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 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 
 

Zápisnica 
 
z X.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  konaného  dňa 
22.septembra 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 X. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
Ospravedlnení poslanci MZ:    Mgr. Ladislav Lörinc, Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie  
         Čas rokovania o bode 1.  00:00:00 – 00:01:32 
Starosta mestskej časti Ing. Alfonz Halenár o 15.00 hod. víta poslancov a prítomných na X. 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Starosta následne otvára 
rokovanie. 
Starosta ospravedlňuje neprítomnosť poslanca Mgr. Ladislava Lörinca na tomto zasadnutí a žiada 
poslancov o ich prezentáciu. Prezentuje sa 11 poslancov a starosta  konštatuje, že miestne 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
 
1. a) Schválenie programu rokovania 

Čas rokovania o bode 1. a)  00:01:33 – 00:03:08 
Predsedajúci konštatuje, že návrh programu rokovania bol predložený v písomnej podobe a vyzýva 
poslancov k predloženiu pozmeňujúcich návrhov.  
P. Matoušek navrhuje doplniť do programu rokovania bod č. 12. Personálne otázky; ostatné body 
navrhuje  prečíslovať  –  bod  Interpelácie  a otázky poslancov na č. 13., bod Rôzne na č. 14. 
a Záver na č. 15. Starosta návrh akceptuje. 
Starosta navrhuje hlasovanie o doplnení bodu 12. do programu rokovania na návrh p. Matoušeka. 
 
Hlasovanie č.  1 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Starosta navrhuje hlasovanie o programe ako celku, vrátane schváleného doplnenia. 
 
Návrh na uznesenie : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP:   
schvaľuje  program rokovania uvedený v pozvánke s doplnením bodu 12. Personálne otázky - 
poslanecký návrh a s následným prečíslovaním bodov programu : 
 1. Otvorenie 
 a/ Schválenie programu rokovania  
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     b/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
     c/ Kontrola plnenia uznesení                              

       d/ Rokovania miestnej rady – informácia a závery  
       e/ Informatívna    správa    zo   IV.    (mimoriadneho)    rokovania   Mestského   zastupiteľstva  
            v  Košiciach  zo  dňa  3.  júna  2015 a z V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
   zo dňa 22. júna 2015  

 f/ Správy Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP a Mestskej polície Košice-stanica  
  KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP       
  2.  Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky   
  3.  a/ Monitorovacia správa k 30.6.2015 
       b/ Údaje o plnení rozpočtu k 30.6.2015 
       c/ Tvorba a použitie rezervného fondu k 30.6.2015 
       d/ Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.6.2015 
 4. Návrh na III. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2015 
 5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj – jún 2015 
 6. Návrh   VZN   č.   9/2015  o  predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach 
 a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
 7. Návrh   na   doplnenie   Rokovacieho   poriadku  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
 Košice-Sídlisko KVP 
 8. Návrh Zásad vybavovania petícií Mestskou časťou Košice-Sídlisko KVP 
 9. Návrh na doplnenie a zmenu Zásad kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie  
11. Obytný súbor POVRAZY – vyjadrenie k projektu pre územné konanie 
12. Personálne otázky – poslanecký návrh 
13. Interpelácie a otázky poslancov  
14. Rôzne 
15. Záver  
      
 Hlasovanie č.  2 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 
1.b) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 
 Čas rokovania o bode 1.b)   00:03:09 – 00:05:33 
Starosta prechádza k bodu programu 1.b). Žiada o návrh na členov návrhovej komisie. Predsedovia 
poslaneckých klubov navrhujú p. Boritáša, p. Fiľakovskú a p. Mihaľova. Starosta žiada 
o hlasovanie o týchto poslancoch na určenie do návrhovej komisie. 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:   
Ing. Juraj Mihaľov,  Mgr. Zuzana Fiľakovská, Martin Boritáš.  
 
Hlasovanie č.  3 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
Predsedajúci určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Marián Horenský, Ing. Roman Matoušek.  
 
 
1.c) Kontrola plnenia uznesení 

Čas rokovania o bode 1.c)   00:05:34 – 00:09:17 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu k tomuto bodu programu. Odovzdáva slovo 
predkladateľke materiálu, zástupkyni starostu Ing. Márii Gamcovej, PhD.  
p. Gamcová: V dôvodovej správe je jedna z úloh v plnení – uznesenie č. 62 o vysporiadaní 
pozemkov pod garážami na Húskovej ulici. Kontaktovali sme Ing. Sekaninu a po jeho návrate zo 
zahraničia budeme hľadať spoločné riešenie. 
Do diskusie sa nikto nehlási – starosta žiada návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
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Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

