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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP konaného dňa 

16. februára 2023 o 16:00 hodine v mimoriadnom termíne v priestoroch Miestneho úradu MČ 

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

 

Prítomní poslanci MZ: Podľa prezenčnej listiny z III. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   Vojtech Tóth, MBA                                 

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1.  Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 16:01 hodine otvoril III. rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP konaného v mimoriadnom termíne 

a privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil neúčasť pána poslanca Vojtecha Tótha, MBA 

z pracovných dôvodov. Starosta požiadal poslanecký zbor o vykonanie prezentácie. Po 

vykonaní prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, 

prezentovalo sa 12 poslancov.    

Návrh programu rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta prečítal návrh zverejneného 

programu rokovania a prítomných poslancov požiadal o predloženie návrhov na vypustenie 

bodov programu rokovania. Keďže takéto návrhy nezazneli, nasledovalo hlasovanie 

poslaneckého zboru.    

 

1. a) Schválenie programu rokovania  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 

uvedený v pozvánke - zverejnený: 

1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania    
b) Voľba návrhovej komisie 
c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Nájom pozemkov za účelom umiestnenia a prevádzkovania prístreškov MHD pre 
spoločnosť Akzent Bigboard, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2022                                                                                  
4. Rôzne  
5. Záver    

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:  12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
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Po schválení programu rokovania uvedeného v pozvánke - zverejneného, starosta požiadal 

poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie programu. Takéto návrhy neboli, 

starosta skonštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným 

programom.   

 

1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 

p. Matoušek: Za člena návrhovej komisie navrhol poslanca Mgr. Mariána Horenského, PhD.     

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  volí   

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marián Horenský, PhD.            

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil poslancov Mgr. Máriu 

Ivaneckú a doc. MVDr. Petra Korima, CSc.   

 

2. Nájom pozemkov za účelom umiestnenia a prevádzkovania prístreškov MHD pre 

spoločnosť Akzent Bigboard, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a poďakoval poslaneckému zboru za ochotu 

stretnúť sa vzhľadom na situáciu, ktorá nastala. V úvode vysvetlil prítomným poslancom ale 

hlavne verejnosti, ktorá možno nie je oboznámená, celú genézu prípadu, ktorý vyvrcholil 

v priebehu včerajšieho dňa, keď došlo k demontáži dvoch prístreškov MHD v našej mestskej 

časti. Mestská časť podpísala zmluvu so spoločnosťou euroAWK v roku 2001. V zmluve bolo 

uvedené, že spoločnosť sa zaviazala osadiť prístrešky MHD, ktoré aj zaplatila, a zároveň 

v týchto prístreškoch prevádzkovala biznis podnikanie typu citylight, ktoré predávala na 

komerčné účely. Biznis model je v podstate jednoduchý - na začiatok zaplatí spoločnosť za 

prístrešky a tie peniaze sa vrátia cez prenájom citylightov a reklamných plôch. Preto je 

dôležité, aby zmluva bola dlhodobá a aby sa počiatočné finančné náklady v priebehu rokov 

vrátili. Pôvodná zmluva bola podpísaná na 15 rokov a v roku 2016 bola predĺžená na ďalších 

5 rokov. Teda po 20 rokoch táto zmluva skončila 19.11.2021. Mestská časť o tejto situácii 

vedela ešte pred mojím nástupom do funkcie starostu v roku 2018. V tomto čase zástupcovia 

firmy deklarovali predĺženie zmluvy, potom chceli novú zmluvu, a taktiež vybudovanie 

nových prístreškov MHD. Členovia komisií aj poslanci vedia o takomto záujme. Ja ako 

starosta som to privítal, lebo nové prístrešky pre občanov sú potrebné. Mestská časť začala 

rokovania už v roku 2020, na ktorých som sa zúčastnil spolu so zamestnancami mestskej 

časti, ktorí vedia moje slová potvrdiť alebo vyvrátiť. Toto zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

bolo zvolané z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy. Na uzavretie novej zmluvy sú dva 

dôvody, a to, aby sme mali právnu istotu, že obyvatelia budú mať nové sľubované prístrešky 

