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  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

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

dňa 29. apríla 2021 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 XXII. zasadnutia miestneho       

zastupiteľstva, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ospravedlnení poslanci:   doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Martin Boritáš.   

 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:             

                                               Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1. Otvorenie  

Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:03 hodine otvoril XXII. rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a privítal všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov na tomto rokovaní – doc. Ing. Márie Gamcovej 

PhD. a Martina Boritáša a prítomných poslancov požiadal o vykonanie prezentácie. Po 

Následne skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné, prezentovalo sa 11 

poslancov.    

Program rokovania obdržali poslanci e-mailom. Starosta prečítal program rokovania 

a poslancov požiadal  o predloženie návrhov na vypustenie bodov programu rokovania.  

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. Slovo pre verejnosť  

3. Kontrola plnenia uznesení                                                                        

4. Informatívna  správa  o  zrealizovaných   komisiách pre  výberové  konania  za  obdobie od  

01. 11. 2020 do 31. 03. 2021    

5. a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 13/2020     

b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 1/2021          

c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 2/2021                                                                           

6. Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom MČ Košice - Sídlisko KVP          
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7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január  

     - marec 2021                                                                                                                                                                                                                             

8. Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov - upravená urbanistická 

štúdia 

9. Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru ToMis, s. r. o. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru 

z dôvodu opatrení na  zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19  

10.Interpelácie  

11.Otázky poslancov 

12 Rôzne 

13.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 poslanecký zbor o predloženie doplňujúcich návrhov k programu rokovania. 

Takéto návrhy nezazneli, starosta konštatoval, že dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva 

sa riadi schváleným programom – zverejneným.  

 

1. b)  Voľba návrhovej komisie   

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

Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Bc. Dávid Karľa a Marián Koszoru.    

    

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  volí   

návrhovú komisiu v zložení:   Bc. Dávid Karľa, 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.  

 

1. c)  Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Ing. Romana 

Matoušeka a pána poslanca PaedDr. Mariána Mikulišina.   

 

2. Slovo pre verejnosť                                   

Starosta: Uviedol bod rokovania a skonštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku žiadny 

občan neprejavil záujem vystúpiť na rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Uviedol bod programu - kontrola plnenia uznesení a udelil slovo zástupcovi starostu 

Ing. Romanovi Matoušekovi. 

p. Matoušek: K predloženému materiálu uviedol, že po kontrole plnenia uznesení boli  

jednotlivé uznesenia zaradené do úloh v plnení a do splnených úloh.  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, 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) zaraďuje uznesenia z XX. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 18. 02. 2021,  

z XXI. rokovania zo dňa 25. 03. 2021 v mimoriadnom termíne a z predchádzajúcich 

rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 
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- k splneným úlohám uznesenia č. 170, 205, 207, 223, 236/a, 236/b, 239, 241/a, 241/b                                                                              

- k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 226, 238, 244, 245, 246 

b) berie na vedomie     

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

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.  

 

4. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie 

od 01.  11. 2020 do 31. 03. 2021 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a informoval, že v zmysle predloženej správy sa 

konali zasadnutia komisií pre výber dodávateľa na: 

Rekonštrukciu multifunkčného ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a na 

Údržbu komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. K prerokovávanému bodu  

otvoril diskusiu.  

p. Horenský: Informoval, že na prípravu obstarávania multifunkčného ihriska bol krátky čas 

na to, aby sa procesne vykonali všetky úkony a mohla sa vybrať víťazná firma. Dodal, že sa 

ozývajú  kluby, ktoré sa tešia na usporadúvanie turnajov na novom ihrisku.  

 

V diskusii už nikto z prítomných poslancov nevystúpil, starosta ju uzavrel 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  

01. 11.2020 do 31. 03. 2021.          

                                      

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.  

 

5. a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola  

         č. 13/2020 - Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. polrok 2020 

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a slovo dal predkladateľovi materiálu, kontrolórovi 

mestskej časti Ing. Ladislavovi Takáčovi, PhD.   

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že v rámci správ o kontrolnej činnosti poslanci obdržali pomerne 

rozsiahly materiál. Kontrola č. 13/2020 bola zameraná na komplexnú kontrolu materiálov do 

hĺbky. Dodal, že v niektorých kontrolách boli zistené viaceré pochybenia, avšak navrhované 

odporúčania boli splnené. Tiež uviedol, že napriek dvojnásobnému množstvu kontrolovaných 

materiálov a pochybeniam, ktoré neboli vážneho charakteru, je so závermi z kontrol spokojný. 