     berie na vedomie  informáciu  o  plnení  uznesení  zo VI. zasadnutia  MieZ  MČ  Košice-Sídlisko 
KVP  zo  dňa  23.6.2015, zo VII. zasadnutia  MieZ   MČ   Košice–Sídlisko  KVP   zo  dňa  
6.7.2015 –  mimoriadneho,   z   VIII.   zasadnutia   MieZ   MČ   Košice–Sídlisko   KVP   zo   dňa    
21.7.2015 – mimoriadneho,   z    IX.   zasadnutia   MieZ   MČ    Košice–Sídlisko    KVP    zo    dňa    
4.8.2015 – mimoriadneho a  prehľad o stave plnenia  uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí MieZ 
so stavom k  22.9.2015  takto :       
        a) zaraďuje uznesenie č.70 zo dňa 23.6.2015 v bode a), uznesenie č.71 zo dňa 23.6.2015,             
 uznesenie č.72 zo dňa 23.6.2015, uznesenie č.77 zo dňa  6.7.2015 v bode 2), uznesenie             
 č.82/a  zo dňa 4.8.2015 a uznesenie č.82/b  zo dňa 4.8.2015 medzi splnené úlohy,  
        b) zaraďuje uznesenie č.62 zo dňa 23.6.2015 v bode a) medzi úlohy v plnení.  
 
Hlasovanie č.  4 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 
1.d) Rokovania miestnej rady – informácia a závery 

Čas rokovania o bode 1.d)   00:09:20 – 00:10:21 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto nehlási, preto starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie informáciu z rokovaní Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
Hlasovanie č.  5 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 
1.e) Informatívna správa zo  IV. (mimoriadneho) rokovania Mestského zastupiteľstva 
 v Košiciach  zo  dňa  27.04.2015  a  z  V.  rokovania  Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
 zo dňa 22. júna 2015  

Čas rokovania o bode 1.e)   00:10:22 – 00:11:39 
Starosta  uvádza  bod  rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu  
k tomuto bodu programu. 
Nikto sa do diskusie nehlási. Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia :  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie   
Informatívnu   správu  zo  IV.  (mimoriadneho)  rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach  
zo dňa 3. júna 2015 a z V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 22. júna 2015. 
 
Hlasovanie č.  6 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0   
 
 
1.f/ Správy   Obvodného   oddelenia   PZ   Košice – Sídlisko   KVP  a   Mestskej  polície Košice  
       – stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP  
       Čas rokovania o bode 1.f/  00:11:40 – 00:13:28 
Starosta uvádza bod rokovania a víta prítomného 1. zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ 
Košice - Sídlisko KVP mjr. Ing. Petra Tverďáka. 
Následne otvára diskusiu. 
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Do diskusie sa nikto nehlási. Predsedajúci končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia:  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie 
a/ Správu Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej      

situácií na sídlisku KVP  za  obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015  
b/ Správu   o činnosti  Mestskej  polície  Košice-stanica  KVP  za  obdobie  od   1.1.2015 do  30.6.2015.  
 
Hlasovanie č.7    Za: 11    Pr.:  0    Zdr.:  0      
 
2. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky  mestskej časti 
     Čas rokovania o bode 2.   00:13:29 – 00:24:48 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme kontrolórkou mestskej 
časti Ing. Annou Hókovou, ktorej odovzdáva slovo.  
Ing. Hóková: Správa je podrobná. Chcem upriamiť pozornosť na niektoré zistenia – v bode 1. riešiť 
zistenia z kontroly inventarizácie majetku, v bode 2. vyhotovovať písomný záznam z kontrol 
sociálneho fondu, v bode 4. v prípadoch poučenia alebo upozornenia zamestnanca na plnenie 
určitých povinností, spísať o tejto skutočnosti písomný záznam. Uznesenie na zakúpenie web 
kamery bolo splnené.  
Predsedajúci otvára diskusiu, do ktorej sa  hlási  p.  Matoušek,  ktorý  predkladá  pozmeňujúci  
návrh na uznesenie a pokračuje v diskusii výkladom k svojmu návrhu - o vyhlásení, priebehu 
a vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže k mobilnej ľadovej ploche; o víťazovi OVS a zverejnenej 
zmluve s Ing. Škovierom, v ktorej nie je zakotvená investícia vo výške 30% a je nevypovedateľná; 
ako bola posudzovaná prax v odbore; aké sú sankcie v prípade neplnenia podmienok; o kompetencii 
na zvolávanie verejných zhromaždení; o nepredložení žiadostí p. Gjašíka miestnemu zastupiteľstvu. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta končí diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
1. berie na vedomie  
 „Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej   časti   Košice–Sídlisko   KVP   za   obdobie  
     od 23. 6. 2015 do zasadnutia MZ dňa 22. 9. 2015”, 
2. žiada kontrolórku mestskej časti o vykonanie kontroly 
 a) skontrolovať obchodnú verejnú súťaž – mobilná ľadová  plocha,   a   to   či   jej   vyhlásenie 
  z hľadiska kritérií nebolo zmätočné (výška investícií bez udania času), 
 b) skontrolovať samotný priebeh výberového konania a posudzovania uchádzačov (prečo bola 
  pred piatimi rokmi rozviazaná zmluva s pánom Ing. Škovierom), 
 c) skontrolovať   súlad   zmluvy   uzavretej   medzi   Mestskou   časťou   Košice-Sídlisko KVP 
  a   Záhradníctvo   JŠK   Košice,   s.r.o.   a   jej   súlad s kritériami súťaže, sankcie v prípade 
  nedodržania zmluvy a jej takmer nevypovedateľnosť a jej výhodnosť, resp. nevýhodnosť, 
 d) skontrolovať   oprávnenosť    zvolania    Verejných    zhromaždení    týkajúcich    sa    VZN 
  o prevádzkovom čase a obytného súboru POVRAZY starostom, 
 e) skontrolovať či starosta má právo nepredložiť žiadosti   pána   Ing.   Gjašíka   na   rokovanie 
  miestneho zastupiteľstva, 
3. termín kontroly: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č.  8 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
3.a) Monitorovacia správa k 30.6.2015 
       Čas rokovania o bode 3.a)  00:24:50 – 00:25:54 
Starosta uvádza bod rokovania. Rozsiahly materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára 
diskusiu. 
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Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie  
Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.6.2015.    
 
