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  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 
z XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného 
dňa 27. februára 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 XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva,    

ktorá tvorí prílohu zápisnice.  
 
Ospravedlnení poslanci:  Vojtech Tóth, MBA, 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 15:05 hodine otvoril XII. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých prítomných.  
Nasledovala prezentácia poslancov- prezentovaných je 11 poslancov. Starosta konštatoval, že 
miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň ospravedlnil Ing. Annu Hókovú 
z dôvodu práceneschopnosti a pánov poslancov Mikulišina a Tótha z dôvodu pracovných 
povinností.  
Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta prečítal program rokovania a  
požiadal prítomných poslancov o návrhy na vypustenie bodov programu rokovania. Zo strany 
poslaneckého zboru neboli podané žiadne návrhy na vypustenie bodov zverejneného 
programu rokovania.  
Nasledovalo hlasovanie o návrhu programu, ktorý bol uvedený v pozvánke na rokovanie - 
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. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 

KVP za obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019           
3. Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP  o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za 

obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019           
 4. Kontrola plnenia uznesení                                                                               
 5. Správy z výročných schôdzí Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP                                                                             
 6. Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020                                                   
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  7. Informácia o vybavených interpeláciách                                                    
  8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP    
  9. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 
10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 a roky 2021, 2022      
11.  Pravidlá participatívneho rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP                 
12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP -     

návrh na doplnenie a zmeny                                          
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Vytvorenie tréningového centra    

pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom – Podnik služieb KVP s  r. o.“ 
14.  Informácia k „Domu seniorov Mestskej časti Košice – KVP“                 
15.  Interpelácie  
16.  Otázky poslancov 
17.  Rôzne  
18.  Záver    
 
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 poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov programu rokovania. 
Pán poslanec Horenský predložil návrh na doplnenie nového bodu programu rokovania č. 12/  
s názvom  Koncepcia rozvoja práce s mládežou Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 
2020 – 2027 s tým, že ostatné body navrhol prečíslovať.   
Nasledovalo hlasovanie o doplnení bodu programu rokovania č. 12 s tým, že nasledujúce 
body sa prečíslujú.  
 
Návrh na uznesenie - poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP dopĺňa  
nový bod programu rokovania č. 12/ Koncepcia rozvoja práce s mládežou Mestskej časti 
Košice - Sídlisko KVP na roky 2020 - 2027 - poslanecký návrh s tým, že nasledujúce body 
programu sa prečíslujú.   
                                                
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 konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným 
programom s doplnením poslaneckého návrhu.   
 
1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 
Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Ing. Marta Sidorjaková a Marián 
Koszoru. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia:    
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP volí   
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marta Sidorjaková, Marián Koszoru. 
                
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.  
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1. c) Určenie overovateľov zápisnice    
 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pani poslankyňu Ing. Martu 

Sidorjakovú a pána poslanca Ing. Ladislava Takáča, PhD.   
 
2.  Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na 
     sídlisku KVP za obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019   
Starosta: Otvoril bod programu a na rokovaní privítal zástupcu obvodného oddelenia PZ  mjr. 
Ing. Petra Tverďáka. Konštatoval, že materiál poslanci obdržali e-mailom a otvoril diskusiu.   
p. Matoušek: Zaznamenali sme krádež obrubníkov na sídlisku KVP. Opýtal sa pána 
Tverďáka, či je možné tieto obrubníky dostať späť a v akom stave je riešenie tohto prípadu. 
Ing. Tverďák: Pozriem sa na to, avšak do skončenia vyšetrovania nie je možné podávať 
žiadne informácie.   
Starosta: Vysvetlil, že v jesenných mesiacoch nám ukradli tzv. bezpečnostné obrubníky na 
parkovisku pred kostolom. Páchatelia sú známi, ale prípad ešte nie je uzavretý, preto sa 
nevieme dostať k svojmu majetku. 
p. Bartók: K prerokovávanému bodu predniesol návrh na uznesenie v znení, že miestne 
zastupiteľstvo žiada obvodné oddelenie PZ o zvýšenú hliadkovú činnosť v okolí Senior domu 
v  Drocárovom parku.  
Starosta: Informoval, že Senior dom je už v správe majetku mestskej časti, keďže sa jedná  
o nebezpečnú stavbu – zvýšené kontroly v okolí tohto objektu sú potrebné.  
p. Tverďák: Prisľúbil hliadkovú činnosť pri tomto rozostavanom objekte.  
p. Takáč: Obvodnému oddeleniu PZ poďakoval za činnosť, ktorú vykonávajú na sídlisku 
KVP a za spoluprácu.  
 