V kontrolách č. 1/2021 a č. 2/2021 boli zistené pochybenia len po formálnej stránke s tým, že  

odporúčania boli zapracované.   

Starosta:  K správe o činnosti kontrolóra otvoril diskusiu.  

 

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

predneseniu návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   
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Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 13/2020 - Kontrola 

príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. polrok 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.  

 

5. b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola  

         č. 1/2021 - Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za II. polrok 2020    
Starosta: Otvoril ďalší bod k správe o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti a doplnil, 

že Ing. Ladislav Takáč, PhD. sa ku všetkým kontrolám vyjadril v predchádzajúcom bode. 

Následne otvoril diskusiu.  

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie k bodu rokovania.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 1/2021 - Kontrola 

plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za II. polrok 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.  

 

5. c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola  

        č. 2/2021 - Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva  

        o VZN, o zámere v režime osobitného zreteľa, o rozpočte,  záverečnom účte a  pod.  

        za rok 2020     
Starosta: Otvoril bod rokovania a diskusiu k nemu.  

 

Keďže v diskusii nebol nikto prihlásený, starosta ju uzavrel a slovo dal návrhovej komisii 

k prečítaniu návrhu na uznesenie.    

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie   

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pod označením 2/2021 - Kontrola  

dodržiavania zákonných lehôt pred hlasovaním zastupiteľstva o VZN, o zámere v režime 

osobitného zreteľa, o rozpočte, záverečnom účte a pod. za rok 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.  

 

6.   Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom Mestskej časti Košice  

     - Sídlisko KVP 

Starosta: Otvoril bol rokovania a v úvode informoval, že v zmysle predloženého návrhu zásad 

je potrebné stanoviť kategórie obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc, jednoznačne 

vymedziť kompetencie a rozšíriť formu pomoci aj tým kategóriám obyvateľstva, ktorí 

predtým na takúto pomoc nemali nárok. Doplnil, že obdobné pravidlá boli zavedené v roku 
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2015 s tým, že boli vyhodnotené ako značne zastaralé. K bodu rokovania otvoril diskusiu 

a požiadal o stanoviská komisií, ktoré prerokovávali tento materiál.  

p. Matoušek: Prečítal stanovisko Komisie sociálnej a zdravotnej, ktorá odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť predložené Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom 

mestskej časti.   

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzavrel a slovo dostala návrhová komisia, ktorá 

predniesla návrh na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje      

Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

podľa predloženého návrhu. 

 

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.  

 

7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  

     január - marec 2021 
Starosta: Otvoril tento bod rokovania a povedal, že najvyššie uvedené položky sú z dôvodu 

refundácie výdavkov za COVID-19 a na sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Požiadal 

o stanovisko Finančnej komisie a otvoril diskusiu k bodu programu.   

p. Matoušek: Prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

vziať na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

január - marec 2021. 

Ing. Takáč, PhD.: V diskusii povedal, že finančné prostriedky boli účelovo viazané a mestská 

časť ich vhodne použila v oboch prípadoch. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta ju uzavrel a požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu na uznesenie k prerokovávanému bodu. 

 

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 

2021.  
 

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.  

 

8.   Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov - upravená 

      urbanistická štúdia 

Starosta: Otvoril bod programu - žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény 

Sršňov a povedal, že štúdia je rozdelená do šiestich etáp: Jednotlivé komisie sa týmto 

materiálom už zaoberali a predložili svoje pripomienky, ktoré boli žiadateľom zapracované 

a štúdia bola upravená. Pripomienky sa týkali: 

- zapracovania koridoru chodníka, resp. cyklo-chodníka smerom na Luník IX, 

- dopravného napojenia priamo z Triedy KVP s cieľom obmedzenia premávky cez Drábovu 

ulicu, 
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- zapracovania podzemných státí v garážach a eliminovanie státí na povrchu, 

- čo najmenšieho zásahu do zelene. 

Dodal, že táto štúdia bola predložená aj na mesto Košice, ktoré o nej bude tiež rozhodovať. 

Povedal, že osobne rešpektuje prvé tri etapy, ostatné etapy sú kreslené výhľadovo a považuje 

ich za víziu. V momente realizácie sa k štúdii opäť vyjadríme a dodal, že zámer súvisí 

s rozvojom mestskej časti. Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu a požiadal 

o prednesenie stanovísk jednotlivých komisií.  

p. Matoušek: Predniesol stanoviská komisií. 