Hlasovanie č.  9 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
3.b) Údaje o plnení rozpočtu k 30.6.2015 
       Čas rokovania o bode 3.b)   00:25:55 – 00:26:55 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie  
údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.6.2015.    
 
Hlasovanie č.  10 Za: 11   Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
3.c) Tvorba a použitie rezervného fondu k 30.6.2015 
 Čas rokovania o bode 3.c)   00:27:03 – 00:28:03 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie   
tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.6.2015.      
 
Hlasovanie č.  11        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
3.d) Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.6.2015 
 Čas rokovania o bode 3.d)   00:28:04 – 00:29:10 
Starosta uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára 
diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie    
stav nedoplatkov na nájomnom k 30.6.2015.    
 
Hlasovanie č.  12        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
4. Návrh na III. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2015 
 Čas rokovania o bode 4.   00:29:11 – 00:36:24 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlási p. Matoušek s pozmeňujúcim  návrhom,  v  ktorom  navrhuje  schváliť  250,- €  
na zakúpenie monitoru pre Mestskú políciu, za účelom on-line sledovania záznamu z exteriérových 
sídliskových kamier. 
Starosta: Projekt, na základe ktorého boli inštalované dve kamery, stál 4 400 – 4 600 €, žiaľ Vami 
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navrhovaná položka tam nebola zahrnutá. Možno by tento náklad malo znášať mesto. 
p. Gamcová: Finančná komisia – odporúča schváliť zmenu rozpočtu s doplnením - zvýšiť bežné 
výdavky o 250,- € na nákup monitorovacieho systému s využitím pre mestskú políciu. Bolo by 
vhodné zistiť, čo všetko inštalovaný systém obsahuje. 
Ing. Timková: Zo štátneho rozpočtu bolo schválených 5 000,- € na zakúpenie kamier, s našou 
spoluúčasťou. U nás boli inštalované dve kamery, ale mesto nás nepripojilo na ich monitoring. 
Náhradným riešením bolo zakúpenie záznamového zariadenia.  
Starosta: Výstup z kamier je pripojený na záznam. 
p. Matoušek: Jedná sa o sledovanie on-line prostredníctvom monitoru. 
Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje III. zmenu rozpočtu 
Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2015 podľa predloženého návrhu s týmito zmenami: 
 1) v programe 2: Interné služby, podprograme 2.6: Obecný informačný systém sa zvyšujú bežné 
  výdavky na: 
  - nákup monitora pre zabezpečenie chodu exteriérového kamerového systému v sume 250,- € 
   vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, položka 633, 
 2) v   programe 5:   Šport, podprograme 5.4: Mobilná ľadová plocha sa znižujú bežné výdavky 
  v sume 250,- € vo funkčnej klasifikácii 08.1.0 Rekreačné a športové služby, položka 632. 
 
Hlasovanie č.  13        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj – jún 2015  
 Čas rokovania o bode 5.   00:36:25 – 00:37:25 
Starosta uvádza bod rokovania. Otvára diskusiu. Do diskusie sa nikto nehlási – starosta uzatvára 
diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  berie na vedomie  
Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj – jún 2015. 
 