Nikto ďalší nebol prihlásený do diskusie, starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú 
komisiu o prečítanie návrhov na uznesenie.    
 
Návrh na uznesenie - poslanecký návrh Mgr. Zdena Bartóka 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP žiada 
Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice - Sídlisko KVP o zvýšenú hliadkovú činnosť v 
okolí SENIOR DOMU, Drocárov park.    
 
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.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie  
Správu Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 
KVP za obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
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.  
 
3. Správa Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 

KVP za obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019  
Starosta: Otvoril bod programu rokovania  a privítal veliteľa Mestskej polície – stanice KVP 
Ing. Ladislava Pappa. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.    
p. Koszoru: Uviedol, že došlo k situácii, keď občan nahlásil mestskej polícii zle stojace auto 
a dotyčný príslušník policajného zboru oznámil meno oznamovateľa osobe, na ktorú bola 
hliadka zavolaná. Je to neštandardný postup. Odporúčame občanom, ak niekde vidia 
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porušovanie zákona, aby kontaktovali kompetentný orgán, napr. aj mestskú políciu. Bolo by 
dobré, aby sme v budúcnosti predchádzali zverejňovaniu mien oznamovateľov priestupku. 
p. Pach: Moja otázka sa týka parkovania pred kostolom. Požiadal políciu o súčinnosť pri 
usmerňovaní občanov pri parkovaní na tomto priestranstve predovšetkým v čase nedeľných 
bohoslužieb. Ak je miesto vyhradené pre dodávky, je potrebné vysvetliť občanom, že na 
takomto mieste nie je možné parkovať. Ide o preventívne opatrenia, nie je potrebné hneď 
ukladať pokuty. 
Ing. Papp: S požiadavkou pána poslanca Pacha súhlasil a doplnil, že ohľadom parkovania 
vykonávajú kontroly po 15:45 hodine. Súčasne informoval, že príslušníci policajného zboru  
neposkytujú mená oznamovateľov priestupkov. 
p. Adamčíková: K uvedenému bodu predniesla návrh na uznesenie v znení, že miestne 
zastupiteľstvo žiada mestskú políciu o zvýšenú hliadkovú činnosť v okolí Senior domu v  
Drocárovom parku z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia občanov.   
p. Matoušek: Informoval, že bol poverený pánom starostom vo veci zlepšenia komunikácie 
medzi mestskou políciou a miestnym úradom. Snažím sa operatívne komunikovať s mestskou 
políciou. Na druhej strane - bolo by dobré informovať ľudí na bohoslužbách,  že aj oni sú 
povinní dodržiavať pravidlá pri parkovaní pred kostolom. Ďalej uviedol, že v prvých dvoch 
mesiacoch roka bolo odstránených päť auto-vrakov. Poďakoval mestskej polícii za súčinnosť 
pri uskutočňovaní našich podujatí a tiež za pomoc pri odstraňovaní popadaných stromov. 
Chceme zlepšiť komunikáciu medzi mestskou políciou, občanmi a miestnym úradom. 
p. Bartók: Opýtal sa, aký je postup oznamovateľa pri zle parkujúcom aute v prípade 
zasneženej plochy. 
Ing. Papp:  Odpovedal, že parkovacia plocha musí byť viditeľná.  
Starosta: Požiadal prítomných, aby medzi občanmi šírili informáciu o zmene legislatívy od 
01. 12. 2019 týkajúcej sa parkovania. Na niektorých plochách naďalej parkovali autá a tak 
ohrozovali chodcov. Zároveň poďakoval mestskej polícii, že v prvých mesiacoch tohto roka 
upozorňovali občanov na zmeny v parkovaní. Podľa nového platného cestného zákona už nie 
je možné jazdiť po chodníku autom za účelom parkovania priamo pred bránou. 
p .Matoušek: Správa o novom cestom zákone bola zverejnená v médiách a tiež boli rozšírené 
kompetencie mestskej polície. V spolupráci s pánom Ing. Pappom pripravujeme materiál 
týkajúci sa informovania občanov o nových kompetenciách mestskej polície. 
 
Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhov na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ivety Adamčíkovej  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  žiada 
Mestskú políciu Košice - stanicu KVP o zvýšenú hliadkovú činnosť v okolí SENIOR DOMU, 
Drocárov park z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia občanov 
 
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 - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP berie na vedomie 
Správu Mestskej polície Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za 
obdobie od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
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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4.  Kontrola plnenia uznesení 
Starosta:  Otvoril bod programu a diskusiu k nemu.  
p. Matoušek: Informoval poslancov, že im zaslal link na spracované uznesenia – tzv.  
kompletný prehľad všetkých uznesení, ktoré sú spracované spätne za obdobie osem rokov,   
zapracované sú aj uznesenia jednotlivých komisií od začiatku tohto funkčného obdobia.  
p. Takáč: Poďakoval zástupcovi starostu za takéto spracovanie uznesení. 
p. Boritáš: Skonštatoval, že niektoré sny sa plnia a toto bol jeden z nich, zároveň pánovi 
zástupcovi poďakoval.  
 
Do diskusie nebol nikto prihlásený, starosta uzavrel diskusiu  a slovo dal návrhovej komisii.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a) zaraďuje  uznesenia  z  IX.  rokovania  miestneho  zastupiteľstva  zo  dňa  14. 11. 2019, 

z X. rokovania zo dňa 18. 12. 2019 a z XI. rokovania zo dňa 30. 01. 2020 takto: 
     -  k splneným úlohám uznesenia č. 100, 103, 114, 119, 120  
b) berie na vedomie 
     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 
 
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.  Správy z výročných schôdzí Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
Starosta: Otvoril bod rokovania s tým, že správy poslanci obdržali písomne. Predkladateľom 
materiálu je pán zástupca starostu Roman Matoušek. Otvoril diskusiu a udelil mu slovo.   
p. Matoušek: Uviedol, že sa zúčastnil na obidvoch výročných schôdzach, kde si členovia 
Denného centra zvolili svojich predsedov, podpredsedov a upravili si štatút Denného centra. 
Výročných schôdzí sa zúčastnili viacerí poslanci. 
 
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 
a)  Správu z Výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (utorok)       

zo dňa 04. 02. 2020 
b) Správu z Výročnej schôdze Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (štvrtok)      

zo dňa 23. 01. 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.  Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 
Starosta: Každý rok si kluby schvaľujú plán svojej činnosti. Zároveň sú všetci občania aj 
poslanci vítaní v kluboch dôchodcov. Otvoril diskusiu k tomuto bodu. V diskusii sa nik 
neprihlásil, po jej ukončení dal starosta slovo návrhovej komisii.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie 
Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020. 
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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. Informácia o vybavených interpeláciách 
Starosta: Uviedol bod rokovania a informoval, že na minulom rokovaní bola prednesená jedna 
interpelácia od pani poslankyne Gamcovej. Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto 
neprihlásil, starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 
uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie 
Informáciu o vybavených interpeláciách  poslancov, ktoré boli prednesené na X. zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP dňa 18. 12. 2019.    
 
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.  
 
8.  Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP   
Starosta: Otvoril ďalší bod programu rokovania a diskusiu k nemu.   
p. Takáč: Poďakoval pani kontrolórke za vypracovanú správu a za jej prácu. 
 
Diskusia neprebehla, pretože sa nikto neprihlásil, po jej uzavretí dal starosta slovo návrhovej 
komisii.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za obdobie od 
30. 01. 2020 do zasadnutia MZ dňa 27. 02. 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.  
 
9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020   
Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu. V diskusii sa nikto neprihlásil, po jej 
ukončení návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  berie na vedomie 
stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 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.  
 
10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 a roky 2021, 2022   
Starosta: Otvoril bod programu a informoval, že návrh rozpočtu bol prerokovaný na 
jednotlivých stretnutiach. Snažili sme sa pripraviť ambiciózny rozpočet. Sú v ňom zahrnuté 
aktivity, ktoré sme sa snažili dlhé roky presadiť. Tieto vyplynuli z požiadaviek poslancov aj 
obyvateľov mestskej časti. Hospodárime s historicky najvyšším rozpočtom, príjmy sa navýšili 
cca o 30%. Navýšená bola podielová daň - na sumu 54,50 eur/obyvateľ. V minulosti nám 
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pribudli kompetencie, ale nebolo dostatok finančných prostriedkov. Zvýšením podielových 
daní sa naše príjmy navýšili. Máme tri základné priority: 
- doprava - súvislé opravy ciest a chodníkov 
- ekologické opatrenia a ekologické riešenia - využitie prameňa pod mostom, dažďové 

záhrady, výsadba stromov, zelené strechy a steny, znižovanie emisií 
- športoviská - na Drocárov park je spracovaný pekný projekt, tiež ďalšie ihriská, aby 

