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  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 
z IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP konaného 
dňa 14. novembra 2019 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 IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
                                           ktorá tvorí prílohu zápisnice.  
 
Ospravedlnení poslanci:  Mgr. Zdeno Bartók, Ing. Milan Pach, Ing. Marta Sidorjaková 
 
Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti:                     
                                           Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
1. Otvorenie  
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc o 15:00 hodine otvoril IX. rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a  privítal všetkých prítomných. 
Konštatoval, že sa prezentovalo 8 poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Zároveň ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Bartóka, Ing. Pacha a Ing. Sidorjakovej na 
tomto rokovaní. Prítomných poslancov požiadal o doplnenie programu rokovania – keďže 
návrhy na doplnenie neboli, nasledovalo hlasovanie poslaneckého zboru k návrhu programu 
uvedeného v pozvánke na rokovanie – zverejneného 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. Informácia o vybavených interpeláciách 
3. Informatívna  správa  z  IX.  rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach  zo  dňa  

19. 09. 2019 a z pokračovania zo dňa 03. 10. 2019  
4. Kontrola plnenia uznesení      
5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
6. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - návrh 
7. Návrh VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve 
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

8. Schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove OC IV, Cottbuská 36, Košice 
a prenájmu pozemku pre Slovenskú poštu, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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9. Schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 25/6/93 zo dňa 25. 6. 1993 uzavretej 
medzi Mestskou časťou Košice - Sídlisko KVP ako prenajímateľom a Slovnaft a. s. 
Bratislava ako nájomcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie - HK Sršne - hokejový mládežnícky klub, Občianske 
združenie 

11. Interpelácie 
12. Otázky poslancov 
13. Rôzne 
14. Záver 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje program rokovania 
uvedený v pozvánke - zverejnený.   
                                               
Počet  prítomných poslancov:  8  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 8 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  
 
Starosta: Požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie programu rokovania. Keďže 
žiadne návrhy neboli, rokovanie miestneho zastupiteľstva sa riadi schváleným programom.  
 
1. b) Voľba návrhovej komisie   

 Starosta: Požiadal poslancov o návrhy na voľbu členov návrhovej komisie. 
Za členov návrhovej komisie boli navrhovaní poslanci: Marián Koszoru, Ing. Ladislav Takáč, 
PhD. 
    
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP volí  návrhovú komisiu v zložení:                 
Marián Koszoru,  Ing. Ladislav Takáč, PhD.   
 
Počet  prítomných poslancov:  8  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 8 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                  Návrh bol prijatý.  
 
Starosta požiadal členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta. 
 
1. c) Určenie overovateľov zápisnice    

 Starosta: Za overovateľov zápisnice pre dnešné rokovanie určil pána poslanca Mgr. Mariána 
Horenského, PhD. a pána poslanca Mariána Koszoru.   
 
2. Informácia o vybavených interpeláciách 
Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu. Keďže sa v diskusii nikto neprihlásil, 
starosta uzavrel bod rokovania 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 VIII. zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP dňa 25. 09. 2019.  
 
Počet  prítomných poslancov: 9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  
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3.  Informatívna správa z IX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa  
     19. 09. 2019 a z pokračovania zo dňa 03. 10. 2019 
Starosta: Uviedol, že informatívnu správu poslanci obdŕžali v materiáloch. Sú v nej uvedené 
body z rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkajú sídliska KVP. K správe otvoril 
diskusiu. Keďže sa nikto neprihlásil, starosta diskusiu uzavrel a slovo dal návrhovej komisii.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
berie na vedomie    
Informatívnu správu z IX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 19.09.2019  
a z pokračovania zo dňa 03.10.2019. 
 
Počet  prítomných poslancov: 9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0                    Návrh bol prijatý.  
 
