ani 
diskutovať, ani diskusiu komentovať. Prechádzame teda k bodu 3. Voľba zástupcu starostu... 
 p. Boritáš: Pán starosta, stále sa hlásim do diskusie. 
 Starosta: Pán poslanec, môžete sa hlásiť. Diskusia nebola. Neudeľujem Vám slovo. Prechádzame 
k bodu... 
 p. Boritáš: Keďže ste mi neudelil slovo... mám procedurálny návrh. Prečítam ho – MieZ MČ 
v súlade s platnými... 
 Starosta: Pán poslanec, máte záujem predniesť tento bod? 
 p. Boritáš: Áno.  
 Starosta: Bod 3. prosím, nech sa páči, pán poslanec. 
 p. Boritáš: Stále som v bode 2. 
 Starosta: Prešli sme k bodu 3. Predkladateľovi bolo dané slovo. Za celý ten čas ste si už mohli 
všimnúť istý poriadok, istý zmysel. Tzn. keď predchádzajúci dostane slovo, prednesie bod, za tým 
nasleduje diskusia. Bude otvorená. 
 
3. Voľba zástupcu starostu – poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 3.  00:22:10 – 00:24:26 
 p. Boritáš: Keďže som predkladateľom tohto návrhu, mám takýto návrh na uznesenie. 
Pripomínam, že to je procedurálny návrh. Prečítam jeho text – MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP,   
v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako aj s platným Rokovacím poriadkom MieZ, § 8 bod 7) po 1)  schvaľuje  zmenu 
programu zasadnutia MieZ -  prerušenie XXX. rokovania MieZ dňa 27.11.2017 v bode 3. Voľba 
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zástupcu starostu, po 2)  určuje termín   pokračovania  v   rokovaní   XXX.  MieZ   na   utorok  
28.11.2017 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1,  
I. poschodie, zasadacia miestnosť. To je všetko k môjmu návrhu. 

Starosta: Počuli ste návrh na prerušenie rokovania tohto MieZ. Prosím hlasujte.  
 
Počet  prítomných poslancov:  11  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

 
Starosta: Pokračovať v tomto rokovaní MieZ budeme 28.11.2017 o 15. hodine. 

 
Rokovanie je ukončené o 8.30 hodine. 
Zápisnica je vyhotovená formou čiastočne upraveného doslovného prepisu z rokovania. 
Súčasťou zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na právnom oddelení 
Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   
 
Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Prezenčná listina poslancov 
- Prezenčná listina ďalších prítomných 
-   Výpisy  o  hlasovaní poslancov z XXX. zasadnutia MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP konaného 

dňa 27.11.2017 z hlasovacieho zariadenia firmy A.S. Partner, s.r.o., Košice v celkovom počte  
 5 strán, z toho 1 prezentácia. 

 
 
 
 
Dňa:.........................   ........OSPR..............                  Dňa: 19.12.2017   ........................................... 
                                 Ing. Jana Timková                              Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
                                           prednostka                                      starosta 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Dňa: 29.12.2017       ....................................                   Dňa: 9.1.2018  ................................................. 
                                    Martin Boritáš, v. r.                                              Ing. Mária Gamcová, PhD., v. r. 
  
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 05.12.2017 
 
 
 
Zapísali: Vojtech Biskup, oddelenie PČaI 

    Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 
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