občania mali k dispozícii rôzne povrchy na športové aktivity. 
Do opráv ciest plánujeme investovať 180 000,- eur – súvislá oprava Jasuschovej, Čordákovej, 
Klimkovičovej, Húskovej ulice. Snažíme sa o opravu cesty Jána Pavla II. V rozpočte je 
navrhnutých 20 000,- eur na opravu mobiliáru, 35 000,- eur na realizáciu bezbariérového 
prístupu do Denného centra. V rozpočte nie sú zahrnuté financie na Senior dom, v tomto 
prípade je dôležitý statický posudok. Pani kontrolórka odporúča schváliť tento rozpočet po 
zapracovaní pripomienok poslancov. K návrhu rozpočtu otvoril diskusiu a požiadal pána 
zástupcu starostu o prednesenie stanovísk jednotlivých komisií.     
p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií. Finančná komisia, Komisia výstavby, dopravy 
a životného prostredia, Komisia kultúry, školstva a športu odporúčajú schváliť rozpočet podľa 
predloženého návrhu. 
 
K návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 prebehla diskusia v ktorej vystúpili poslanci – 
Horenský, Takáč, Gamcová, Boritáš. Otázky sa týkali navýšenia finančných prostriedkov 
v rozpočte, označovania parkovacích čiar, organizačnej štruktúry či zverejňovania informácií 
o zvýšení daní a využití týchto prostriedkov v občasníku Kvapka. Na jednotlivé otázky 
odpovedal pán starosta a pán prednosta miestneho úradu.  
  
p. Takáč: Poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave rozpočtu a tiež mestským 
poslancom, ktorí sa zaslúžili o zvýšenie podielových daní (máme 57 aktivít – vďaka 
všetkým).  
Starosta: Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe rozpočtu. Mestskí poslanci boli 
pranierovaní za zvyšovanie daní. Výsledkom je to, že môžeme týmto zvýšením daní 
zlepšovať infraštruktúru na sídlisku. To, čo je vybraté na daniach, sa vracia do infraštruktúry. 
 
Keďže sa nikto nehlásil do diskusie, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 
o prečítanie návrhu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a) schvaľuje 
     rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 podľa predloženého návrhu 
b) berie na vedomie  

rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na roky 2021, 2022 podľa predloženého     
návrhu.  

  
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.  
 
11.  Pravidlá participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP    
Starosta: Uviedol bod programu s tým, že po niekoľkých sedeniach s poslancami v ňom boli 
zapracované niektoré zmeny. Účelom tohto materiálu je, aby mestská časť mala tzv. 
občiansky rozpočet. To znamená, že určitú sumu budú môcť prerozdeliť občania priamo 
verejným hlasovaním, bude to dvojročný cyklus. V tomto roku budeme s občanmi  
komunikovať, občania sa môžu prihlásiť s projektami. Určíme aj čas, dokedy majú byť tieto 



 
8 

projekty vyhodnotené, potom budú zapracované do rozpočtu a realizované. Otvoril diskusiu 
k tomuto bodu.  
p. Matoušek: Do materiálu boli zapracované pripomienky poslancov. Finančná komisia 
odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť pravidlá participatívneho rozpočtu. 
p. Horenský: Je to prostriedok, ktorý môže zabrániť korupčnému správaniu a môže vtiahnuť 
občanov do rozhodovacieho procesu. Môžeme dokázať ľuďom, že procesy vo verejnej správe 
sa robia zodpovedne a čestne a tiež môžu priložiť ruku k dielu.  
Starosta: Dôležitá je v tomto prípade komunita, ktorá sa bude musieť do procesov zapájať.  
p. Koszoru: Poďakoval za vypracovanie tohto dokumentu. Teší sa na návrhy zo strany 
občanov. 
p. Podolinský: Podporuje túto myšlienku avšak nesúhlasí s časovým harmonogramom. 
Ing. Michalus: Predniesol informácie z Asociácie prednostov Slovenska. Dňa 20. marca sa 
bude konať celoslovenský snem Asociácie prednostov Slovenska, na ktorom bude nosnou 
témou participatívny rozpočet.      
Starosta: Tento dokument je pilotný prvý ročník, budeme sa učiť od druhých. Ak nájdeme 
chyby, tak na budúci rok to môžeme zmeniť na základe skúseností a tiež môžeme upraviť 
harmonogram. Budem rád, ak tento projekt podporíte.  
 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil, a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 
návrhu na uznesenie.   
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje 
Pravidlá participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa predloženého 
návrhu.   

