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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 25. marca 2021 v mimoriadnom termíne o 15:30 hodine v priestoroch Miestneho úradu 

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

 

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

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   PaedDr. Zdeno Bartók, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.,  

                                               PaedDr.  Marián Mikulišin.   

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1.  Otvorenie  

Zástupca starostu mestskej časti Ing. Roman Matoušek o 15:33 hodine otvoril XXI. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a  privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť starostu mestskej časti Mgr. Ladislava Lörinca a poslancov 

miestneho zastupiteľstva - PaedDr. Zdena Bartóka, doc. Ing. Máriu Gamcovú, PhD.,    

PaedDr. Mariána Mikulišina. Zástupca starostu požiadal poslancov o vykonanie prezentácie. 

Po vykonaní prezentácie skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, 

prezentovalo sa 10 poslancov.    

Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Ing. Roman Matoušek predniesol zverejnený 

program rokovania a  požiadal poslancov o  predloženie návrhov na vypustenie bodov 

programu. Keďže takéto návrhy neboli, 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. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom areálu bývalej MŠ v   

Drocárovom parku s právom kúpy prenajatej veci a jeho následný prevod a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže                                   

3. Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov predložených v rámci 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže                         
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4. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru Zuzana Lušecká, 

OBNOVA-VKUS z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania 

nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej 

choroby COVID-19                                     

5. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021   

6.  Rôzne  

7.  Záver    

 

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

Zástupca starostu požiadal poslanecký zbor o predloženie doplňujúcich návrhov k programu 

rokovania. Takéto návrhy nezazneli, zástupca starostu konštatoval, že dnešné rokovanie 

miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným programom – zverejneným.  

 

1.  b) Voľba návrhovej komisie   

 Zástupca starostu: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 

Za člena návrhovej komisie bola navrhovaná pani poslankyňa Iveta Adamčíková.    

    

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  volí   

návrhovú komisiu v zložení:  Iveta Adamčíková.    

       

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

1.  c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Zástupca starostu: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca doc. 

MVDr. Petra Korima, CSc. a pána poslanca Mariána Koszoru.   

 

2. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom areálu bývalej MŠ 

v Drocárovom parku s právom kúpy prenajatej veci a jeho následný prevod 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže                                   

Zástupca starostu: Otvoril bod rokovania. Uviedol, že pri nástupe do úradu sme sa snažili čo 

najrýchlejšie skompletizovať materiály okolo Senior domu. Zhruba po roku práce mestská 

časť dala výpoveď predchádzajúcemu nájomcovi a objekt prešiel do našej správy. Tiež 

povedal, že v rámci preverovania dokumentácie sme zistili, že tretie podlažie je v rozpore so 

stavebným povolením. Preto mestská časť vyzvala bývalého nájomcu na odstránenie tohto 

podlažia. Momentálne je objekt plne v správe mestskej časti a ako správca musíme rozhodnúť 

o spôsobe nakladania s týmto majetkom. Dodal, že v dôvodovej správe v predloženom 

materiáli je uvedené, že ako najvhodnejšia alternatíva sa javí prenájom nehnuteľnosti 

s právom kúpy prenajatej veci. V predloženom materiáli je stanovený spôsob prenájmu aj 

podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj „OVS“). Dodal, že za účelom nájmu je 

prioritná realizácia cieľov a záujmov vyhlasovateľa súťaže, ktorým je realizácia rekonštrukcie 

nehnuteľností a následné poskytovanie sociálnych služieb v prospech fyzických osôb 

odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

Uviedol, ktoré podmienky musí nájomca splniť. V prípade nesplnenia jednej podmienky bude 

vyradený z tejto OVS. Komisia, ktorú bude poslanecký zbor voliť v ďalšom bode rokovania, 

má určené striktné kritériá hodnotenia OVS. Doplnil, že najvyššie percento je na strane 

kúpnej ceny s váhou až 60 %. Kúpna cena, ktorá bola stanovená súdnoznaleckým posudkom, 

ktorý dala mestská časť vypracovať - je 924 000,00 eur. K predkladanému materiálu prebehli 
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rozsiahle diskusie, prediskutovali sme rôzne možnosti a varianty, tento variant je tzv.  

hybridný. Našou snahou je docieliť to, aby sme mali dohľad nad výstavbou tohto objektu. Až 

po splnení všetkých podmienok uvedených v OVS, môže dôjsť k právu kúpy daného objektu. 