MHD, a druhý dôvod je legislatívny a právny, keďže zmluva z roku 2001 bola právne 

zastaralá. Oddelenie právne nás upozornilo, že je potrebné zmluvu novelizovať tak, aby 

spĺňala súčasné nároky. Uviedol, že už pri prvom rokovaní sme narazili na aroganciu. Na 

stretnutie sme išli s tým, že chceme pre našich občanov moderné riešenia, čiže sme 

požadovali v rámci možností prístrešky so solárnymi panelmi, aby šetrili energiu. V prípade, 

ak nie je možné riešenie so solárnymi panelmi, tak sme požadovali zelené strechy so 

zachytávaním dažďovej vody a jej odvodnením tak, aby voda ostala na sídlisku. Už pri prvom 

rokovaní nám bolo povedané, že toto riešenie nie je možné realizovať. Preto sme z našej 

požiadavky ustúpili a požiadali sme aspoň jeden, dva alebo tri prístrešky podľa našej 
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požiadavky, aj keby sme si mali doplatiť. Súčasťou zmluvy v minulosti boli aj billboardy. 

Dali sme si za cieľ odstrániť billboardy, tak došlo k odstráneniu siedmych billboardov od tejto 

spoločnosti. Tým sa narušil biznis model, ale stále si dovolím povedať, že prevádzka 

citylightov bola životaschopná. V minulých rokoch bolo na sídlisku 19 - 21 prístreškov MHD, 

naša požiadavka pre nového dodávateľa je 20 prístreškov, keďže jeden nám chýba na 

Cottbuskej ulici. Ustúpili sme teda od zelených striech aj od solárnych panelov. Spoločnosť 

euroAWK navrhla stretnutie, avšak viackrát v priebehu dvoch rokov stretnutie odmietli 

a nebolo možné sa stretnúť osobne. Košický zástupca spoločnosti tvrdil, že nemá právo 

rokovať v mene spoločnosti a musí to dohodnúť s vedením v Bratislave. Viacnásobne sme ich 

vyzývali, aby pricestovali, avšak neúspešne. Následne nás upozornili, že keďže v roku 2021 

prišla kríza, nie sú schopní vymeniť všetky prístrešky. Môžu ich vymeniť postupne s tým, že 

požadujú 20 až 30 ročnú zmluvu. Toto riešenie sme odmietli. V záujme veci sme boli ochotní 

pristúpiť na harmonogram prác s tým, že všetky prístrešky opravia v priebehu piatich rokov. 

S týmto riešením spoločnosť súhlasila. Následne sme navrhli uzavrieť zmluvu na päť rokov 

s tým, že ak v priebehu piatich rokov splnia naše požiadavky a vymenia všetky prístrešky 

MHD, tak bude možné uplatniť opciu na 15 rokov. Požadovali sme napr. inteligentné lavičky, 

nabíjanie USB, atď. Všetky naše požiadavky boli odmietnuté. Nakoniec sme sa obrátili až na 

nemecké vedenie, avšak ani tam sme nepochodili, stále sme počúvali len výhovorky. Dospelo 

to k tomu, že nebola možnosť dohodnúť sa. Preto sme v Košiciach oslovili firmu, ktorá 

prevádzkuje prístrešky zastávok MHD. Taktiež sme oslovili všetky konkurenčné spoločnosti, 

každý iný nám odmietol prístrešky urobiť. Preto deklarujem, že sme sa chceli dohodnúť, ale 

nakoniec to došlo do štádia, že pred pol rokom nám oznámili, že žiadnu dohodu neuzatvoria, 

a že nám predajú prístrešky za jedno euro. Mestská časť súhlasila s odkúpením prístreškov za 

jedno euro. Následne sme obdržali odpoveď s podmienkou, že za jedno euro nám predajú 

prístrešky len v prípade odpustenia dlhu, s čím mestská časť nemôže súhlasiť. Následne 

spoločnosť zaslala upovedomenie, že dôjde k odstráneniu prístreškov s tým, že každý týždeň 

odstránia dva prístrešky. S podobným postupom sa stretli aj iné samosprávy na Slovensku, 

dokonca niektoré mestá na spoločnosť podali žalobu. Preto sme s potešením prijali ponuku od 

spoločnosti Akzent Bigboard, a. s. s tým, že zmluva je štandardná. Táto spoločnosť deklaruje, 