 
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.  
 
12.  Koncepcia rozvoja práce s mládežou Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
       na roky  2020 – 2027 - poslanecký návrh   
Starosta: Otvoril bod programu a požiadal pána poslanca Horenského ako predkladateľa  
o oboznámenie prítomných s predloženým materiálom. 
p. Horenský: Dokument vytvára mozaiku toho, kam by sme sa chceli posunúť v práci 
s mládežou, bol tiež novelizovaný zákon o práci s mládežou. Mojím cieľom bolo pripraviť 
Koncepciu rozvoja práce s mládežou mestskej časti, ktorej cieľom je určenie si priorít, 
ktorými sa bude uberať záujem riešenia mládežníckej politiky. Ide o oblasti – vzdelávania 
s dôrazom na prvok participácie v rámci občianskeho vzdelávania, dobrovoľníctva, zdravia  a 
zdravého životného štýlu a cielenej a systematickej podpory a propagácie práce s mládežou.     
Prioritou je tiež participácia. Tento materiál je možné v budúcnosti dopĺňať a meniť 
v závislosti od zmien a podmienok. 
Starosta: Otvoril diskusiu k bodu programu 12/.  
p. Takáč: Podal procedurálny návrh na 5-minútovú prestávku. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 12 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 11, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
Po skončení prestávky o 16:30 hodine starosta požiadal prítomných poslancov, aby sa 
prezentovali. Prezentovalo sa 12 poslancov. 
p. Koszoru: Poďakoval pánovi Horenskému za prípravu ďalšej koncepcie pre našu mestskú 
časť. 
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Starosta: Skonštatoval, že nikto nie je prihlásený do diskusie, uzavrel ju a požiadal návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.      
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje 
Koncepciu rozvoja práce s mládežou Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2020 – 
2027 podľa predloženého návrhu.     
 
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.  
 
13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
      – návrh na doplnenie a zmeny 
Starosta: Uviedol tento bod a informoval, že tieto zásady neboli dlhší čas novelizované,  preto 
ich bolo potrebné zosúladiť zo zásadami hospodárenia mesta Košice. Predmetom diskusie 
bude tiež odsúhlasenie kompetencie starostu v prípade možného upustenia od vymáhania  
pohľadávok. Zámerom mestskej časti je urobiť poriadok v nájomných zmluvách s cieľom 
zrovnoprávnenia nájomcov. Každý nájomca mestskej časti dostane novú nájomnú zmluvu. 
Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.  
 
V krátkej diskusii k tomuto bodu vystúpili poslanci – Matoušek, Takáč a Koszoru.  
Po ukončení diskusie dostala slovo návrhová komisia k predneseniu návrhu na uznesenie.  
     
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje 
doplnenie a zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - 
Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu s tým, že pre prípad upustenia od vymáhania 
pohľadávok starostovi schvaľuje sumu 350,-eur. O každom použití tejto kompetencie starosta 
informuje na najbližšom miestnom zastupiteľstve.   
 
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.  
 
14.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Vytvorenie tréningového 
       centra pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom - Podnik služieb 
       KVP s. r. o.“ 
Starosta: Otvoril bod programu rokovania a slovo dal prednostovi miestneho úradu.  
Ing. Michalus: Pri zakladaní sociálneho podniku sme spomínali úspory finančných 
prostriedkov. Informoval prítomných, že sa sociálny podnik spolu s mestskou časťou  
prihlásil do výzvy Ministerstva vnútra SR s možnosťou zriadenia tréningového centra pre 
riešenie mimoriadne nepriaznivých podmienok v rómskej komunite. Nebude to žiadna škola, 
je to tréningové centrum praxe. Určitý počet rómskych spoluobčanov si bude v teréne zvykať 
na nové pracovné zručnosti, 95 % nákladov na centrum je hradené z grantu, naša spoluúčasť 
je 5 %. Uchádzame sa o maximálnu hodnotu, ale táto nám nemusí byť priznaná. Po získaných 
usmerneniach – žiadateľom musí byť obec, vykonávateľom je sociálny podnik. 
Starosta otvoril diskusiu k bodu programu 14/.  
p. Takáč: Uviedol, že túto aktivitu nevníma ako dotáciu v pravom slova zmysle. Tieto peniaze 
dávame sami sebe. Som rád, že sa nám darí uchádzať sa o rôzne projekty. 
p. Matoušek: Finančná komisia odporúča schváliť spolufinancovanie oprávnených výdavkov 
projektu. 
Nikto ďalší nebol prihlásený do diskusie, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a) berie na vedomie  

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a 
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity s názvom Vytvorenie     
tréningového centra pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom - Podnik       
služieb KVP s. r. o.     

b) schvaľuje   
zabezpečenie spolufinancovania projektu „Vytvorenie tréningového centra pracovnej            
integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom - Podnik služieb KVP s. r. o.“ vo výške       
minimálne 5 % z celkových výdavkov projektu.    