4.  Kontrola plnenia uznesení 
Starosta: Otvoril bod programu s tým, že predkladateľom tohto materiálu je Ing. Roman 
Matoušek a odovzdal mu slovo.  
p. Matoušek: Oboznámil prítomných o zaradení jednotlivých uznesení do úloh splnených 
a úloh v plnení.  
Starosta: K bodu programu otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil. Po uzavretí diskusie starosta 
požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a) zaraďuje uznesenia z VIII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 25. 09. 2019 takto:  
    -  k splneným úlohám uznesenia č. 90/a, 90/b   
    -  k úlohám v plnení uznesenia č. 91, 92/a 
b) berie na vedomie    
     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
5.  Správa  o  kontrolnej  činnosti  kontrolórky  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
     za obdobie od  25. 09. 2019 do zasadnutia MZ dňa 14. 11. 2019 
Starosta: Otvoril v poradí 5. bod programu rokovania a slovo dal pani kontrolórke.  
Ing. Hóková: K správe uviedla, že od posledného zastupiteľstva boli vykonané dve kontroly. 
Prvá kontrola evidovaná pod číslom 11/2019 bola zameraná na overenie splnenia opatrení, 
ktoré súviseli so závermi kontroly číslo 15/2018, ktorou boli skontrolované príjmy, výdavky 
a finančné operácie mestskej časti za tretí štvrťrok 2018. V tomto období boli zistené niektoré 
nedostatky a mestská časť bola povinná predložiť zoznam splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  Predmetom tejto kontroly 
bolo zistiť, či opatrenia boli splnené. Ďalej konštatovala, že opatrenia boli splnené. Pri druhej 
kontrole, ktorá sa týkala zverejňovania dokumentov, neboli zistené žiadne nedostatky. 
Starosta:  Otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu a slovo dal poslancovi Takáčovi.  
p. Takáč: Poďakoval pani Ing. Hókovej za predloženú správu.  
 
Starosta: Konštatoval, že v diskusii nie je nikto prihlásený, ukončil ju a slovo dal návrhovej 
komisii.  
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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 
25. 09. 2019 do zasadnutia MZ dňa 14. 11. 2019.  
 
Počet  prítomných poslancov:  9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
6.  Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - návrh 
Starosta: Keďže Ing. Hókovej končí volebné obdobie koncom februára 2020, podľa platnej 
legislatívy sme povinní vyhlásiť výberové konanie na pozíciu nového kontrolóra. Starosta 
otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
p. Matoušek: Predložil doplnenia k tomuto materiálu. Doplnil bod c) - rozsah výkonu funkcie 
kontrolóra na 90 % pracovný úväzok, v bode e) doplnil text „v zložení členov mandátovej 
komisie“.  
Starosta: V diskusii nebol nikto prihlásený, starosta ju uzatvoril a požiadal návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie.   
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
a)  vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade  s  ustanovením  
    § 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, ktorá 
     sa bude konať dňa 30. 01. 2020               
b) splnomocňuje starostu Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP  
    zverejniť  vyhlásenie  dňa  konania  voľby  najneskôr  40  dní  pred dňom konania voľby na   

úradnej tabuli mestskej časti, webovom sídle mestskej časti a v masovokomunikačných      
prostriedkoch (tlač, rozhas, televízia) podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o      
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

c)  určuje  rozsah výkonu funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP :  
     90 % pracovný úväzok   
d) schvaľuje spôsob a vykonanie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a 

náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti takto :  
1. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP sa uskutoční verejným 

hlasovaním poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.         

     2.  Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra mestskej časti : 
          - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
     3.  Náležitosti písomnej prihlášky :  

- meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu   
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície         
- úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)             

zákona č. 330/2007 Z. z.  o  registri trestov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
- čestné  vyhlásenie  kandidáta  o tom,  že  má  spôsobilosť  na  právne  úkony  v  plnom 

rozsahu   
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania 
voľby v miestnom zastupiteľstve    

      4.  Termín ukončenia doručenia prihlášok : do 16. 01. 2020 do 15:30 hodiny   
      5.  Miesto a spôsob doručenia prihlášok :  

Kandidát na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP musí písomnú                   
prihlášku spolu s požadovanými dokladmi odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom             
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konania voľby na Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP.   
Pri osobnom odovzdaní - do kancelárie 1. kontaktu Miestneho úradu MČ Košice-  
Sídlisko KVP,  Trieda KVP 1, 1. poschodie, č. dverí 1.  
Pri odovzdaní poštou na adresu - Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda 
KVP 1, 040 23 Košice.  
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.   
Zalepenú obálku je potrebné označiť „Voľba kontrolóra mestskej časti - 
neotvárať“.   

     e)  volí  Komisiu  na  posúdenie  náležitosti  prihlášok kandidátov  na  funkciu  kontrolóra  
          Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v zložení členov mandátovej komisie.  
      f) ukladá Komisii na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra                

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, aby  po posúdení náležitosti prihlášok kandidátov 
          na funkciu kontrolóra mestskej časti predložila Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej 

časti Košice - Sídlisko KVP zoznam kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti za  
účelom vykonania voľby.  

