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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

konaného dňa 22. novembra 2022 o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice-

- Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.      

 

Prítomní poslanci MZ: Podľa prezenčnej listiny z ustanovujúceho zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1.  Otvorenie  

Na úvod ustanovujúceho rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko 

KVP zaznela štátna hymna. Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 16:02 hodine   

privítal všetkých prítomných na I. rokovaní miestneho zastupiteľstva a informoval, že  

rokovanie sa bude riadiť nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej časti  

a poslancov miestneho zastupiteľstva konaných dňa 29. 10. 2022 

3. Zloženie sľubu starostu mestskej časti  

4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

5. Vystúpenie starostu mestskej časti  

6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 

7. Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 

8. Určenie overovateľov zápisnice 

9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

10. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

11. Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a voľba jej     

členov  

12. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov, podpredsedov 

a členov 

13. Návrh na zriadenie komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestskej časti a voľba jej členov 

14. Voľba členov Redakčnej rady  

15. Náhrada platu Mgr. Ladislava Lörinca za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie  

16. Rôzne 

17. Záver  
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2. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej 

časti a poslancov miestneho zastupiteľstva konaných dňa 29. 10. 2022 

Starosta: Požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Máriu Magdalénu Nagyovú, aby 

predniesla informáciu miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do orgánov 

samosprávy Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, ktoré sa konali 29. 10. 2022.  

Pani Mária Magdaléna Nagyová: Prečítala správu miestnej volebnej komisie v znení:  

Vážený pán starosta, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. 

Dovoľte mi ako predsedníčke Miestnej volebnej komisie informovať Vás o priebehu 

a výsledku volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu Mestskej časti Košice-

Sídlisko KVP, ktoré sa konali 29. októbra 2022.  

Úvodom konštatujem, že Miestna volebná komisia neriešila žiaden podnet ani sťažnosť na 

prípravu a priebeh volieb, ani na činnosť okrskových volebných komisií. Vychádzajúc zo 

zápisnice miestnej volebnej komisie bolo ku dňu konania volieb v stálom zozname voličov 

zapísaných  18 828 voličov.  Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol  5 882, t. j. 

31,2 %. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných 5 161 platných hlasovacích 

lístkov. Pre voľby starostu mestskej časti bolo odovzdaných 5 593 platných hlasovacích 

lístkov. Za starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP bol zvolený nezávislý kandidát 

Ladislav Lörinc s počtom platných hlasov 5 146.   

Do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP boli zvolení nasledovní 

poslanci. 

Vo volebnom obvode č. 1, ktorý tvoria ulice: Dénešova, Drábova, Stierova, Wurmova, boli za 

poslancov miestneho zastupiteľstva zvolení 3 poslanci a to v poradí podľa počtu hlasov: 

Roman Matoušek, Peter Korim, Vojtech Tóth. 

Vo volebnom obvode č. 2, ktorý tvoria ulice: Bauerova, Jasuschova, Čordákova, 

Klimkovičova 20-40 párne, Klimkovičova 27-37 nepárne, Trieda KVP 1/C a voliči s trvalým 

pobyt na obci, boli za poslancov miestneho zastupiteľstva zvolení 4 poslanci a to v poradí 

podľa počtu hlasov: Lukáš Boritáš, Milan Pach, Mária Ivanecká, Zdeno Bartók. 

Vo volebnom obvode č. 3, ktorý tvoria ulice: Hemerkova, Húskova, Janigova, Zombova, Jána 

Pavla II., Klimkovičova 1-17 nepárne, boli za poslancov miestneho zastupiteľstva zvolení 3 

poslanci a to v poradí podľa počtu hlasov: Iveta Adamčíková, Marián Horenský, Marián 

Koszoru. 

Vo volebnom obvode č. 4, ktorý tvoria ulice: Cottbuská, Starozagorská, Titogradská, 

Wuppertálska, Trieda KVP 6, boli za poslancov miestneho zastupiteľstva zvolení 3 poslanci 

a to v poradí podľa počtu hlasov: Marián Podolinský, Martin Žec, Erika Liptáková.     

Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP podpísali dňa 30. októbra 2022 o 01.16 hodine všetci členovia 

miestnej volebnej komisie bez výhrad. 

V mene miestnej volebnej komisie opätovne zvolenému starostovi mestskej časti ako 

i všetkým zvoleným poslankyniam a poslancom miestneho zastupiteľstva blahoželám. 

V Košiciach – Sídlisko KVP, 22. novembra 2022 

Starosta:  Poďakoval sa za skvelú prípravu volieb.  

 

3. Zloženie sľubu starostu mestskej časti  

Novozvolený kandidát na funkciu starostu mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc prečítal sľub 

v tomto znení: 

„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 zložil zákonom predpísaný sľub 

a potvrdil ho svojím podpisom. Týmto aktom začal výkon verejnej funkcie starostu mestskej 

časti vo volebnom období 2022 - 2026.  
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4.  Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice  

      - Sídlisko KVP 

Starosta: Uviedol bod rokovania a povedal, že sľub poslancov miestneho zastupiteľstva 

prečíta služobne najstarší poslanec Ing. Milan Pach. 

p. Pach: Prečítal sľub poslanca v tomto znení:  

„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 skladajú zákonom predpísaný 

sľub v abecednom poradí a potvrdzujú ho svojím podpisom. Týmto aktom začína výkon 

funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva vo volebnom období 2022 - 2026.  

Na záver starosta skonštatoval, že všetci poslanci splnili zákonom stanovené požiadavky.  

 

5. Vystúpenie starostu mestskej časti 

Starosta: Vážené dámy, vážení páni, milá verejnosť, milí kolegovia, dovoľte mi pár slov na 

úvod môjho druhého mandátu. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým 

občanom, ktorí využili svoje občianske právo, prišli k volebným urnám a rozhodli, kto bude 

riadiť našu mestskú časť v nasledujúcich štyroch rokoch. Beriem toto poverenie od občanov 

s obrovskou pokorou. Je to pre mňa istým zadosťučinením, lebo prvé štyri roky môjho 

mandátu boli naozaj ťažké. Ako sa hovorí, môže nastať aj náhoda. Keďže viacerí sme boli 

zvolení aj druhý krát, tak už nemôžeme hovoriť o náhode, ale je to výsledkom našej práce. Od 

začiatku volebného obdobia sme prežili veľa kríz. Najprv to bol útok na server, potom bola 

kríza na miestnom úrade, čo sa týka zamestnancov a stavu úradu, v akom sme ho prebrali. 

Potom to bola kríza pandemická, finančná, hypotekárna, vojnová a teraz ideme do inflačnej 

krízy. Ale ako sa hovorí, rozbúrené more robí skúsených námorníkov. A ja sa cítim ako jeden 

z vás, ako dobrý kapitán, a verím, že spoločné ďalšie štyri roky túto našu pomyselnú loď na 

KVP zvládneme manažovať tak, ako sa nám to darilo za posledné štyri roky. Kým pred štyrmi 

rokmi možno viacerí cítili, že naše sídlisko stagnuje a potrebujeme ho posunúť vpred, myslím 

si, že dnes už nemusíme nikomu nič dokazovať. Naozaj sa nám podarilo vo viacerých 

aspektoch túto mestskú časť posunúť vpred. Nenaplnili sme možno všetky naše volebné 

sľuby, nenaplnili sme možno všetky naše očakávania, všetko to, čo sme chceli, ale ten smer je 

naozaj dobrý. Ja osobne som išiel do volieb s heslom: „Poďme spolu ďalej“, a za tým si teraz 

ako starosta stojím. Myslím si, že potrebujeme dostať našu prácu na úplne inú úroveň, 

musíme prejsť od jednoduchých projektov, ktoré sme museli robiť rýchlo pod tlakom a za 