Hlasovanie č.  14        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
6. Návrh VZN č. 9/2015 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach 
 a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 6.   00:37:26 – 01:07:47 
Starosta uvádza bod rokovania. Dňa 16.9.2015 sa k predloženému návrhu uskutočnilo stretnutie 
s občanmi, ktorí hlasovaním neodporučili VZN schváliť. Otváram diskusiu.  
Do diskusie sa hlásia poslanci R. Matoušek, M. Boritáš, V. Tóth, M. Horenský, M. Gamcová 
a Z.Fiľakovská. 
V úvode prebieha krátka diskusia medzi starostom a p. Matoušekom, či sa jednalo sa o verejné 
zhromaždenie, alebo zhromaždenie občanov. Je predložený zverejnený oznam o zhromaždení 
občanov. Mimo toho bola občanom poskytnutá aj možnosť písomne sa k problematike vyjadriť. 
p. Boritáš: VZN je v rozpore s platnými zákonmi a s VZN mesta Košice. K zmenám v našom VZN 
pristúpme až po aktualizácii mestského VZN. Výzvu na aktualizáciu predkladám ako pozmeňujúci 
návrh. Budem hlasovať proti predloženému návrhu VZN. 
Starosta: Na príprave VZN pracujeme od januára 2015. Dĺžka prípravy zodpovedá snahe dôkladne 
ošetriť jeho súlad s VZN mesta a s nariadeniami, ktoré majú na toto VZN vplyv. JUDr. Sotolář 
jednoznačne potvrdil súlad s VZN mesta. K písomným vyjadreniam občanov poprosím 
Ing.Timkovú. 
Ing. Timková: Do dnešného dňa bolo doručených 15 vyjadrení (10 je s identifikáciou), všetky sú 
podporné. 
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p. Tóth: Nemôžete zvolávať zhromaždenia občanov, je to kompetencia MieZ. V apríli sme mali 
spoločné stretnutie s Vami a s podnikateľmi. Zazneli výhrady k pripravovanej koncepcii VZN 
čakali sme, že nás oslovíte a spolu budeme na VZN pracovať. V návrhu sú uvedené skutočnosti, 
ktoré nie sú zrejmé, napr. meranie vzdialenosti od obytných budov. Prevádzková doba vo VZN 
mesta umožňuje mať otvorené do pol piatej rána. Občania nechcú, aby sa podniky zatvárali o 22:00, 
chcú riešiť hluk, možno bezpečnosť. Mládež si nakúpi alkohol a bude vysedávať na verejnom 
priestranstve. Spolu hľadajme riešenie. 
Starosta:  Na  uvedenom  stretnutí  ste  boli  vedúcim  delegácie  za  poslanecké  kluby  a  záver bol,  
že budeme hľadať kompromis s ohľadom na investície podnikateľov vložené do prevádzok 
a účinnosť VZN. Po dvoch týždňoch som oslovil p. Matoušeka, že ste ma nekontaktoval. 
K vypracovanému VZN neboli zo strany poslancov predložené žiadne konkrétne návrhy. 
p. Tóth: Už na stretnutí sme poskytli informáciu, že nie je vôľa otvárať toto VZN. Je potrebné ho 
pripraviť kvalitne, ale neskôr. 
Starosta: Zrejme sme si zo stretnutia urobili dva rôzne závery. 
p. Horenský: Žiadal som o vypracovanie zápisnice, aby sme sa vyhli týmto problémom. Zápis by 
mal byť vyhotovený aj z neformálneho stretnutia. Každý zúčastnený čakal, že druhá strana bude 
mať pripravené pozmeňujúce návrhy. 
Starosta: Vo VZN mesta je jasne uvedené, ako má polícia postupovať v prípadoch rušenia nočného 
kľudu a pri konzumácii alkoholu na verejnosti. Nie je správne používať verejné peniaze na 
ošetrovanie následkov, problémom je potrebné predchádzať.  
V závere prebieha diskusia medzi poslancami V. Tóthom, M. Gamcovou, M. Horenským, 
J.Tkáčom a Z. Fiľakovskou o počte príslušníkov policajného zboru a mestskej polície, ktorí slúžia 
na sídlisku, o počte mestských častí, ktoré pod nich spadajú, o podnikateľoch, ktorí v okolí svojich 
prevádzok vedia zabezpečiť nočný kľud a o opätovnom stretnutí poslancov, podnikateľov 
a zástupcov MČ k návrhu VZN. 
p. Matoušek: Telefonoval mi poslanec L. Takáč, z rodinných dôvodov sa ospravedlňuje 
z rokovania. 
Starosta: Beriem na vedomie. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
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 žiada  pána starostu 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ing. Alfonza 
Halenára, aby inicioval u pána primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, 
aktualizáciu, prípadne vypracovanie nového Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Košice č. 42 
o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania 
predajného a prevádzkového času na území mesta Košice. 
 
Hlasovanie č.  15        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o predajnom a prevádzkovom čase 
v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie č.  16        Za: 2         Pr.:  7        Zdr.:  2  Návrh nebol prijatý. 
 
 
7. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice 
 -Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 7.   01:07:48 – 01:08:49 
Starosta uvádza bod rokovania. Materiál je predložený v písomnej forme. Starosta otvára diskusiu.  
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Do diskusie sa nikto nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje  
doplnenie   Rokovacieho   poriadku   Miestneho  zastupiteľstva   Mestskej  časti  Košice–Sídlisko 
KVP podľa predloženého návrhu.              
 
Hlasovanie č.  17        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
8. Návrh Zásad vybavovania petícii Mestskou časťou Košice-Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 8.   01:08:50 – 01:11:57 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlási p. Adamčíková. Navrhuje, aby za členov komisie boli zvolení členovia komisie 
na ochranu verejného záujmu. Po informácii, že tento návrh (prednesený na  rokovaní  MieR)  je  už  
do návrhu na uznesenie zapracovaný, svoj návrh sťahuje. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a) schvaľuje Zásady vybavovania petícií Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP  
    podľa predloženého návrhu 
b) zriaďuje „Komisiu MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie petícií“ 
c) volí členov Komisie MZ MČ Košice – Sídlisko KVP pre vybavovanie petícií v zložení :  
                       Mgr. Zuzana Fiľakovská,  Ing. Milan Pach,  Ing. Juraj Mihaľov,  
                       Iveta Zelinková,  Mgr. Marián Horenský.  
 