 
Počet  prítomných poslancov:  9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
7.  Návrh VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na 
     umiestňovanie   volebných   plagátov   počas   volebnej   kampane    na   verejnom 
     priestranstve Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
Starosta: Informoval poslancov a prítomných, že nás 29. februára 2020 čakajú parlamentné 
voľby. Mestská časť má povinnosť zabezpečiť tieto voľby po stránke organizačnej a 
materiálno-technickej. K tomu patrí aj zabezpečenie plochy pre kandidujúce politické strany. 
Uviedol, že na základe skúseností a povinnosti poskytnúť každej strane rovnakú možnosť 
prezentácie, sme sa rozhodli pre menšiu zmenu. Na prezentáciu počas volebnej kampane pre 
politické strany zriadime jednu plochu na opornom múre miestneho úradu, maloplošné 
informačné zariadenia ( v počte 7) už nebudeme využívať na tento účel.  
p. Boritáš: Možno by stálo za úvahu, aby sa toto miesto v budúcnosti využívalo ako reklamná 
plocha. 
Starosta: Nie je doriešené, či sa budú využívať už nainštalované vitríny, alebo budú dokúpené 
nové.  Zo zákona musíme zabezpečiť rovnaký priestor pre každý jeden kandidujúci politický 
subjekt. 
p. Boritáš:  Myslel som, že bude jeden veľký billboard na stene. 
Starosta:  Ešte nevieme presne, čo to bude, závisí to od ceny. 
 
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, 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    
Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú 
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom 
priestranstve Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.  
 
Počet  prítomných poslancov:  9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
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8.  Schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove OC IV, Cottbuská 36, Košice 
     a prenájmu pozemku pre Slovenskú poštu, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že zo strany mestskej časti prebehli rokovania so 
Slovenskou poštou, ktorá nesúhlasí s výškou nájmu – poslanci obdŕžali list k uvedenému. 
Ďalej informoval, že nájomná zmluva bola uzavretá na dobu 5 rokov, prenájom pošte vypršal 
v marci 2019. Ohľadom výšky nájmu prebehli diskusie aj na predchádzajúcich 
zastupiteľstvách. Mestská časť navrhuje nájomné vo výške 32 EUR/m2/rok. Pošta by mala 
mať podľa zákona pri počte obyvateľov nad 20 tisíc, zriadenú jednu pobočku. Obyvatelia 
mestskej časti stále požadujú skvalitnenie poštových služieb. Akokoľvek miestne 
zastupiteľstvo rozhodne, mestská časť vstúpi do rokovania s poštou. Následne požiadal 
o prednesenie stanovísk komisií, ktoré prerokovali tento materiál a otvoril diskusiu.     
p. Matoušek: Finančná komisia aj Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytového priestoru podľa 
predloženého návrhu. 
p. Boritáš: Doplnil, že podporuje tento návrh, aj táto cena sa zdá nízka. V jednaniach s poštou 
netreba ustúpiť, strach z toho, že pošta odíde, je zbytočný. Zo strany pošty je reakcia 
minimálne nevhodná, mohol tu byť prítomný nejaký zástupca pošty, aby sa vyjadril k danému 
problému.  
Starosta: Nepozývali sme priamo zástupcu pošty, ale pošte bolo avizované, že na dnešnom 
zastupiteľstve sa bude o tomto probléme diskutovať. Zo strany pošty nebola žiadna odozva. 
Pred mesiacom sme dostali návrh na stretnutie do Bratislavy, ale keďže absolvovanie cesty by 
bolo nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, tohto stretnutia sme sa 
nezúčastnili. 
p. Takáč: Uviedol, že výška navrhovaného nájmu je porovnateľná s  nájmom v  iných  
mestských častiach, ktoré majú poštu.  
 