že nemá problém v priebehu dvoch rokov vymeniť všetky prístrešky za nové a kvalitné. Ďalej 

uviedol, že v stredu došlo k odstráneniu prvých dvoch prístreškov, avšak podľa dohody nás 

o začiatku prác neinformovali, upozornili nás na to občania. Taktiež došlo k porušeniu 

zákona, keďže v zmysle legislatívy nie je možný prejazd po chodníku. Mestská polícia bola 

na to upozornená a na moje veľké prekvapenie to riešila dohovorom na mieste. K demontáži 

a rezaniu prístreškov došlo v plnej prevádzke bez označenia staveniska s tým, že došlo 

k ohrozeniu občanov. Taktiež boli odstránené aj kabeláže a elektrické vedenie z nášho 

pohľadu neodborne, teda boli tu viaceré pochybenia. Či budú odstránené ďalšie prístrešky, 

neviem. Verím v podporu novej zmluvy zo strany poslaneckého zboru. Nový nájomca 

avizoval, že urobí všetko pre to, aby nám dodal nové prístrešky MHD čo najskôr. Chcem sa aj 

touto cestou ospravedlniť naším občanom, že sú rukojemníkmi vzniknutej situácie, ale za 

seba môžem povedať, že celý úrad spravil maximum preto, aby sme sa dohodli. Ale ak 

jednáme s neserióznym partnerom, odmietame takýto prístup a odmietame to, že na danú 

situáciu doplatia občania. Dodal, že aj keď je momentálne  predpoveď počasia dobrá a veľa 

zastávok je bez prístreškov, čo znamená zníženie komfortu pre našich občanov, budeme sa 

snažiť v prípade pretrvávajúceho stavu hľadať aj iné dočasné riešenia. Spravíme pre to 

maximum, ale pevne verím, že nová spoločnosť po podpise zmluvy dodrží svoje záväzky, na 

budúci rok bude táto situácia minulosťou a KVP sa bude môcť tešiť z nových kvalitných 

prístreškov MHD. Na záver poďakoval poslaneckému zboru za spoločné stretnutie. 

Starosta: Otvoril diskusiu k bodu rokovania.  

 

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

prečítala návrh na uznesenie.  
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje    

v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 

predpisov, Štatútom mesta Košice a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mestskej časti Košice - Sídlisko KVP nájom pozemkov zapísaných v k. ú. Grunt, obec Košice 

- Sídlisko KVP, okres Košice II na LV č. 965: 

- časť parc. č. 3432/2 CKN o výmere 16 m2, časť parc. č. 2767/11 CKN o výmere 8 m2, 

časť parc. č. 3755/778 CKN o výmere 16 m2 časť parc. č. 3727 CKN o výmere 8 m2 časť 

parc. č. 3732 CKN o výmere 20 m2, časť parc. č. 3340 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 

3736/1 CKN o výmere 20 m2, časť parc. č. 2833 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 

3741/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3744 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 

1624/3 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3014 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 

1624/320 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3003/1 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 

2761/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 2756/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 

2823 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3521 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3518/1 

CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3755/773 CKN o výmere 8 m2 

pre nájomcu - Akzent Bigboard, a. s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957, 

za účelom umiestnenia, prevádzky a údržby prístreškov mestskej hromadnej dopravy 

a reklamných zariadení typu „Citylight“ na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, za nájomné vo výške 1,- € /rok / 1 reklamné zariadenie 

umiestnené na území mestskej časti. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť Akzent Bigboard, a. s., na 

území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na vlastné náklady vybuduje a bude prevádzkovať 

autobusové prístrešky na 20 zastávkach MHD podľa požiadaviek mestskej časti. Predmetné 

autobusové prístrešky budú postavené a prevádzkované vo verejnom záujme pre potreby 

obyvateľov mesta Košice bez zaťaženia rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. 

Existujúce autobusové prístrešky sú na hranici svojej životnosti a je potrebné ich vymeniť za 

nové, modernejšie. Zároveň je potrebné upraviť počty reklamných zariadení typu „Citylight“ 

a upraviť podmienky ich umiestnenia a prevádzky.  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

     za rok 2022                                                                

Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a slovo odovzdal predkladateľovi materiálu 

kontrolórovi mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi PhD., LL.M., MPA. 