málo peňazí k tým zložitejším euro fondovým projektom tak, aby sme uspokojili náročných 

obyvateľov našej mestskej časti. A keď hovorím náročných, myslím tým, že naozaj všetci 

poslanci a aj ja sme venovali enormné množstvo energie do toho, aby sme komunikovali 

s našimi občanmi, aby sme ich edukovali, aby sme ich vychovávali, aby sme si nastavili 

pravidlá spolupráce tak, ako sú. A tá komunita na KVP nám to vrátila, či už v podobe rôznych 

súťaží, ktoré sú čerešničkou na torte, ale aj v podobe spolupráce, aj v podobe takej, že 

viacerých občanov vidím tu na našom miestnom zastupiteľstve. Naozaj si to vážim, a tiež si 

ľudsky vážim prácu mojich kolegov na miestnom úrade, bez ktorých by som tu určite nesedel. 

A keďže viacerí poslanci obhájili svoje mandáty, som veľmi rád, že vás tu vidím. A som rád, 

že vidím viac dám v našom poslaneckom zbore, a to je určite dobrý trend. Teším sa na 

spoluprácu s každým jedným z vás. Chcem vyjadriť do budúcnosti to, že som vám vždy 

ochotný načúvať, som ochotný spolupracovať, chcem s vami komunikovať a stále budem 

hovoriť o nás ako o úrade, o poslancoch, o zamestnancoch a o mne. Možno budem viacej na 

očiach a budem ten, ktorý komunikuje, ale zároveň budem aj ten, ktorý bude prvý prijímať 

kritiku. Ale aj to je úloha lídra a chcem vám byť dobrým lídrom a verím, že to spoločne 

zvládneme. Poprosím bez rozdielu toho, za akú stranu sme boli zvolení a bez rozdielu toho, 

čo chceme dosiahnuť, spojme sa pre dobré veci na KVP, spolupracujme tak, ako to bolo 
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minulé štyri roky. Myslím si, že budeme príkladom nielen našim občanom, ale aj iným 

samosprávam na Slovensku. Som plný očakávania, som plný energie, som plný elánu do 

ďalšej práce, aj keď nás nečaká ľahké obdobie. Máme informácie jednak z centrálnych 

orgánov vlády, jednak zo Združenia miest a obcí alebo Únie miest Slovenska, čakajú nás 

krízy. Ale myslím si, že tak, ako tu spolupracujeme, to spolu dôstojne zvládneme. Ďakujem 

ešte raz našim občanom za dôveru, ktorú ste nám dali. Prijímame to s pokorou, a sme 

pripravení pracovať ďalej ďalšie štyri roky. Ďakujem. A keď môžem po oficiálnej časti byť aj 

trošku osobný, tak by som si dovolil poďakovať tak osobnejšie hlavne Pánu Bohu, že tu 

môžem sedieť, že som zdravý a že som sa dožil tohto veku, lebo veľa ľudí nemá to šťastie. A 

potom aj mojim rodičom a mojej manželke, mojej rodine, ktorí mi umožnili, aby som mohol 

vykonávať to, čo mám rád, to čo milujem, aby som mohol robiť s takým entuziazmom 

a s takým nasadením, ako  to robím. Ďakujem veľmi pekne, že ste pri mne.  

 

6. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 

Starosta: Uviedol bod rokovania - voľbu mandátovej a návrhovej komisie. Keďže prebehlo 

pracovné stretnutie s poslancami miestneho zastupiteľstva, predniesol návrh za členov  

mandátovej komisie – páni poslanci Iveta Adamčíková a Marián Horenský a návrhovej 

komisie – páni poslanci Marián Koszoru a Marián Podolinský. 

Starosta požiadal poslanecký zbor o vykonanie prezentácie. Po vykonaní prezentácie 

skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 13 poslancov.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

volí     

a) mandátovú komisiu v zložení: Iveta Adamčíková, Mgr. Marián Horenský, PhD.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

b)  návrhovú komisiu v zložení:  Marián Koszoru, Bc. Marián Podolinský. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

7. Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 

Starosta: Otvoril ďalší bod rokovania a mandátovú komisiu požiadal, aby sa v spolupráci 

s právnym oddelením odobrala overiť výsledky volieb.  