Starosta: Skonštatoval, že do diskusie sa už nikto ďalší nehlási, ukončil ju a slovo dal 
návrhovej komisii.  
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Štatútom mesta Košice 
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
schvaľuje nájom  nebytových priestorov o výmere 408,70 m², nachádzajúcich sa v budove OC 
IV na Cottbuskej ulici č. 36, Košice, súpisné číslo II. 1560 postavenej na pozemku registra C 
KN, parcelné číslo 3755/16 a nájom časti pozemku registra C KN parcela č. 3755/699 o výmere 
191,77 m², k. ú. Grunt zapísané v LV č. 965,  pre Slovenskú poštu, a. s., IČO 36 631 124, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 32 Eur/m2/rok za nebytové priestory  
a 0,13 Eur/m2/rok za pozemok na dobu určitú 5 rokov. 
 
Osobitný zreteľ spočíva jednak v subjekte nájomcu, ktorým je poskytovateľ univerzálnej služby 
a vykonávateľ poštového platobného styku pre obyvateľov mestskej časti a taktiež v dĺžke trvania 
nájomného vzťahu – doba určitá v trvaní päť rokov. 
 
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.  
 
9.  Schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 25/6/93 zo dňa 25. 06. 1993 uzavretej 
     medzi Mestskou časťou Košice - Sídlisko KVP ako prenajímateľom a Slovnaft, a. s. 
     Bratislava ako nájomcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Starosta: Uviedol schválený bod programu a informoval, že pozemky dostala mestská časť do 
správy začiatkom tohto roku. Pri preverovaní zmlúv sme zistili, že máme podpísanú nájomnú 
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zmluvu z roku 1993. Z tohto dôvodu sme vstúpili do rokovania s akciovou spoločnosťou 
Slovnaft a výsledkom je, že podľa predbežných informácií Slovnaft súhlasí s týmto návrhom 
aj výškou nájmu. Zároveň nás oslovili s tým, že by zobrali do nájmu aj pozemok, ktorý je pod 
totemom. V prípade dohody by sme na ďalšie zastupiteľstvo predložili aj tento návrh.  
zmluvy. Navrhované nájomné je vo výške cca 53 000,- EUR,  čo je teda podstatné zvýšenie 
pre mestskú časť. 
p. Matoušek: Finančná komisia a Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 
odporúčajú schváliť predložený návrh. 
 
Starosta: V diskusii sa nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril a požiadal návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie.   
 
Návrh na uznesenie - návrhová komisia: 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Štatútom mesta Košice 
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
schvaľuje Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 25/6/93 uzavretej medzi Mestskou časťou 
Košice - Sídlisko KVP, ako prenajímateľom, a Slovnaft a. s., ako nájomcom, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 
Osobitný zreteľ spočíva v rozšírení predmetu nájmu o parcelu č. 3755/829, ktorá slúži pre potreby 
nájomcu, a preto uzavretie nájomnej zmluvy s iným nájomcom by nemuselo viesť k dosiahnutiu 
zamýšľaného cieľa. Osobitný zreteľ tiež spočíva v úprave dĺžky trvania nájomného vzťahu – 
nájom na dobu určitú v trvaní päť rokov s právom opcie na ďalších päť rokov, a to z dôvodu 
vložených investícií nájomcu a povahe podnikateľskej činnosti nájomcu, keďže ide o jedinú 
čerpaciu stanicu na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
 
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.  
 
