Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Zápisnica
z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného
dňa 14. decembra 2020 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 XIX. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Ospravedlnení poslanci:

Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Marta Sidorjaková,
PaedDr. Marián Mikulišin.

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
1. Otvorenie
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:30 hodine otvoril XIX. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konané v mimoriadnom
termíne a privítal všetkých prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov na tomto rokovaní Ing. Márie Gamcovej, PhD., Ing. Marty Sidorjakovej a PaedDr. Mariána Mikulišina.
Prítomných poslancov požiadal, aby sa prezentovali. Po vykonaní prezentácie skonštatoval, že
miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 10 poslancov.
Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta - Mgr. Ladislav Lörinc prečítal návrh
programu rokovania, ktorý bol zverejnený a požiadal poslancov o predloženie návrhov na
zmeny.
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. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu KultAction s registračným číslom
FMP- E/1901/4.1/120 v programe Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
3. Rôzne
4. Záver
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9
Hlasovanie: Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Návrh bol prijatý.

Zo strany poslaneckého zboru neboli žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania.
Starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi 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: 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
Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca PaedDr. Zdena
Bartóka a pána poslanca Martina Boritáša.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu KultAction s registračným
číslom FMP - E/1901/4.1/120 v programe Interreg V-A Slovenská republika
- Maďarsko
Starosta: Uviedol bod rokovania. Informoval poslancov a prítomných, že mestská časť bola
úspešná aj v druhej žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu cezhraničnej
spolupráce v rámci programu Interreg. Pre nás to znamená, že budeme opäť organizovať
kultúrne podujatia, v tomto prípade vianočné trhy. Tieto budeme organizovať na budúci rok,
keďže v tomto roku nám to situácia nedovoľuje. Dodal, že v programe sú vyčlenené finančné
prostriedky pre nášho partnera a pre nás v celkovej hodnote 41 432,19 eur. Za tieto peniaze
budeme môcť organizovať nielen kvalitnejšie podujatia, ale ich aj lepšie materiálne
zabezpečiť. Prínos vidíme aj v tom, že tento materiál ostáva v majetku mestskej časti.
Uviedol, že zasadnutie v mimoriadnom termíne bolo potrebné zvolať z dôvodu, že uznesenie
miestneho zastupiteľstva je povinnou prílohou k získaniu dotácie.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže v diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil
a 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 KultAction s registračným číslom FMPE/1901/4.1/120 v programe Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko vo výške 15 %
z celkových výdavkov projektu, maximálne do výšky 3784,83 eur.
Počet prítomných poslancov: 10
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10
Hlasovanie: Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0
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Návrh bol prijatý.

3. Rôzne
Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu. Keďže sa v tomto bode nikto z prítomných
poslancov neprihlásil do diskusie, starostu ju ukončil a uzavrel bod rôzne.
4. Záver
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP poďakoval všetkým prítomným za účasť
a rokovanie o 15:35 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 zo XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Sídlisko KVP, konaného v mimoriadnom termíne dňa 14. 12. 2020 z hlasovacieho
zariadenia firmy A. S. Partner, s r. o., Košice.

Dňa 07.01.2021 .............................

Dňa 07.01.2021 ...........................

Ing. Miroslav Michalus, v. r.
prednosta

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta

Overovatelia zápisnice

Dňa 20.01.2021 ..........................

Dňa 20.01.2021 .........................

PaedDr. Zdeno Bartók, v. r.

Martin Boritáš, v. r.

V Košiciach dňa 28. 12. 2020
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková
právne oddelenie
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