Komisia kultúry, školstva a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie 

zámer rozšírenia areálu Arény Sršňov na základe upravenej urbanistickej štúdie, Komisia 

výstavby, dopravy a  životného prostredia odporúča vziať na vedomie aktualizáciu 

urbanistickej štúdie po zapracovaní pripomienok a súhlasí so zámerom prezentovaným 

v urbanistickej štúdii. 

p. Koszoru: V kontexte diskusií na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia oceňuje snahu rozšíriť športové aktivity, najmä čo sa týka hokeja a práce 

s mládežou. Preto verí, že sa podarí zrealizovať aj druhú halu. Dodal, že osobne nemá 

problém so samotnou štúdiou až po etapu č. 5, v ktorej sú určité polemické body. Ďalší 

problém vidí v etape č. 6, nakoľko zasahuje do koridoru miestneho významu. Preto požiadal 

mestskú časť, aby pri vyjadrení pripomienok k tejto štúdii zdôraznila význam zachovania 

biokoridoru v čo najväčšej možnej miere. Tiež dodal, že ak by sme svoje pripomienky 

nepovedali teraz a počkali na ďalší vývoj, znamenalo by to, že nemáme problém so zmenou 

tohto biokoridoru. 

p. Horenský: Povedal, že na úrovni mesta Košice aj Košického samosprávneho kraja sa robí 

pasportizácia športovej infraštruktúry, čo je dôkaz toho, že samotné samosprávy pri plnení 

všetkých úloh majú určitý deficit. Preto práve spolupráca s podnikateľským sektorom nám 

môže dokázať, že športová infraštruktúra sa bude u nás rozvíjať. Verí, že sa nájdu riešenia 

k spokojnosti všetkých obyvateľov v rámci tohto územia a že sa podarí zrealizovať všetky 

plánované projekty. 

 

Keďže sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil a slovo dal návrhovej komisii 

k predneseniu návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

berie na vedomie      

zámer rozšírenia areálu Arény Sršňov na základe upravenej urbanistickej štúdie.       

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

9.   Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru ToMis, s. r. 

      o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za obdobie sťaženého užívania nebytového 

      priestoru  z dôvodu opatrení  na  zamedzenie  šírenia  nebezpečnej ľudskej choroby 

      COVID-19  

Starosta: Uviedol bod rokovania a otvoril diskusiu k nemu. 

p. Matoušek: Prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá neodporúča miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť úpravu výšky nájomného. 

Ing. Takáč, PhD.: Ako kontrolór mestskej časti úpravu výšky nájomného nepovažujem za 

efektívne vynaloženie finančných prostriedkov daňových poplatníkov.   

Starosta: Doplnil, že firme ToMis, s. r. o. bola schválená úľava v prvej žiadosti. Povedal, že 

všetci naši nájomcovia, ktorí podali žiadosť, dostali úľavu vo výške 50%  a druhých 50% im 
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bolo preplatené v rámci štátnej pomoci. V tomto smere sme boli voči nájomcom ústretoví, aj 

keď zo strany štátu to tak nebolo. 

 

V diskusii nebol nikto prihlásený, starosta ju uzavrel 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 ToMis s. r. o., Jasuschova 2, 040 23 Košice, IČO: 51 654 253, na základe nájomnej 

zmluvy č. 20/2018/SM, za obdobie od 19. 12. 2020 do 31. 03. 2021 (spolu 103 dní), a to vo 

výške 485,78 €. 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:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 1, proti 9, zdržalo sa 1, nehlasoval 0               Návrh nebol  prijatý.  

 

10.  Interpelácie 

Starosta: Otvoril bod rokovania interpelácie. Keďže sa žiadny poslanec neprihlásil, starosta 

uzavrel tento bod programu rokovania. 

 

11.  Otázky poslancov 

Starosta: Otvoril ďalší bod - otázky poslancov. Zo strany poslaneckého zboru neboli 

prednesené žiadne otázky, starosta uzavrel tento bod rokovania.  