Na základe uvedeného overenia starosta požiadal poslanecký zbor o vyjadrenie súhlasu k 5   

minútovej prestávke. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s prestávkou. O 16:25 hodine je 

vyhlásená prestávka. Po prestávke starosta opäť privítal prítomných a požiadal poslanecký 

zbor o prezentáciu. Prezentovalo sa 13 poslancov. Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Požiadal pána poslanca Mgr. Mariána Horenského, PhD. o prednesenie 

správy mandátovej komisie.  

p. Horenský: Prečítal správu mandátovej komisie v znení:  

Mandátová komisia v zložení Iveta Adamčíková a Marián Horenský:  

1. Preskúmala materiály volebného dňa a na základe Zápisnice miestnej volebnej komisie zo 

dňa 30. 10. 2022 zistila, že za starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP bol zvolený  

Ladislav Lörinc a za poslancov miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice-Sídlisko 

KVP boli zvolení -  Iveta Adamčíková, Zdeno Bartók, Lukáš Boritáš, Marián Horenský, 

Mária Ivanecká, Peter Korim, Marián Koszoru, Erika Liptáková, Roman Matoušek, Milan 
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Pach, Marián Podolinský, Vojtech Tóth, Martin Žec.  

2. Berúc na zreteľ zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleného starostu 

a novozvolených poslancov miestneho zastupiteľstva mandátová komisia konštatuje ujatie sa 

funkcie p. Ladislava  Lörinca za starostu mestskej časti a poslancov uvedených v bode 1.  

Správu mandátovej komisie podpísali Iveta Adamčíková a Marián Horenský v Košiciach dňa 

22. 11. 2022.         

 

Po prečítaní správy starosta požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   

a)  berie na vedomie     

informáciu predsedu Miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do orgánov 

samosprávy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

b)  konštatuje,      

že zvolený starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Mgr. Ladislav Lörinc zložil v zmysle 

ustanovenia § 13 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zákonom predpísaný sľub starostu. Sľub starostu tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

c)  konštatuje,      

že zvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 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. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

d)  berie na vedomie        

Správu mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP.   

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

8. Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil v abecednom poradí pani 

poslankyňu Ivetu Adamčíkovú a pána poslanca PaedDr. Zdena Bartóka. 
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9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania s tým, že návrh tohto programu poslanci obdŕžali 

e-mailom. Požiadal o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu rokovania.  

p. Matoušek: Predniesol poslanecký návrh na uznesenie. Po dohode s poslaneckým zborom 

navrhuje z programu rokovania vypustiť bod č. 11 Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej 

časti Košice-Sídlisko KVP a voľbu jej členov. 

 

Nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru o vypustení tohto bodu.  

Starosta odovzdal slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje         

a) vypustenie bodu programu č. 11 Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej časti Košice      

- Sídlisko KVP a voľba jej členov uvedeného v pozvánke                                     

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Starosta požiadal prítomných poslancov, aby v zmysle zákona o obecnom zriadení hlasovali 

o programe uvedenom v pozvánke - zverejnenom.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje         

b) program rokovania uvedený v pozvánke – zverejnený. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Po vypustení bodu programu č. 11 a schválení programu rokovania uvedeného v pozvánke – 

zverejneného, starosta požiadal poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie 

programu. Keďže takéto návrhy neboli, rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi 

schváleným programom.  

 

10.  Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

       a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

Starosta: Otvoril ďalší bod programu a uviedol, že sa jedná o zvolávania a vedenia 

zastupiteľstva v prípadoch stanovených zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom  

miestneho zastupiteľstva. Po dohode s poslaneckým zborom na pracovnom stretnutí bol 

určený pán poslanec Ing. Milan Pach, ktorý toto poverenie prijal. Starosta súčasne informoval  

poslanecký zbor, že v zmysle platnej právnej úpravy za svojho zástupcu poveril pána poslanca  

Ing. Romana Matoušeka.  