 
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.  
 
15.  Informácia k „Domu seniorov Mestskej časti Košice - KVP“ 
Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že informácia k tomuto bodu bola poslancom 
zaslaná e-mailom. Vykonané boli mnohé aktivity a tiež skontrolované zmluvy a všetky 
dokumenty. V roku 2017 mala byť stavba ukončená, toto sa nestalo a preto sme pristúpili 
k skončeniu spolupráce s pánom Ing. Vancákom. Mestská časť bolo ochotná podpísať 
dodatok s termínom dokončenia stavby a požadovanou  zábezpekou 200 000,-eur. Toto nebol 
ochotný stavebník akceptovať, navrhol zábezpeku 10 000,-eur. Stavebný úrad v minulom 
roku riešil tretie podlažie ako čiernu stavbu a stanovil pánovi Vancákovi lehotu na doplnenie 
dokumentácie. Keďže stavebník túto lehotu ignoroval, stavený úrad začal konanie vo veci 
zbúrania tretieho podlažia. Mestská časť vyzvala stavebníka o vypratanie stavby, tento nám 
však stavbu nesprístupnil. Z tohto dôvodu podala mestská časť návrh na vydanie predbežného  
opatrenie na súd, aby súd rozhodol - aby sme mohli nakladať so svojím majetkom. Okresný 
súd rozhodol v náš prospech, vedenie mestskej časti má záujem pokračovať v tomto projekte.  
Máme znalecký posudok na stavbu, statický posudok bude vypracovaný v priebehu mesiaca 
marec. Mestská časť je v komunikácií so stavebným úradom, stále hľadáme partnera na 
dokončenie stavby. Pokiaľ ide o úverové možnosti mestských častí, tak tie sú obmedzené. 
Starosta otvoril diskusiu k informácii k Domu seniorov.   
p. Adamčíková: Poďakovala vedeniu mestskej časti za doteraz vyvinuté kroky. Navrhuje 
zriadiť pracovnú skupinu, pretože je potrebné uvažovať, aký typ sociálnych služieb budeme 
poskytovať. Zároveň predniesla poslanecký návrh na uznesenie v znení, že miestne 
zastupiteľstvo žiada starostu, aby oslovil banky pôsobiace na území mesta Košice so 
žiadosťou o predloženie ponúk na poskytnutie dlhodobého úveru na dostavbu Domu seniorov.    
Starosta: Požiadal poslancov, ak poznajú ľudí, ktorí sa venujú sociálnym veciam a tiež 
stavebníkov, aby ich prizvali ku konzultáciám.   
p. Gamcová: V minulých rokoch sme vyvíjali veľkú iniciatívu na dostavbu Senior domu.  Je 
vhodné v tomto objekte vytvoriť priestor pre našich seniorov, denné centrum pre stretávanie 
sa dôchodcov, opatrovateľskú službu, či špecializované zariadenie. V meste Košice by bolo 
dobré akékoľvek zariadenie sociálnych služieb.    
Starosta uzavrel diskusiu, keďže sa nikto nehlásil 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 k „Domu seniorov Mestskej časti Košice - KVP  
b) žiada starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP osloviť banky pôsobiace na území 

mesta Košice so žiadosťou o predloženie ponúk na poskytnutie dlhodobého úveru na 
dostavbu  „Domu seniorov Mestskej časti Košice - KVP“ v Drocárovom parku, Košice.     
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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.  
 
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ivety Adamčíkovej  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  poveruje   
starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k rokovaniam s Košickým samosprávnym 
krajom a Mestom Košice, vo veci možnej spolupráce pri riešení Domu seniorov Mestskej 
časti Košice - KVP  v Drocárovom parku, Košice. 
 
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.  
 
16.  Interpelácie 
Starosta otvoril bod rokovania.  
V bode interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec. Starosta uzatvoril tento bod.  
  