 

12.  Rôzne 

Starosta uviedol bod rôzne a otvoril diskusiu k nemu. 

p. Korim: Ako predseda Komisie verejného poriadku predložil návrh na voľbu člena komisie 

Mgr. Pavla Popovca – neposlanca.  

p. Matoušek: Informoval, že po prerokovaní s poslaneckým zborom predkladá návrhy na 

uznesenia, ktoré sa týkajú výberu nového dodávateľa služby prevádzkovania prístreškov 

MHD v mestskej časti  a personálnych otázok.  

p. Horenský: Predniesol návrh uznesenia, ktoré sa týka zmeny plánu zasadnutí miestnej rady 

a miestneho zastupiteľstva v mesiaci jún 2021.  

Starosta: Informoval poslanecký zbor a prítomných o: 

- podujatí „Deň čistého KVP“ v sobotu  15. 05. 2021, 

- „Zbierke pre Ukrajinu“ dňa 29. 05. 2021 - požiadali nás o vybavenie kuchyne, 

- vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na Senior dom a predkladaní žiadostí do pondelka 

26. 04. 2021, o termíne otvárania obálok dňa 29. 04. 2021 a vyhodnocovania žiadostí 

v zmysle kritérií uvedených v súťaži.    

Starosta pripomenul poslancom termín podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností 
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a majetkových pomerov verejného funkcionára do konca mesiaca. 

Ing. Michalus: Informoval prítomných, že v rámci bežnej prevádzky: 

- boli v období od 08. 03. 2021 do 12. 03. 2021 vyčistené po zimnom posype všetky cesty 

a chodníky v mestskej časti, 

- v pondelok 03. 05. 2021 začína kosba verejnej zelene,  

- prebieha čistota verejných priestranstiev.  

Prednosta miestneho úradu ďalej uviedol, že našim cieľom bolo spustenie fontány do 

prevádzky. Preto prebehlo stretnutie so zástupcami okresného úradu, odboru životného 

prostredia a boli napr. namontované mriežky, informačné tabule a umiestnené tabule 

zakazujúce vstup. Taktiež po zime bola fontána vyčistená a v najbližšom období podľa 

počasia by mala byť spustená do prevádzky. 

Starosta: Dodal, že sme komunikovali s firmou KOSIT, ktorá zabezpečuje čistenie 

komunikácií a dostali sme prísľub, že v sobotu budú vyčistené komunikácie od posypového 

materiálu. V súvislosti s informáciou podanou pánom prednostom požiadal občanov, aby 

neničili informačné tabule pri fontáne, ktoré sú tam osadené na základe žiadosti okresného 

úradu, odboru životného prostredia. Ďalej povedal, že vysadené kvety na našom sídlisku sú 

stále terčom vandalizmu. 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju v bode rôzne ukončil a požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhov na uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh doc. MVDr. Petra Korima, CSc.   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

volí       

za  člena  Komisie  verejného  poriadku  z  radov  neposlancov:   Mgr. Pavol Popovec, bytom  

Dénešova 41, 040 23 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.  

 

Návrh na uznesenie – Poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

schvaľuje  

zmenu plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - 

Sídlisko KVP na 1. polrok 2021 v mesiaci jún nasledovne:  

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva:     01. 07. 2021 o 15:00 hodine (štvrtok) 

Zasadnutie miestnej rady:                       17. 06. 2021 o 15:00 hodine (štvrtok)  

 

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 Ing. Romana Matoušeka.   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

súhlasí  

s výberom nového dodávateľa služby prevádzkovania prístreškov MHD v Mestskej časti 

Košice - Sídlisko KVP postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov, formou zadania koncesie.  

 

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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Návrh na uznesenie - Poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka.   

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

volí 

a) za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestskej časti  poslanca Mgr. Mariána Horenského, PhD. 

b) za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestskej časti za  OĽaNO poslanca PaedDr. Zdena Bartóka. 

 

Počet  prítomných poslancov:  11  

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 11 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 10, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  

 

13.  Záver  

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

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

a konštruktívne rokovanie, ktoré o 15:48 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 XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice -

Sídlisko KVP, konaného dňa 29. 04. 2021 z hlasovacieho zariadenia firmy A. S. Partner, 

s r. o., Košice. 

 

 

 

 

 

Dňa 02.06.2021  .............................                            Dňa 02.06.2021  ..............................

   

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

                  prednosta                        starosta                                                                   

 

 

Overovatelia zápisnice :   

 

 

 

 

Dňa 11.06.2021  ...........................                                      Dňa 17.06.2021 ............................. 

 

           Ing. Roman Matoušek, v. r.           PaedDr. Marián Mikulišin, v. r.    

 

 

 

 

    
V Košiciach dňa 21. 05. 2021 

Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  

                právne oddelenie  