V prípade, že sa nikto neprihlási, alebo ak niekto nesplní stanovené podmienky, je aj možnosť 

OVS zrušiť. Preto je potrebné vynakladať maximálne úsilie na dosiahnutie maximálneho 

výsledku obchodnej verejnej súťaže.  

Zástupca starostu otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

p. Koszoru: Uviedol, že v rámci stretnutí poslancov ešte za bývalého vedenia sme hľadali 

rôzne riešenia. Teší ma, že po tom všetkom od získania Senior domu späť pre MČ, od 

prípravy materiálov a hľadaní riešení, po všetkých rokovaniach pána starostu, ktorými bol 

poverený, sme  dospeli k OVS. Je pripravená dobre a verím, že tak ako je pripravená má  

všetky predpoklady na to, aby bol Senior dom úspešne dostavaný a prevádzkovaný. Dodal, že 

ho znepokojuje fakt, že územný plán mesta Košice počíta na tomto území s funkciou vysoko-

podlažnej obytnej výstavby, v rámci ktorej môže byť na tomto území v budúcnosti postavené 

čokoľvek. Teda je tu riziko, ktoré môže, ale aj nemusí nastať. A práve toto riziko vzbudzuje 

u mňa obavu a preto nemôžem tento materiál podporiť. Povedal, že možné  riziká konzultoval 

s právnikmi, a tí mu potvrdili, že v prípade prevodu majetkových práv, ak by sa vlastník 

dostal do finančných problémov a potreboval by tento objekt predať, tak budúci majiteľ tam 

vie postaviť prakticky čokoľvek.  

p. Boritáš: Pochválil všetkých, ktorí sa podieľali na príprave tohto materiálu. Zdôraznil, že 

v podmienkach máme zahrnuté tzv. predkupné právo. Tiež uviedol, že podporí tento návrh. 

Poznamenal, že územný plán sa dá zmeniť aj dodatočne tak, aby účel ostal zachovaný a mali 

by sme tak istotu do budúcnosti. Verím, že nový nájomník a potom majiteľ postaví objekt, na 

ktorý budeme hrdí a bude spĺňať svoj účel. 

Zástupca starostu: Dodal, že na našich interných stretnutiach boli stanovené a zapracované 

všetky kritériá a podmienky, teda aj účel prevádzkovania Senior domu a zmluva 

s predkupným právom. Uviedol, že počas celej doby výstavby má mestská časť dohľad nad 

dianím na objekte. Preto scenár, ktorý prezentoval pán poslanec Koszoru, je dosť 

nepravdepodobný. Ak sa niekto prihlási do OVS, do financovania stavby budú vstupovať aj 

iné inštitúcie ako napr. banky. Tieto budú žiadať záruku, že finančné prostriedky budú 

vynaložené na tento daný účel. Pripustil určité riziko, ale toto riziko sme sa týmto hybridným 

riešením snažili maximálne eliminovať, aby sme maximálne ochránili majetok mestskej časti. 

Zvažovali sme riešenie, aby sme do toho išli finančne samostatne, avšak naše finančné 

možnosti nie sú postačujúce. Preto sme hľadali aj externé zdroje. Ďalej uviedol, že 

momentálne nie sú k dispozícií žiadne výzvy na sociálne služby. Poďakoval právnemu 

oddeleniu, oddeleniu výstavby a majetku a všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní tohto 

materiálu. Mestská časť je veľmi dobre ochránená, a ak nebudeme s niečím súhlasiť, 

v podmienkach máme zapracovanú klauzulu, ktorou vieme zrušiť celú OVS. V závere pozval 

poslancov na vyhodnotenie tejto súťaže v úlohe pozorovateľov. 

p. Koszoru: Doplnil pána poslanca Boritáša v tom zmysle, že zmenou územného plánu by sa 

mohol nový majiteľ pozemku poškodiť na hodnote tohto pozemku a mohol by si nárokovať 

stratu, ktorú by tým získal. Zmenu územného plánu si viem predstaviť s jeho súhlasom. 