 

Následne starosta odovzdal slovo návrhovej komisii a požiadal ju o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    

poveruje       
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poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Ing. Milana Pacha 

zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

11.  Návrh na zriadenie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a voľba 

       jej členov – vypustený z rokovania  

 

12.  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov, 

       podpredsedov a členov 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a dodal, že po dohode s poslaneckým zborom 

budú zriadené nasledovné komisie: Finančná komisia, Sociálna a zdravotná komisia, Komisia 

výstavby, dopravy a životného prostredia, Komisia kultúry, športu a mládeže a Komisia 

verejného poriadku. K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  

p. Matoušek: Predniesol poslanecký návrh na uznesenie v znení: 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 predpisov komisie miestneho zastupiteľstva, a  to: Finančná komisia, 

Sociálna a zdravotná komisia, Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, Komisia 

kultúry, športu a mládeže a Komisia verejného poriadku  
b) volí  za predsedov Finančnej komisie - Ing. Romana Matoušeka, Sociálnej a zdravotnej 

komisie - Ivetu Adamčíkovú,  Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia - Mariána 

Koszoru, Komisie kultúry, športu a mládeže  Mgr. Mariána Horenského, PhD., Komisie 

verejného poriadku Ing. Lukáša Boritáša  

c) volí  týchto poslancov za členov komisií miestneho zastupiteľstva:  Finančná komisia: Mgr. 

Mária Ivanecká, Ing. Martin Žec, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Sociálna a zdravotná 

komisia: Mgr. Mária Ivanecká, Ing. Milan Pach, Komisia výstavby, dopravy a životného 

prostredia: Ing. Martin Žec, RNDr. Erika Liptáková, PhD., Bc. Marián Podolinský, PaedDr. 

Zdeno Bartók, Ing. Milan Pach, Komisia kultúry, športu a mládeže: Iveta Adamčíková, Bc. 

Marián Podolinský, Ing. Milan Pach, Ing. Roman Matoušek, Komisia verejného poriadku: 

Vojtech Tóth, MBA, Iveta Adamčíková, doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 

 

Pán poslanec Matoušek ďalej informoval, že poslanecký zbor sa na tomto návrhu dohodol 

a predložil procedurálny návrh, aby sa o ňom hlasovalo ako o celku. 

 

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   

schvaľuje        

procedurálny návrh na hlasovanie v tomto bode o návrhu ako celku.  

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Do diskusie sa už nikto z prítomných nehlásil, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová 

komisia, aby predniesla návrh na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

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 predpisov komisie miestneho zastupiteľstva, a to:  

1. Finančná komisia    

2. Sociálna a zdravotná komisia  

3. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia   

4. Komisia kultúry, športu a mládeže  
5. Komisia verejného poriadku  
 

b) volí  predsedu   

Finančnej komisie    :  Ing. Roman Matoušek 

Sociálnej a zdravotnej komisie   :  Iveta Adamčíková  

Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia :  Marián Koszoru 

Komisie kultúry, športu a mládeže  :  Mgr. Marián Horenský, PhD.  
Komisie verejného poriadku   :  Ing. Lukáš Boritáš  
  

c) volí   

týchto poslancov za členov komisií miestneho zastupiteľstva : 

Finančná komisia: Mgr. Mária Ivanecká, Ing. Martin Žec, doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 

Sociálna a zdravotná komisia :  Mgr. Mária Ivanecká, Ing. Milan Pach  

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia: Ing. Martin Žec, RNDr. Erika Liptáková, 

PhD., Bc. Marián Podolinský, PaedDr. Zdeno Bartók, Ing. Milan Pach 

Komisia kultúry, športu a mládeže: Iveta Adamčíková, Bc. Marián Podolinský, Ing. Milan 

Pach, Ing. Roman Matoušek 

Komisie verejného poriadku: Vojtech Tóth, MBA, Iveta Adamčíková, doc. MVDr. Peter 

Korim, CSc.                                       

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

13.  Návrh na zriadenie Komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcií  

       verejných funkcionárov mestskej časti a voľba jej členov 

Starosta: Uviedol v poradí 13. bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Na úvod povedal, že zastúpenie v komisii by mala mať každá politická strana, 

koalícia a nezávislí poslanci. Prečítal poslanecký návrh, ktorý predkladá.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii.  