Hlasovanie č.  18        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
9. Návrh na doplnenie a zmenu Zásad kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 Čas rokovania o bode 9.   01:11:58 – 01:15:41 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu.  
Do diskusie sa hlási p. Matoušek. Navrhuje, aby po ukončení tohto bodu bola schválená 5 minútová 
prestávka. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie a  zmenu Zásad 
kontrolnej činnosti v  Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.             
 
Hlasovanie č.  19        Za: 10+1         Pr.:  0        Zdr.:  0 
Poslanec M. Boritáš hlasuje „ za“  návrh na uznesenie „+1“. 
 
Predsedajúci dáva hlasovať o procedurálnom návrhu p. Matošeka – 5 minútová prestávka. 
 
Hlasovanie č.  20        Za: 9             Pr.:  2        Zdr.:  0 
 
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie  
 Čas rokovania o bode 10.   01:26:50 – 01:30:25 
Starosta uvádza bod rokovania, otvára diskusiu. 
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Do diskusie sa hlási p. Matoušek. Žiada, aby sa neopomínalo na prednesenie stanovísk komisií 
k jednotlivým bodom rokovania. 
p. Gamcová: Finančná komisia odporúča materiál prerokovať a schváliť dotáciu vo výške 500,- €. 
p. Matoušek: Osvojujem si tento návrh – schválenie 500,- € pre Haligandu. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca R. Matoušeka: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje  
dotáciu   pre   Haligandu,   občianske   združenie   so sídlom Ždiarska 9, 040 12 Košice, vo výške 
500,- Eur na nákup hračiek, edukačných pomôcok a zariadenia pre Materské centrum a Montessori 
herňu. 
 