Nemal by som nič proti tomu, ak by mestská časť iniciovala na meste Košice zmenu 

územného plánu a potom by bolo všetko v najlepšom poriadku. Akonáhle by sa objekt predal 

ďalej, čo je málo pravdepodobné, ale vylúčiť sa to nedá, tak budúci majiteľ by nemusel 

súhlasiť s funkciou stavby. Dodal, že by sme mali byť opatrní a radšej počkať, lebo nevieme, 

čo bude o 10-15 rokov.  

Ing. Michalus: Na úvod povedal, že sa zúčastňoval každého stretnutia ohľadom Senior domu.  

Dnes nie je prvý deň rozhodovania, dnes je v podstate posledný deň, kedy sa musíte 

rozhodnúť, ako pokračovať ďalej. Viacerí poslanci mali vo volebnom programe vyriešenie 

otázky Senior domu. Uviedol, že momentálne je z objektu ruina, ktorá chátra každým dňom  

a hrozí, že spadne a už nebude čo rekonštruovať. Odklad a čakanie na eurofondy by mohli byť 
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kontraproduktívne. Za dva roky obe právne kancelárie, vedenie mestskej časti aj právne 

oddelenie mestskej časti, ktoré sa týmto problémom zaoberali, preberali viaceré možnosti, aby 

eliminovali možné riziká do budúcnosti. Povedal, že je v záujme mestskej časti, aby v tomto 

objekte vzniklo senior centrum. Keďže sme tu mali veľmi neblahé skúsenosti s predošlým 

nájomcom, snažili sme sa vyhnúť ďalším nájomcom, ktorí by možno pokračovali v takejto 

zlej práci. Pán doktor Torma nás upozornil, že v prípade konkurzu nového nájomcu by objekt 

mohol teoreticky prejsť na niekoho tretieho, ktorý by už nebol viazaný týmto stavom. Preto 

sme prišli na riešenie, ktoré je vám predkladané a ktoré vo veľkej miere eliminuje obavu pána 

poslanca. Dodal, že je potrebné si uvedomiť, v akom stave je objekt dnes. Nový nájomca je 

povinný do objektu investovať, musí ho prevádzkovať a musí dostať kolaudačné rozhodnutie 

na prevádzkovanie Senior domu. Neviem si predstaviť, že ak by stavbu chcel predať, tak 

minimálne za vynaložené náklady. Následne by objekt niekto kúpil, zbúral a postavil tam 

napr. garáže. Preto je v materiáli zapracované predkupné právo mestskej časti. Druhá 

možnosť je nerobiť nič. Objekt tam bude strašiť naďalej a peniaze mestskej časti vynaložené 

na sanáciu by boli vyhodené do vetra. Tiež dodal, že to nie je nejaká lukratívna vec, ale na 

druhej strane je to najväčší majetok mestskej časti. Netreba podceňovať to, že objekt raz dva 

predáme. Dva roky v dobrej viere sa o objekt starali pracovníci úradu. Tiež povedal, že 

materiál bol pripravený veľmi dobre. 

Ing. Takáč: Informoval, že na túto problematiku sa pozerá v troch rovinách: 

- Prvá rovina - mestská časť je povinná hospodáriť so svojím majetkom tak, aby ho 

rozvíjala v prospech občanov, čo v tomto stave nevieme momentálne zabezpečiť. Ako 

kontrolór musím kontrolovať hospodárenie mestskej časti so svojim majetkom. Ako 

poslanec predchádzajúceho funkčného obdobia poznám genézu celej situácie. 

- Druhá rovina je taká, že pre mňa ako kontrolóra je OVS najtransparentnejší spôsob 

prenájmu majetku a jeho následný predaj. Tiež uviedol, že oceňuje mestskú časť za to, že 

sa rozhodla ísť touto cestou. 