Ing. Ladislav Takáč, PhD.: Informoval, že predloženie tejto správy vyplýva zo zákona a ako 

kontrolór je povinný do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka predložiť správu o činnosti za 

predchádzajúci rok. Jedná sa o faktografickú správu, ktorá obsahuje súhrn vykonaných 

kontrol. Dodal, že v súčasnosti je ukončená kontrola č. 10/2022, ktorá bude predložená na 

nasledujúce riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kontrolou neboli zistené nedostatky.  

Starosta: Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.  

 

V diskusii nikto z prítomných nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu, 

aby predniesla návrh na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

berie na vedomie     

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2022. 

 
Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

4. Rôzne 

Starosta: Otvoril bod programu rôzne a diskusiu k nemu.  

p. Matoušek: Predložil dva poslanecké návrhy na uznesenia - zmena termínov zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva a personálne otázky týkajúce sa Finančnej komisie. Zmena termínov 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva vyplynula z dôvodu kolízie s plánom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.   

p. Adamčíková: Predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie predložila poslanecký návrh na 

uznesenie  k voľbe podpredsedu a členov - neposlancov tejto komisie, ktorý predniesla.   

p. Boritáš: Predseda Komisie verejného poriadku predložil poslanecký návrh na uznesenie, 

k voľbe podpredsedu a členov -  neposlancov tejto komisie, ktorý predniesol.   

Starosta: Požiadal predkladateľov, aby poslanecké návrhy na uznesenia doručili návrhovej 

komisii. 

V bode rôzne informoval prítomných, že ako člen mestskej rady obdržal pozvánku na 

rokovanie s tým, že medzi 70 bodmi programu rokovania nebol návrh rozpočtu mesta Košice 

na rok 2023. Momentálne ako mestskí poslanci nemáme víziu, ako bude 15.03.2023 

schválený mestský rozpočet. Našťastie naša mestská časť konala prezieravo a svoj rozpočet 

sme schválili. Dodal, že v decembri vedenie mesta Košice jednalo s  MIRRI - Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  a  s  Európskou úniou s tým, že náklady 

pre samosprávy, ktoré sa týkajú prác vynaložených na podporu odídencov z Ukrajiny budú 

preplatené z eurofondov. Pre mesto Košice čiastka predstavuje sumu 4,4 mil. EUR, ktorá 

mala byť určená pre mestské časti. Avšak minulý týždeň sme sa s prekvapením dozvedeli, že 

pán primátor Polaček a pán primátor Vallo rokovali na MIRRI s tým, aby prijímateľmi 

finančných prostriedkov neboli mestské časti, ale mestá. Pre našu mestskú časť na základe 

počtu ubytovaných odídencov nám bola avizovaná suma na úrovni 240 000 EUR. Doplnil,  že 

sa konala na rýchlo zvolaná Rada starostov, kde v podstate došlo k dohode a starostovia 

malých mestských častí prehlasovali starostov veľkých mestských častí. Na základe tejto 

dohody 4,4 mil. EUR bude rozdelených tak, že 2,2 mil. EUR dostane mesto Košice a 2,2 mil. 

EUR dostanú mestské časti. Z tejto sumy bude 40% rozdelených pre veľké mestské časti, 

40% pre malé mestské časti a 20% do fondu. V konečnom dôsledku to znamená, že malé 

mestské časti dostanú sumu 67 000 EUR a veľké mestské časti sumu 110 000 EUR. 

Momentálne sú tieto peniaze v rukách MIRRI, a tá potrebuje určiť, kto bude prijímateľom, či 

mesto Košice alebo mestské časti. Dodal, že akokoľvek je to ohrozené, isté je, že peniaze 

dostaneme.  

p. Matoušek: Zareagoval na prebiehajúci štrajk DPMK - Dopravného podniku mesta Košice.  

