Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
v mimoriadnom termíne dňa 30. apríla 2020 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 XIII. zasadnutia
zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Ospravedlnení poslanci:

Vojtech Tóth, MBA

miestneho

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
1. Otvorenie
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:05 hodine otvoril XIII. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých
prítomných. Požiadal prítomných o dodržiavanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva
v čase pandémie COVID - 19. Program rokovania obdržali poslanci e-mailom, starosta
prečítal program rokovania. Nasledovala prezentácia poslancov, prezentovalo sa 11
poslancov. Starosta konštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň
ospravedlnil neprítomnosť pána poslanca Vojtecha Tótha, MBA na tomto rokovaní z dôvodu
pracovných povinností.
Starosta požiadal prítomných poslancov o predloženie návrhov na vypustenie bodov
programu rokovania. Keďže takéto návrhy neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého
zboru o programe rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke - zverejnený pred zasadnutím
miestneho zastupiteľstva.
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. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka
3. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od
18. 12. 2019 do zasadnutia MZ dňa 30. 04. 2020
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu CHAIN s registračným číslom FMPE/1901/1.1/024 v programe Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január marec 2020
6. Rôzne
7. Záver
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania
uvedený v pozvánke – zverejnený.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Starosta požiadal poslanecký zbor o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania.
Návrhy na doplnenie programu zo strany poslancov neboli, starosta konštatoval, že dnešné
rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným - zverejneným programom.
1. b) Voľba návrhovej komisie
Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie.
Za člena návrhovej komisie bol navrhovaný poslanec Ing. Roman Matoušek.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí návrhovú komisiu:
Ing. Roman Matoušek.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

1. c) Určenie overovateľov zápisnice
Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pani poslankyňu Ivetu
Adamčíkovú a pána poslanca Mgr. Zdena Bartóka.
2. Zloženie sľubu poslanca - náhradníka
Starosta: Otvoril bod programu a prečítal sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Zvolený kandidát - náhradník na funkciu poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP Bc. Dávid Karľa skladá zákonom predpísaný sľub poslanca
a potvrdzuje ho svojim podpisom. Týmto aktom začína výkon funkcie poslanca miestneho
zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2018 - 2022. Starosta odovzdal poslancovi –
náhradníkovi osvedčenie o zvolení a dodal, že sa teší na spoluprácu.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 25 ods. 1 a 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) berie na vedomie
1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Ing. Ladislava Takáča, PhD. z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca ku dňu 29. 02. 2020
2. nastúpenie Bc. Dávida Karľu ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho
zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 4
b) konštatuje,
že v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, Bc. Dávid Karľa zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
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Sľub poslanca tvorí prílohu tohto uznesenia.
Počet prítomných poslancov: 11
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11
Hlasovanie: Za hlasovalo 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0

Návrh bol prijatý.

Po zložení sľubu poslanca - náhradníka požiadal starosta všetkých prítomných poslancov
o prezentáciu. Prezentovalo sa 12 poslancov.
3. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od
18. 12. 2019 do zasadnutia MZ dňa 30. 04. 2020
Starosta: Otvoril bod programu k informatívnej správe o zrealizovaných komisiách pre
výberové konania. Následne otvoril diskusiu. Keďže v diskusii sa nikto neprihlásil, starosta ju
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
berie na vedomie
Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od
18. 12. 2019 do zasadnutia MZ dňa 30. 04. 2020.
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. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu CHAIN s registračným číslom
FMP-E/1901/1.1/024 v programe Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Starosta: Otvoril bod a oboznámil prítomných so žiadosťou o poskytnutie dotácie.
Informoval, že už na predchádzajúcich zastupiteľstvách boli poslanci informovaní
o uvedenom projekte, v ktorom bola naša mestská časť úspešná. Po komunikácii s agentúrou
Via Carpatia, ktorá spracováva tieto výzvy, sme dostali informáciu, že nepostačuje uznesenie,
ktorým miestne zastupiteľstvo berie na vedomie zámer prípravy tohto projektu. Je potrebné
schváliť spolufinancovanie a to je vo výške 15 % z celkových výdavkov projektu. Celkový
rozpočet časti projektu, za ktorý zodpovedá mestská časť je 29 664,25 eur, hodnota
spoluúčasti vo výške 15 % predstavuje 4 449,64 eur. Z dôvodu pandémie Covid – 19 nám
agentúra odporúčala presun plánovaných aktivít. Po následnej konzultácii sme navrhli, že
podujatie fašiangy v roku 2021 by bolo náhradou za festival plánovaný v tomto roku.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania, v diskusii sa nikto neprihlásil. Po jej
ukončení požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
a) berie na vedomie
informáciu o získaní finančných prostriedkov
b) schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu CHAIN s registračným číslom FMPE/1901/1.1/024 v programe Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko vo výške 15 %
z celkových výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 449,64 eur.
Počet prítomných poslancov: 12
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12
Hlasovanie: Za hlasovalo 12 proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie
január - marec 2020
Starosta: Otvoril bod programu a informoval poslancov, že rozpočtové opatrenia boli
vykonané v súlade s kompetenciami, ktoré má schválené. K bodu programu otvoril diskusiu.
Do diskusie nebol nikto prihlásený, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie 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 január - marec
2020.
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.