 

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP    

a) zriaďuje        

Komisiu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti 

b) volí  

za členov Komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko KVP na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti týchto poslancov:  

Mgr. Marián Horenský, PhD., Iveta Adamčíková, Bc. Marián Podolinský, Ing. Martin Žec, 

Ing. Milan Pach.   
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Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

14.  Voľba členov Redakčnej rady  

Starosta: Otvoril bod rokovania aj diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Predniesol poslanecký návrh na uznesenie k voľbe členov redakčnej rady.  

 

V diskusii už nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie  

návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

volí  

za členov Redakčnej rady:  Bc. Marián Podolinský, Marián Koszoru, Iveta Adamčíková, 

                                            Mgr. Marián Horenský, PhD.    

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

15.  Náhrada platu Mgr. Ladislava Lörinca za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie  

Starosta: Uviedol ďalší bod rokovania a otvoril diskusiu k nemu.  

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Povedal, že aj napriek tomu, že pán starosta bol opätovne zvolený, 

z pohľadu zákona je to pre neho nové volebné obdobie a preto je potrebné vysporiadať sa so 

záväzkami z predchádzajúceho volebného obdobia. Tiež dodal, že z jeho pohľadu je toto 

uznesenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

p. Matoušek: Prečítal poslanecký návrh na uznesenie, ktorým miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje poskytnutie náhrady platu Mgr. Ladislavovi Lörincovi za nevyčerpanú dovolenku 

za rok 2022 v celkovom počte 10 dní 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. 

 

Keďže v diskusii nebol nikto prihlásený, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová komisia, 

aby predniesla návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje  

poskytnutie náhrady platu Mgr. Ladislavovi Lörincovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 

v celkovom počte 10 dní 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. 

 

Počet  prítomných poslancov:  13  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 13 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

16.  Rôzne 

Starosta otvoril bod rôzne a  povedal, že v diskusii je pripravený zodpovedať otázky 

prítomných. Keďže žiadne otázky z radov poslaneckého zboru nezazneli, starosta ukončil 

tento bod rokovania. 
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17.  Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu ustanovujúceho 

rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a podnetné návrhy. Na záver poďakoval za čas, ktorý zamestnanci 

venovali príprave ustanovujúceho zastupiteľstva. Dodal, že sa teší na spoluprácu 

v nasledujúcich štyroch rokoch.  

O 17:05 hodine ukončil jednak slávnostnú časť ako aj  pracovnú časť rokovania.   

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: 

-   Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej časti 

    a poslancov miestneho zastupiteľstva konaných 29. 10. 2022 

-   Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí  

- Prezenčná listina poslancov  

- Prezenčná listina ďalších prítomných 

- Výpisy o hlasovaní poslancov z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice-Sídlisko KVP, konaného dňa 22. 11. 2022 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. 

Partner, s. r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

 

Dňa 14.12.2022 ...........................                    Dňa 14.12.2022 ......................... 

  

         Ing. Miroslav Michalus, v. r.                                     Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                                              

                 prednosta                     starosta                                                                   

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

 

Dňa 15.12.2022 ........................                                  Dňa 19.12.2022 ......................... 

          

              Iveta Adamčíková, v. r.                        PaedDr. Zdeno Bartók, v. r.  

                       

 

 

 

 

    

 

    

 
 

V Košiciach dňa 09. 12. 2022 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

           právne oddelenie   