Ospravedlnil sa všetkým obyvateľom, keďže k vzniknutej situácii nedošlo zavinením 

mestských poslancov. Osobne poďakoval pani poslankyni Ivete Adamčíkovej, pánovi 

poslancovi Mgr. Mariánovi Horenskému, PhD. aj pánovi starostovi Mgr. Ladislavovi 

Lörincovi za čas strávený rokovaniami s odborármi ohľadom vyriešenia ich požiadaviek. Ako 

predseda Finančnej komisie predniesol návrh, ktorým sa aspoň čiastočne snažili vyhovieť 

požiadavkám, a poslanci, ktorí sa zúčastnili na stretnutí deklarovali, že východisková situácia 

bude na úrovni 30 mil. EUR pre DPMK ako priama dotácia od mesta Košice. S návrhom 

odborári súhlasili. Následne prebiehali jednania o vyššej kolektívnej zmluve,  navýšení platov 

zamestnancov DPMK, ktoré garantoval priamo riaditeľ. Na záver dodal, že je rád, že sa 
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podarilo túto situáciu vyriešiť, avšak všetko závisí od schválenia rozpočtu mesta Košice.  

Starosta: Na Rade starostov primátor mesta avizoval, že keď sa poslanci dohodli   

s odborármi, tak nech teda nájdu peniaze. Uviedol, že štrajková pohotovosť bola vyhlásená 

pred mesiacom, výsledkom nedohody bol ostrý štrajk. Vďaka prítomným menovaným 

poslancom došlo k zažehnaniu štrajku, avšak odborári sú stále v štrajkovej pohotovosti. Teda 

pre vysvetlenie obyvateľom, opäť môže dôjsť k ostrému štrajku. Vyzerá to tak, že primátor 

nebude rešpektovať výsledky stretnutia. Pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva bola  

poslancom doručená pozvánka na ďalšie stretnutie s primátorom a odborármi. Na toto 

stretnutie nebol prizvaný riaditeľ DPMK. Situácia stále nie je vyriešená. Pokiaľ nebude 

schválený mestský rozpočet, štrajková pohotovosť stále trvá. Na záver dodal, že v štrajkovej 

pohotovosti sú aj zamestnanci Bytového podniku mesta Košice.    

 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a uzavrel bod rôzne.    

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

schvaľuje  

zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP č. 24 zo dňa  

21. 12. 2022 takto: 

Termín zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

     15. 03. 2023 sa nahrádza termínom  22. 03. 2023 

                                           14. 06. 2023 sa nahrádza termínom  21. 06. 2023                                    

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) volí  za podpredsedu Finančnej komisie Ing. Martina Žeca 

b) volí týchto neposlancov za členov Finančnej komisie:    

1. Ing. František Palkó,  2. Mgr. Mariana Kelbelová,  3. Monika Olexová  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh pani Ivety Adamčíkovej.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) volí  za podpredsedu Sociálnej a zdravotnej komisie Ing. Milana Pacha  

b) volí týchto neposlancov za členov Sociálnej a zdravotnej komisie: 

  1. Alžbeta Bukatová, 2. Iveta Zelinková, 3. Bc. Ingrid Dobošová, 4. Bc. Agáta Grančičová, 

     5. Helena Škripková,  6. Ing. Jolana Šuleková,  7. Mgr. Alica Schützová,  

     8. Mgr. Beáta Ruszinyáková,  9. Alžbeta Kabátová, 10. Ing. Marta Sidorjaková  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Lukáša Boritáša.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a) volí  za podpredsedu Komisie verejného poriadku doc. MVDr. Petra Korima, CSc.  
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b) volí týchto neposlancov za členov Komisie verejného poriadku: 

1. Mgr. Ľubomír Kopčo,  2. mjr. JUDr. Ján Michalco,  3. Mgr. Jozef Marcin,  

      4. Matúš Nemec, 5. Roman Štefančík  

 

Počet  prítomných poslancov:  12  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

5. Záver  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a podnetné návrhy. Rokovanie o 16:32 hodine ukončil.  

Zápisnica je vyhotovená  formou písomného záznamu z rokovania. 

Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam, 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 III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 16. 02. 2023 v mimoriadnom termíne z hlasovacieho 

zariadenia firmy A. S. Partner, s r. o., Košice. 

 

  

 

 

 

 

 

Dňa 01.03.2023 .........................                              Dňa 01.03.2023....................... 

  

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

             prednosta                           starosta                                                                   

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

Dňa 02.03.2023 ........................                                          Dňa 02.03.2023 ...................... 

 

        Mgr. Mária Ivanecká, v. r.                                        doc. MVDr. Peter Korim, CSc., v. r.   

 

      

 

 

 

 

 
     V Košiciach dňa 28. 02. 2023 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie   