Hlasovanie č.  21        Za: 7         Pr.:  3        Zdr.:  0 
 
 
11. Obytný súbor POVRAZY – vyjadrenie k projektu pre územné konanie  
 Čas rokovania o bode 11.   01:30:26 – 02:08:30 
Starosta uvádza bod rokovania a víta prítomného architekta Ing. Mgr. art. Pavla Šimka  a zástupcu 
investora p. Dudáša. Dňa 17.9.2015 sa k predloženému materiálu uskutočnilo stretnutie s občanmi. 
Zúčastnilo sa ho cca 200 občanov. Na záver boli jednohlasne prijaté dva body - výzva starostovi 
MČ a poslancom MieZ – akceptovať negatívne stanovisko zhromaždenia občanov s dôrazom na 
výstavbu Hospicu (ako bolo uvedené v pôvodnom zámere) a žiadosť akceptovať stanovisko Rádu 
bosých karmelitánok. Otváram diskusiu.  
Do diskusie sa hlásia poslanci V. Tóth, M. Boritáš, R. Matoušek, J. Tkáč, Z. Fiľakovská, 
M.Gamcová a M. Pach. 
Starosta: Ak máte p. Dudáš nejaké nové skutočnosti, ktoré sa objavili s ohľadom na stretnutie 
občanov a požiadate o slovo, poslanci Vám slovo určite udelia. 
p. Tóth: Máte grafické znázornenie projektu? Môžeme ho pripojiť na premietaciu tabuľu? 
Starosta: Pokiaľ bude technicky pripravený počítač, pokračujeme v diskusii. 
p. Boritáš: Po konzultáciách s občanmi aj s poslancami mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý 
prečítam. (O úplnom znení návrhu p. Boritáša sa neskôr hlasuje.) Požiadavky na investora, ktoré sú 
predložené v návrhu, majú byť profitom pre občanov sídliska. 
Prepojenie PC jednotiek nebolo možné zrealizovať, starosta navrhuje zakomponovať do rozpočtu 
na rok 2016 financie na nákup koncových zariadení. 
p. Matoušek: Blok A má orientované výhľady na kláštor, vzdialenosť cca 12 m. Medzi nimi je 
v projekte zakreslený parčík, ako rýchlo stromy vyrastú, aby bolo zachované súkromie kláštora? 
Jednali ste s karmelitánkami? Môžete presunúť balkóny na druhú stranu? Ak presuniete balkóny, 
ako rýchlo viete vysadiť zeleň? Neuvažovali ste nad výjazdom za benzínovou pumpou? Pri 
plánovaných cca 400 parkovacích miestach budú všetci vychádzať na ulicu Jána Pavla II.  
p. Dudáš: K zachovaniu súkromia kláštora - vieme o tomto probléme, zatiaľ neboli nijaké 
rokovania, investor čaká na podnet. K zeleni – dostali sme pokyn od investora, aby sme kládli dôraz 
na bohatú zeleň. K balkónom – táto otázka bude riešená súbežne s jednaniami k vyjadreniu Rádu 
bosých karmelitánok. K výjazdu automobilov – pri rokovaniach táto požiadavka vznesená nebola, 
neuvažovali sme o tom. 
p. Adamčíková: V pôvodnom zámere bola projektovaná výstavba Hospicu. 
p. Dudáš: Investorovi sme túto požiadavku zo zhromaždenia občanov predniesli, zatiaľ na to 
nereagoval. V platnom územnom rozhodnutí bola výstavba Hospicu zmenená. 
p. Boritáš: Po schválení bude uznesenie doručené všetkým kompetentným. Vidím ústretovosť zo 
strany architekta aj zástupcu investora. Aké termíny ste si určili na rokovania, do kedy ešte môžeme 
s vami komunikovať? 
Starosta: Kedy plánujete začať s výstavbou? 
p. Dudáš: Asi v jeseni 2016. Investor sa musí rozhodnúť či, a kedy. 
p. Fiľakovská: Ak zázemie pre obytný komplex (lavičky, ihriská...) presuniete medzi budovy môže 
sa tým vyriešiť situovanie balkónov, kvôli celistvosti súboru. 
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p. Dudáš: Blok A má mať privátnu záhradu smerom ku kláštoru. Blok B je smerovaný k parčíku 
a blok C má vlastný vnútroblok. Preloženie balkónov je na diskusiu. 
p. Tkáč: Nejedná sa len o balkóny, ale tiež aké budú výhľady a kam až obyvatelia dovidia z okien.  
p. Gamcová: Ktoré športoviská budú revitalizované? Krásne ihrisko na Starozagorskej ulici je 
neudržiavané, mohlo by byť sfunkčnené. 
Ing. Mgr. art. Šimko:  Koncepcia  je   zatiaľ   navrhnutá   ako   pokračovanie   parčíka   od   sídliska.  
Nad poliklinikou uvažujeme vybudovať nové detské ihrisko, ďalšie fitnes športovisko (outdoorové) 
pod holým nebom. Ešte nemáme definitívne riešenie. Ďalšou myšlienkou je vytvorenie komunitnej 
záhrady. Trávnaté ihrisko na Starozagorskej ulici sme dali zamerať geodetom, ale v prípade jeho 
revitalizácie bude potrebné trávnatú plochu udržiavať. 
Starosta: Pán Mgr. Sidor (mestský poslanec) mi v rozhovore naznačil, resp. súhlasil s myšlienkou, 
že mesto v spolupráci s investormi príde s projektom, ktorý udrží ihriská v prevádzkovom stave. 
p. Tkáč: Bude to uzavretý komplex? Môžu tam parkovať iba rezidenti alebo bude otvorený?  
Ing. Mgr. art. Šimko: V zásade by mal ostať zachovaný iba plot od polikliniky ProCare. 
p. Pach: Máme návrh na uznesenie, predložíme ho investorovi. Má dve možnosti – 1/ naše 
podmienky môže rešpektovať a začne stavať, 2/ podmienky mu nebudú vyhovovať, prehodnotí svoj 
zámer a nezačne stavať. Je tu aj taká možnosť, že prijmeme uznesenie a on bude stavať tak ako 
chce. Rád bosých karmelitánok vstúpi do jednania priamo s investorom. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási. Starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
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.  konštatuje, 
 že  priepustnosť  komunikácií  v  časti  kde  je  navrhovaná  výstavba  Obytného súboru 
 „POVRAZY“  sa  pri výjazde dopravných prostriedkov z  MČ Košice-Sídlisko KVP do iných 
 mestských častí  od  13.  01.  2014,  kedy  o  tomto  probléme  rokovalo  MieZ  nezlepšila,         
 ale  práve  naopak,   je  značne  prehustená,            
2.  žiada 
 Mesto  Košice,  aby  bezodkladne  začalo  s  komplexným  riešením  dopravy  v  našej  MČ  tak,  
 aby  sa  zvýšila  kapacita  a  priepustnosť  dopravy  najmä  v  časti  pri  navrhovanej  výstavbe  
 Obytného súboru „POVRAZY“.  Termín  vyriešenia  zlej  dopravnej  situácie  v  tomto  území  
 musí  byť  -  najneskôr  do  kolaudácie  Obytného súboru „POVRAZY“,     
3.  schvaľuje  
 tieto zásadné podmienky, stanoviská a požiadavky, ktoré v návrhu projektu Obytný súbor  
 „POVRAZY“ pre územné konanie musia byť v plnom rozsahu dodržané a sú neoddeliteľnou  
 súčasťou  tohto  uznesenia : 
     a)  Vyjadrenie  Rádu  bosých  karmelitánok,  ulica Jána Pavla II. 7,  040 23  Košice  s  tým,           
 že  bude  zachovaná  potrebná  intimita  karmelitánok.  To  znamená,  že  vizuálnym 
 kontaktom nesmie  byť  narušený  chod  kláštora,  zvlášť  v  záhradnej  časti.  Preto  je  
 nevyhnutné  predložiť  novú  zmenu  projektu  so  zakreslením  uhlov  výhľadu  zo  smeru 
 bytových  domov  na  záhradu  karmelitánok.  Taktiež  je  potrebné  obmedziť  podlažnosť 
 bytových  domov a  súčasne riešiť výšku oplotenia tak, aby nedochádzalo k vizuálnemu 
 kontaktu  ubytovaných  s karmelitánkami.  Zároveň  je  nutné  zabezpečiť,  aby  nebol  
 narušovaný  chod rádu karmelitánok  hlukom. Čas  výstavby  musí  byť  obmedzený  počas  
 cirkevných  sviatkov  a  sv.  omší.  Čas  večerného  a  nočného  kľudu  musí  byť  striktne  
 dodržiavaný;  
     b) Stanovisko  Referátu  útvaru  hlavného  architekta  mesta  Košice  zo  dňa 29.  12.  2004,  
 Trieda  SNP  48 / A,  040 11  Košice; 
     c) Stanovisko  Komisie  výstavby,  dopravy  a  životného  prostredia  pri  Miestnom 
 zastupiteľstve MČ  Košice-Sídlisko KVP zo  dňa  21.  02.  2005,  Trieda  KVP  1,  040 23  
 Košice; 