- Tretia rovina - môžem povedať, že materiál, ktorý som aj ja pripomienkoval, splnil všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré majú v tejto oblasti spĺňať.  

p. Podolinský: Pochválil materiál, avšak jeho obavy začnú byť opodstatnené v bode, keď sa 

objekt postaví a spustí do prevádzky zariadenie pre seniorov. Povedal, že by bol rád, keby sa 

zariadenie uviedlo do prevádzky a keby zotrvalo v tejto činnosti, ale má obavu, čo bude 

v budúcnosti, keďže ceny nehnuteľností rastú. To, čo sa tam dá postaviť má hodnotu aj 15 

miliónov. Keďže mám obavy, danú vec nepodporím a apelujem na druhých poslancov, aby sa 

zamysleli, lebo potom sa budú zodpovedať svojim voličom. Verím v dobro a zámery ľudí, 

ktorí budú investovať do daného objektu ale žijeme vo svete, ktorý je reálny a nie založený 

iba na viere v dobro.   

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, zástupca starostu ju uzavrel a požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a) schvaľuje zámer prenájmu s právom kúpy prenajatej veci a následného prevodu 

vlastníctva majetku Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP,  a to: 

- Stavba so súpisným číslom 1149 – budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum – 

škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555 o výmere 6760 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na 

liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, 

okres Košice II a 

- Pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným 

číslom 3555 o výmere 6760 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres 

Košice II 
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b) schvaľuje podľa ustanovení § 9a ods. 9 v spojení s ust. § 9a ods. 1 písm. a) ods. 2,3 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  

spôsob prenájmu majetku a následného prevodu vlastníctva majetku Mestskej 

časti Košice Sídlisko KVP: Stavba so súpisným číslom 1149 – budova pre školstvo, na 

vzdelávanie, výskum – škôlka, jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na 

katastrálnej mape pod parcelným číslom 3555 o výmere 6760 m2 - zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice 

– Sídlisko KVP, okres Košice II a pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na 

katastrálnej mape pod parcelným číslom 3555 o výmere 6760 m2 - zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice 

– Sídlisko KVP, okres Košice II formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

 

c) schvaľuje predkupné právo nájomcu na kúpu prenajatých nehnuteľností: Stavba 

so súpisným číslom 1149 – budova pre školstvo, na vzdelávanie, výskum – škôlka, 

jasle, stojaca na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parcelným 

číslom 3555 o výmere 6760 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres 

Košice II a pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod 

parcelným číslom 3555 o výmere 6760 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2879, katastrálne územie Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, 

okres Košice II formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

 

d) schvaľuje podľa ustanovení § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov podmienky obchodnej verejnej 

súťaže podľa predloženého návrhu 

 

e) berie na vedomie znenie návrhu nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci 

podľa predloženého návrhu. 

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 2, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

3. Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov predložených v 

rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže  

Zástupca starostu: Uviedol bod programu rokovania a povedal, že k tejto téme prebehli rôzne 

interné rokovania, uskutočnilo sa aj tzv. interné hlasovanie za členov komisie z radov 

poslancov. Na základe rozhodnutia, ktoré vzišlo z tohto hlasovania, som pripravil nový  návrh 

na uznesenie.   

 

K bodu programu otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. Zástupca starostu ju 

uzavrel a slovo dal návrhovej komisii.   

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

žiada  

starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, aby za účelom vyhodnotenia a schválenia 

víťazného návrhu predloženého v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže vymenoval 

komisiu v počte 7 členov takto:  

a) 4 členovia s hlasovacím právom z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP  v  zložení:  Ing. Roman Matoušek,  Iveta Adamčíková,  

      Mgr. Marián Horenský, PhD., Ing. Milan Pach 
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b)  3 členovia s  hlasovacím právom z  radov zamestnancov Mestskej časti  Košice - Sídlisko 

KVP v zložení: prednosta miestneho úradu, zamestnanec Oddelenia výstavby a majetku, 

zamestnanec Právneho oddelenia 

c)  starosta MČ a externý právny poradca MČ, ktorý pripravil návrh nájomnej zmluvy, sa 

zúčastnia zasadnutia komisie bez hlasovacieho práva. 