6. Rôzne
Starosta otvoril bod rôzne. Informoval poslanecký zbor, že v písomnej forme obdržali
materiál týkajúci sa kosenia verejnej zelene v mestskej časti a opráv komunikácií a výtlkov na
území mestskej časti. K bodu rôzne otvoril diskusiu.
p. Matoušek: Predniesol poslanecký návrh na uznesenie, ktorý sa týkal personálnych zmien
v jednotlivých komisiách.
p. Boritáš: Poďakoval poslancom mestskej časti, ktorí sú zároveň poslancami v mestskom
zastupiteľstve, za ich podnetné návrhy a vykonanú prácu. Vzhľadom na súčasnú situáciu
v spoločnosti - navrhol prehodnotiť realizáciu niektorých projektov. Poďakoval za vzornú
prípravu tohto miestneho zastupiteľstva v mimoriadnej situácii a v poslaneckom zbore privítal
nového poslanca – náhradníka Bc. Dávida Karľu.
Starosta: Informoval, že podľa vývoja situácie mestská časť počíta s výpadkom na úrovni
zhruba 200 000 eur. Momentálne šetríme na úrovni 20 % všetkých aktivít. V našom
rezervnom fonde máme viac ako 400 000 eur, ale zároveň máme projekt Senior dom v sume
2 500 000 eur, ktorý je rozostavaný a mesto v tomto smere mestskej časti nepomôže. Máme
prostriedky v rezervnom fonde, ale naše záväzky sú niekoľkonásobne vyššie. Ďalšie
zasadnutie zastupiteľstva plánujeme koncom mája alebo začiatkom júna. Na tomto
zastupiteľstve by mali byť prerokované výsledky hospodárenia za minulý rok, správy
kontrolóra a niektoré ďalšie projekty. Predstavíme aj plán finančných dopadov na mestskú
časť, a tiež naše návrhy na získanie ďalších finančných prostriedkov.
Do diskusie v bode rôzne sa nikto nehlásil, starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
1. berie na vedomie
a) vzdanie sa funkcie predsedu Finančnej komisie a členstva v nej Ing. Ladislava Takáča,
PhD. ku dňu 26. 02. 2020 na vlastnú žiadosť
b) vzdanie sa funkcie podpredsedu Komisie verejného poriadku a členstva v nej Ing.
Ladislava Takáča, PhD. ku dňu 26. 02. 2020 na vlastnú žiadosť
c) vzdanie sa členstva Ing. Ladislava Takáča, PhD. v Komisii výstavby, dopravy a životného
prostredia ku dňu 26. 02. 2020 na vlastnú žiadosť
d) vzdanie sa členstva Ing. Ladislava Takáča, PhD. v Dozornej rade Podniku služieb KVP
s. r. o. ku dňu 26. 02. 2020 na vlastnú žiadosť
e) vzdanie sa členstva v Komisii kultúry, školstva a športu - neposlanca Bc. Dávida Karľu ku
dňu 29. 04. 2020 na vlastnú žiadosť
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f) vzdanie sa funkcie podpredsedu Finančnej komisie Ing. Romana Matoušeka ku dňu
29. 04. 2020 na vlastnú žiadosť
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

volí
za predsedu Finančnej komisie Ing. Romana Matoušeka
za podpredsedu Finančnej komisie Mgr. Zdena Bartóka
za podpredsedu Komisie verejného poriadku PaedDr. Mariána Mikulišina
za člena Komisie kultúry, školstva a športu poslanca Bc. Dávida Karľu
za člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia poslanca Bc. Dávida Karľu
za člena Dozornej rady Podniku služieb KVP s. r. o. poslanca Mgr. Mariána Horenského,
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.

7. 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 15:26 hodine ukončil.
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 XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Sídlisko KVP, konaného dňa 30. 04. 2020 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner,
s r. o., Košice.

Dňa 18.05.2020 .............................

Dňa 18.05.2020 ......................
Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Overovatelia zápisnice :

Dňa 20.05.2020 ..........................

Dňa 21.05.2020 ........................

Iveta Adamčíková, v. r.

Mgr. Zdeno Bartók, v. r.

V Košiciach dňa 18. 05. 2020
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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