 
11

     d) Investor  dodrží  všetky  podmienky  uvedené  v  uznesení  MieZ  MČ  Košice-Sídlisko KVP  
  č.  169  - 22 / 2 - 2005 ; 
    e)  Investor zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu chodníka vedúceho pozdĺž  ulice  Jána 
  Pavla II.; 
   f) Investor opraví  na  vlastné  náklady  schody   vedúce    od     zastávky    MHD   Starozagorská   
  k ZŠ  Lechkého; 
     g) Investor zrealizuje na vlastné  náklady   prepojenie   chodníka  -   jestvujúcu   panelovú   cestu  
 k  chodníku  na  ul.  Jána  Pavla  II.,  aj  s  riešením  odvodnenia ; 
     h) Investor zrevitalizuje na vlastné náklady športové ihriská v ZŠ Lechkého a  ďalšie  
 športoviská   v   MČ  Košice-Sídlisko KVP,  po  dohode  s   Mestom  Košice ako  mestom,  
 ktoré  sa  uchádza  o  titul  Mesto  športu  2016; 
4. neschvaľuje   
 predložený  návrh  výstavby  Obytného súboru „POVRAZY“  najmä  preto,  lebo  nerešpektuje 
 požiadavky Rádu  bosých  karmelitánok zhrnuté  aj  v  platnom územnom  rozhodnutí,    ani   
 stanovisko občanov   z   verejného  stretnutia  občanov  k   tejto  téme zo  dňa   17.  09.  2015.  
 
Hlasovanie č.  22        Za: 11         Pr.:  0        Zdr.:  0 
 
 
12. Personálne otázky 
 Čas rokovania o bode 12.   02:08:31 – 02:13:58 
Starosta uvádza bod rokovania a otvára diskusiu. 
P. Tkáč ako predseda Komisie VDaŽP podáva návrh na odvolanie člena – neposlanca Ing. Tibora 
Boroša.  
p. Zelinková: Podávam návrh na odvolanie poslanca M. Horenského z funkcie podpredsedu 
Komisie kultúry, školstva a športu a navrhujem odvolať neposlankyňu Beátu Ruszinyákovú 
z uvedenej komisie – na vlastnú žiadosť. 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlási, starosta uzatvára diskusiu a žiada návrhovú komisiu 
o predloženie návrhov na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslanca J. Tkáča : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
a)  odvoláva neposlanca Ing. Tibora Boroša z Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, 
 
 Hlasovanie č.  23        Za: 9         Pr.:  0        Zdr.:  1 
 
Návrh na uznesenie – návrh poslankyne I. Zelinkovej : 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   
b)  odvoláva poslanca Mgr. Mariána Horenského z funkcie podpredsedu Komisie kultúry, školstva 
 a športu  
 
Hlasovanie č.  24        Za: 4         Pr.:  3        Zdr.:  2   Návrh nebol schválený. 
 
c)  odvoláva zo Sociálnej a zdravotnej komisie členku-neposlankyňu Mgr. Beátu Ruszinyákovú.  
 