 

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 2, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  

 

4. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru Zuzana 

Lušecká, OBNOVA-VKUS z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie 

sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej ľudskej choroby COVID–19 

Zástupca starostu: Otvoril bod programu rokovania s tým, že pokračujeme v udeľovaní 

COVID-pomoci pre našich nájomcov. Na základe informácie právneho oddelenia uviedol, že 

tento subjekt v minulosti nedostal žiadnu podporu. K bodu programu otvoril diskusiu.   

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, zástupca starostu ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje    

zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového 

priestoru Zuzana Lušecká, OBNOVA-VKUS, Bačkovík č. 51, 044 45 Bačkovík, IČO: 

43628052, na základe  zmluvy č. 89/29/2011/SM o nájme nebytového priestoru, za obdobie 

od 24.10.2020 do 08.11.2020 a od 19.12.2020 do 31.12.2020 (spolu 30 dní), a to vo výške 

223,19 €. Podmienkou zníženia nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 

155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení 

zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti  so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v zmluve o nájme nebytového priestoru, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu 

a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia 

druhej vlny nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

5.   Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021 

Zástupca starostu: Uviedol bod rokovania a dodal, že materiál bol doručený všetkým 

poslancom,  je potrebné odsúhlasiť plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 

I. polrok 2021. Otvoril diskusiu k bodu rokovania. 

p. Boritáš: Predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: Miestne zastupiteľstvo berie na 

vedomie plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 1. polrok 2021.  

Zástupca starostu požiadal právne oddelenie o vyjadrenie. 

JUDr. Balážová: Uviedla, že predložený návrh na uznesenie je v poriadku, starosta môže  
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zvolať zasadnutie aj v mimoriadnom termíne. 

V diskusii sa nikto neprihlásil, zástupca starostu ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Martina Boritáša  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie  

plán zasadnutí Miestnej rady a  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP na 1. polrok 2021 v nasledujúcich termínoch : 

 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 18. 02. 2021 o 15:00 hodine  

(štvrtok)                                                    29. 04. 2021 o 15:00 hodine  

                                                                  17. 06. 2021 o 15:00 hodine  

 

Zasadnutia miestnej rady:                        16. 02. 2021 o 15:00 hodine  

(štvrtok)                                                    15. 04. 2021 o 15:00 hodine  

                                                                  03. 06. 2021 o 15:00 hodine  

 

Počet prítomných poslancov: 10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 5, proti 1, zdržalo sa 3, nehlasoval 1                 Návrh nebol prijatý.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje  

plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP na 1. polrok 2021 v nasledujúcich termínoch : 

 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 18. 02. 2021 o 15:00 hodine  

(štvrtok)                                                    29. 04. 2021 o 15:00 hodine  

                                                                  17. 06. 2021 o 15:00 hodine  

 

Zasadnutia miestnej rady:                       16. 02. 2021 o 15:00 hodine  

(štvrtok)                                                   15. 04. 2021 o 15:00 hodine  

                                                                  03. 06. 2021 o 15:00 hodine  

 

Počet  prítomných poslancov:  10  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasoval 0                     Návrh bol prijatý.  

 

6.  Rôzne 

Zástupca starostu otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.  

Do diskusie v bode rôzne sa nikto neprihlásil, zástupca starostu ju uzavrel aj bod rôzne. 

 

7.   Záver  

Zástupca starostu mestskej časti Ing. Roman Matoušek po vyčerpaní programu rokovania 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP sa  poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a podnetné návrhy. Rokovanie o 16:18 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.   
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Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Prezenčná listina poslancov  

- Prezenčná listina ďalších prítomných 

- Výpisy o hlasovaní poslancov z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 25. 03. 2021 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

 

Dňa 22.04.2021  .............................                            Dňa 22.04.2021  ..............................

   

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

                    prednosta                             starosta 

                                                                                                 v. z. Ing. Roman Matoušek, v. r.                                                                    

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

 

 

 

Dňa  22.04.2021  .........................                                        Dňa 29.04.2021 ............................ 

 

         doc. MVDr. Peter Korim, CSc., v. r.           Marián Koszoru, v. r.    

  

      

 

           

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 19. 04. 2021 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  
  