17.  Otázky poslancov 
Starosta: Otvoril bod otázky poslancov.  
p .Mikulišin: Od občana ZŤP som dostal podnet, ktorý sa týka vyhradených parkovacích 
miest za úhradu. 
Starosta: V súčasnosti je situácia taká, že miesta za úhradu sa v meste nevyhradzujú, ako to 
tvrdia viacerí starostovia. Čo sa týka ŤZP, tieto štandardne vydávame, keďže občania, ktorí sú 
odkázaní na individuálnu dopravu takéto miesta potrebujú. Ak k nám príde žiadosť aj 
s potrebnými dokladmi, ja ju podpisujem do týždňa. Túto žiadosť preveríme podľa mena, 
žiadosti potom postupujeme na mesto, ktoré to následne musí schváliť. Potom si takýto občan  
môže osadiť značku. Čiže je možné, že táto žiadosť ostala nevybavená na meste. Mesto 
uvažuje o tom, že nebude vydávať rozhodnutie na konkrétnu značku, ale len ZŤP parkovisko. 
Ohľadom tejto situácie sa spýtam na najbližšej Rade starostov. Pri podpisovaní žiadostí sú 
niektoré prinajmenšom zvláštne, môže dôjsť aj k zneužívaniu takýchto situácií. 
p. Boritáš: V súvislosti so schváleným uznesením, ktoré predniesla pani poslankyňa 
Adamčíková, navrhujem nasledovný postup. Ak bude pán starosta jednať s mestom alebo 
VÚC, na najbližšom zastupiteľstve by nás mal informovať, ako tie rokovania dopadli. 
Následne by sme už mali komunikovať sami medzi sebou aj s úradom, či treba vytvoriť 
nejakú komisiu. Ak bude takáto komisia vytvorená, je v kompetencii miestneho zastupiteľstva 
menovať ľudí do tejto komisie.  
p. Takáč: Podporujem uznesenia ohľadom Senior domu. 
p. Podolinský: Mám podnet v rámci ZŤP. Bol som informovaný od dotyčného občana, že im 
vznikli nejaké prieťahy na meste. Chcem Vás požiadať, či by bolo možné ma informovať. 
Starosta: Samozrejme, ak viete mená, alebo ŠPZ dajte nám vedieť, a my preveríme, kde to 
viazne. Ak to viazne na našej strane, tak to samozrejme urýchlene vybavíme. 
 
Ďalšie otázky neboli, starosta ukončil tento bod programu.     
 