Hlasovanie č.  25        Za: 10         Pr.:  0        Zdr.:  1 
 
 
13. Interpelácie a otázky poslancov 
 Čas rokovania o bode 13.   02:13:59 – 02:19:35 
p. Tóth: 1/ Interpelujem pána starostu v otázke výstavby Senior Domu. Následne prosíme 
o písomné zaslanie uskutočnených prác na objekte Senior Dom od 1.7. do 15.9.2015. 
2/ Interpelujem pána starostu v otázke výstavby parkoviska na Hemerkovej ulici. Odsúhlasené to 
bolo miestnym zastupiteľstvom začiatkom roka 2015. (Ešte stále sa nič nerobí.) 
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3/ Interpelujem pána starostu: koľko bolo vyplatených peňazí právnej kancelárii pána Sotolářa 
a zoznam úkonov za ktoré to bolo vyplatené od 1.1.2015 do 15.9.2015. 
Starosta: Odpovieme písomne. K prvej časti tretej otázky môžem povedať, že JUDr. Sotolář je 
platený paušálnou odmenou. 
p. Pach: SŠ na Čordákovej ulici podala žiadosť o súhlas na zavedenie optického internetu. Majú 
výhodnú ponuku od jednej spoločnosti, problém je, že nemajú povolenie na výkopové práce. Vraj 
všetky dotknuté organizácie súhlasili, ale úrad do dnešného dňa žiadosť nevybavil. 
Starosta: Odpoveď dostanete písomne, ale čiastočne Vám odpovie Ing. Guľa. 
Ing. Guľa: Spojili sme sa priamo so spoločnosťou, ktorá zavedenie prevedie. Žiadali sme 
o vytýčenie dotknutých oblastí, v ktorých sa budú vykonávať výkopové práce. Oslovili sme 
predsedov spoločenstiev ohľadne zásahu do zelene. Na žiadosť SŠ do konca týždňa odpovieme. 
Starosta:  Snažíme  sa,  aby  zásahy  do výsadby boli občanom kompenzované. V písomnej 
odpovedi na Vašu otázku, pán poslanec, uvedieme aj časové relácie priebehu vybavovania žiadosti. 
p. Pach: Uvedená škola dosahuje veľmi dobré výsledky (v rámci Košického kraja bola vyhodnotená 
ako 5.). Mali by sme jej vyjsť v ústrety. Chápem legislatívne postupy, ale mali by sme byť 
pružnejší.  
 
14. Rôzne 
 Čas rokovania o bode 14.   02:19:36 – 02:29:19 
p. Matoušek: Na poslednom MieZ nám nebola daná možnosť klásť otázky novému prednostovi 
MÚ. Chceme, aby sa trošku predstavil, predstavil svoju prax – čo vlastne robil a ako robil. Otázka 
priamo na starostu – bol on víťazom tohto výberového konania? 
Starosta: Áno, bol víťaz. 
Ing. Priadka: Máte predpokladám dosť podrobné informácie. Dúfam, že ste obdržali môj kompletný 
profesný životopis. Zhrniem to – pracoval som ako nákupca, predajca, kvalitár procesov 
a produktov. Následne som mal na starosti výrobu, vrátane zamestnancov, produktivity 
a bezpečnosti práce.  
p. Matoušek: Skúsenosti v samospráve? 
Ing. Priadka: Nemám žiadne. 
p. Gamcová: Chcem vyzvať poslancov na zbierku kníh pre knižnicu J. Bocatia. Prerokovala som 
túto akciu s riaditeľkou knižnice aj s podpredsedom komisie KVaŠ. Darované knihy budeme 
zhromažďovať v mojej kancelárii a nemali by byť staršie ako z roku 1996 (vydanie). Navrhujem 
termín do konca budúceho týždňa. 
p. Tóth: Aký žáner? 
p. Gamcová: Všeobecné. 
p. Horenský: Dovolím si prečítať záver komisie na ochranu verejného záujmu: V súlade s ústavným 
zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v platnom znení informujem, že všetkých 13 poslancov miestneho zastupiteľstva a starosta mestskej 
časti Ing. Alfonz Halenár v zákonom stanovenej lehote podali písomné „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za kalendárny rok 2014. 
p. Tóth: Z koalície SIEŤ, KDH, NOVA sa oddelila politická strana NOVA, je potrebné opraviť 
označenie u jednotlivých členov koalície (bez NOVA). 
p. Boritáš: Oznam p. Horenského o záveroch komisie a oznam p. Tótha o zmenách v koalícii by 
malo MieZ minimálne vziať na vedomie. 
p. Tóth: Koalícia sa len oznamuje. 
JUDr. Balážová: Stačí forma oznamu uvedená v zápisnici z rokovania MieZ. 
p. Tkáč: Členovia komisie VDaŽP majú záujem o obhliadku výstavby Senior Domu v Drocárovom 
parku. 
Starosta: Miestny úrad dohodne termín obhliadky a bude Vás informovať. 
p. Fiľakovská:  Ako  členka  poslaneckého  zboru  by  som rada doplnila k svojmu menu  fotografiu  
na web stránku mestskej časti. 
Starosta: Spojí sa s Vami JUDr. Balážová. 
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15. Záver  
  Čas rokovania o bode 15.   02:29:20 – 02:33:08 
Starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ing. Alfonz Halenár po vyčerpaní programu X. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP  ďakuje všetkým poslancom a 
zamestnancom mestskej časti za účasť na rokovaní. Rokovanie je ukončené o 17.35 hod. 
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: 

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

dňa 22.09.2015  z  hlasovacieho zariadenia  firmy A.S. Partner s r.o., Košice v celkovom 
počte 27 strán, z toho 2 strany sú výsledkom  prezentácie. 

 
   
 
 
 
    ............................................ 
    Ing. Alfonz Halenár, v. r.                  

              starosta 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Mgr. Marián Horenský, v. r.      ............................................ 
 
Ing. Roman Matoušek, v. r.  ............................................ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jarmila Kiriľaková, v. r.  
 
V Košiciach, dňa  12.10.2015 
 
 