18. Rôzne 
Starosta otvoril bod rôzne a diskusiu k nemu.   
Informoval poslanecký zbor o nákupe kosačiek. Bolo ukončené výberové konanie na opravu 
pozemných komunikácií, komisia zložená z poslancov vyberie firmu na opravu výtlkov. 
Niektoré výtlky sme opravili svojpomocne. Začali sme so zberom posypového materiálu, 
osadili sme solárne lampy na venčovisku na Húskovej ulici. Takéto lampy pribudnú aj na 
iných miestach. Staré osvetlenie už nespĺňa normy, môže dôjsť k ohrozeniu občanov,  
osvetlenie však nie je v našej kompetencii. Na rekonštrukciu polikliniky je pripravený projekt. 
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Sú vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mesta na opravu oválu na Starozagorskej, 
opravu a výstavbu inteligentného priechodu pre chodcov, realizáciu cyklo-chodníka. 
Odstraňujú sa  stánky, tiež sa budú odstraňovať reklamné plochy.  
p. Matoušek: Predložil návrh na uznesenie, týkajúci sa výkonu inej zárobkovej činnosti 
kontrolóra mestskej časti a predniesol k nemu dôvodovú správu.  
p. Koszoru: V diskusii nadviazal na vyhradené parkovacie miesta. Taktiež obdržal podnet od 
občana, ktorému nebolo takéto miesto pridelené. Miestnemu zastupiteľstvu predložil návrh na 
uznesenie, týkajúci sa riešenia vyhradených parkovacích miest.  
p. Takáč: Vzhľadom na skončenie výkonu funkcie poslanca – sa poďakoval všetkým za 
spoluprácu. Dodal, že vždy pracoval tak, aby sa dosiahol výsledok v prospech občanov. 
Poprial všetkým veľa síl a odhodlanosti pri plnení sľubov. Prečítal list adresovaný starostovi 
mestskej časti v ktorom sa vzdal mandátu poslanca, predsedu Finančnej komisie, členstva 
v iných komisiách ako aj členstva v dozornej rade sociálneho podniku.   
Starosta: Poďakoval pánovi poslancovi Takáčovi za doterajšiu prácu. 
p. Pach: Teší sa z pracovných stretnutí, vďaka nim sa rozvíja komunikácia. Poďakoval za 
zorganizovanie podujatia „Fašiangy na KVP“. Požiadal starostu, aby poďakoval všetkým, 
ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia. Je čo vylepšovať, preto si určite 
zoberieme ponaučenia. Bude dobré, ak toto podujatie zachováme aj v budúcnosti. 
Starosta: Uviedol, že odkaz odovzdá zamestnancom. Mení sa štruktúra podujatí, máme 
obmedzené finančné prostriedky, preto sa treba zamerať na kvalitu a nie na kvantitu. 
p. Gamcová: Požiadala, aby sa ustrážil projekt rekonštrukcie polikliniky. Lekári majú 
z rekonštrukcie strach, vyjadrili obavy, či poliklinika neprejde do súkromných rúk. Poliklinika 
poskytuje služby verejného zdravotníctva veľkej spádovej oblasti. Bolo by dobré 
zorganizovať stretnutie s lekármi.  
Starosta: Lekári boli prítomní na zastupiteľstve. Poliklinika sa bude rekonštruovať zo zdrojov 
mesta, majetok mesta sa predávať nebude. Obavy sú neodôvodnené. 
p. Adamčíková: Poďakovala neposlancom aj poslancom, ktorí boli pomôcť na spomínanom 
fašiangovom podujatí. 
Starosta: Keďže nás čakajú voľby, požiadal poslancov, aby cez sociálne siete zdieľali 
informáciu, že sa zmenili volebné miestnosti. Informoval prítomných, že z Úradu vlády SR  
nám bolo schválených 10 000,- eur na rekonštrukciu ihriska na Hemerkovej ulici. Tiež nám 
bol schválený projekt INTERREG v sume 50 000,- eur  EUR s tým, že pre mestskú časť je to 
suma 25 000,- eur. Takže  budeme môcť pripraviť podujatia s partnermi z Maďarska.  
Ing. Michalus: Informoval o ukončenej súťaži na nákup kosačiek pre sociálny podnik. 
Sociálny podnik bude v tomto roku zabezpečovať kosbu v mestskej časti vlastnými 
pracovníkmi. Z prihlásených uchádzačov – v počte 8 komisia vybrala najlepšiu ponuku. Na 
budúci týždeň bude s majiteľom víťaznej firmy uzatvorená zmluva o financovaní formou 
leasingu. Doplnil, že budú inštalované ďalšie solárne svietidlá tam, kde nie je možnosť 
osvetliť priestranstvá elektrickou energiou.  
 
Nikto ďalší sa nehlásil do diskusie, starosta ukončil diskusiu a slovo dal návrhovej komisii.  
 
Návrhová komisia - poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s ustanovením § 18 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení súhlasí s tým, aby 
kontrolór Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Ladislav Takáč, PhD., vykonával inú 
zárobkovú činnosť a to od 01. 03. 2020.   
 
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.  
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Návrhová komisia - poslanecký návrh Mariána Koszoru  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  žiada starostu 
a) o vyžiadanie od kompetentných orgánov zoznamu vozidiel, ktoré majú na území MČ 

Košice - Sídlisko KVP povolené vyhradené parkovacie miesto za úhradu 
b) o zverejnenie zoznamu vyhradených parkovacích miest za úhradu na webovej stránke 

Mestskej časti Košice - Sídlisko www.mckvp.sk v rozsahu názov ulice a evidenčné číslo 
vozidla 

c) o vyzvanie kompetentných orgánov ku kontrole stavu vyhradených parkovacích miest za 
úhradu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 
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.  
   
19.  Záver  
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP poďakoval všetkým prítomným za účasť a podnetné 
návrhy. Rokovanie o 17:38 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 XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného  dňa 27. 02. 2020 z  hlasovacieho zariadenia  firmy A. S. Partner, 
s r. o., Košice. 

 
 
 
 
Dňa 03.04.2020  ...........................                                Dňa 06.04.2020  .......................... 
  
         Ing. Miroslav Michalus, v. r.                                   Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                                
                prednosta                   starosta                                                           
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
 
 
Dňa 07.04.2020  ..........................                                  Dňa 07.04.2020  ........................ 
 

              Ing. Marta Sidorjaková, v. r.                                    Ing. Ladislav Takáč, PhD., v. r.    
              
   
           

       
  
V Košiciach dňa 26. 03. 2020 
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  
                právne oddelenie  