10.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - HK Sršne - hokejový mládežnícky klub,  
       Občianske združenie 
Starosta: Uviedol bod programu a otvoril diskusiu k nemu.  
p. Matoušek: Finančná komisia odporúča schváliť dotáciu pre hokejový klub. Komisia 
kultúry, školstva a športu neodporúča poskytnúť dotáciu v požadovanej výške, navrhuje 
schváliť dotáciu vo výške 1 000,- EUR.  
p. Horenský: Informoval poslancov, že sa prikláňa k návrhu výšky dotácie 1 000,-EUR s tým, 
že s majiteľom hokejového klubu boli vedené rokovania, preto by bol vhodný zo strany 
mestskej časti nejaký ústretový krok. V minulosti bol prijatý úzus o neposkytovaní dotácií. 
Doplnil, že pre rok 2020 chystajú nastavenie nových pravidiel na poskytovanie dotácií 
v rôznych oblastiach a to hlavne športu, pretože pripravujú aj koncepciu rozvoja športu na 
sídlisku KVP. Návrh Komisie kultúry, školstva a športu si osvojil a predloží ho ako 
poslanecký návrh na poskytnutie dotácie pre hokejový mládežnícky klub vo výške 1 000,- 
EUR.  
p. Boritáš: Keďže sa dlhodobo neposkytujú dotácie a tiež na poskytovanie dotácií nie sú 
určené jasné pravidlá, chcel by som vyzvať všetkých prítomných, aby sa v budúcnosti 
vytvorila komisia, ktorá by upravila poskytovanie dotácií. Potom by sa mohli dotácie 
poskytovať bez toho, aby bol niekto ukrátený. 
p. Matoušek:  Materiál je v štádiu spracovania, predložíme ho na decembrovom zasadnutí. 
p. Tóth: Som osobne proti tejto dotácii, pretože v minulosti neboli schválené iné dotácie. 
Navrhujem počkať radšej na nové pravidlá.  
p. Koszoru: Chcel by som vyzdvihnúť činnosť hokejového klubu Sršne, keďže tento klub 
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podporuje mládež v športovaní. Keďže na KVP nie je iná ľadová plocha, bolo by dobré 
rozvíjať spoluprácu s týmto klubom. V minulosti bol úzus ohľadom poskytovania dotácií, ale 
aj napriek tomu by sme tentokrát mali podporiť klub. V budúcnosti sa môže vytvoriť priestor 
na čerpanie dotácií. 
p. Boritáš: Je nesporné, že športová aréna je prínosom. Hokejový klub splnil termín na 
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie. Ak budú na decembrovom zastupiteľstve predložené 
nové pravidlá,  navrhujem v tomto bode prerušiť rokovanie. 
p. Horenský: Na decembrové zastupiteľstvo chystáme koncepciu rozvoja športu na našom 
sídlisku, v rámci ktorého sa bude riešiť aj financovanie, resp. dotačný systém v oblasti športu. 
Budú stanovené opatrenia a ciele na to, aby sme pripravili dotačnú schému na podporu športu 
na sídlisku KVP. Cieľom je stanoviť korektné podmienky pre všetky športové kluby, aby 
mestská časť mohla podporovať všetky športové podujatia. 
Starosta: Poskytnutie dotácie treba vnímať ako ústretový krok, aby naši občania mohli 
využívať túto športovú arénu. Chystáme úpravu pravidiel, radi by sme išli do elektronického 
systému. Tento systém si vyžaduje nároky na administráciu niekoľko stoviek eur ročne, bude 
vám predložený návrh v rámci rozpočtu. Ak bude návrh schválený, systém na prideľovanie 
dotácií bude veľmi transparentný. Kto bude mať záujem, do tohto systému pôjde. 
p. Horenský: Keďže vieme nejakým ústretovým spôsobom podporiť šport na KVP 
a spolupráca s hokejovým klubom bude korektná, vedia nám zabezpečiť termíny na 
korčuľovanie pre občanov KVP.  
 
Starosta: Skonštatoval, že do diskusie sa už nikto ďalší nehlási, ukončil ju a slovo dal 
návrhovej komisii.  
 
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Mgr. Mariána Horenského, PhD.  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
schvaľuje  
žiadosť o dotáciu pre  HK Sršne  Košice - hokejový mládežnícky  klub, Občianske združenie, 
Omská 2, 040 01  Košice na úhradu prenájmu ľadovej plochy na hokejové tréningy hokejovej 
prípravky vo výške 1 000,- €. 
 
Počet  prítomných poslancov:  9  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 8, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
11.  Interpelácie  
Starosta: Otvoril bod Interpelácie. Len pre zopakovanie: Interpelácia je kvalifikovaná otázka, 
ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a uznesení miestneho zastupiteľstva. Nech 
sa páči.  
V otvorenom bode programu nebola zo strany poslancov prednesená žiadna interpelácia, 
starosta ukončil tento bod.  
 
12.  Otázky poslancov  
p. Gamcová: Poďakovala pánovi starostovi za odpoveď ohľadom výtlkov. Opýtala sa, akou 
technológiou boli opravované výtlky, pretože výtlky na Jasuschovej ulici 22 – 24 boli  
urobené nekvalitne. Keďže touto ulicou prejde veľa áut, opäť sú tam výtlky. 
K vyprázdňovaniu kontajnerov na separovaný odpad uviedla, že sú vyprázdňované – rôzny 
odpad do jedného auta. Súčasne požiadala o opravu kontajnerov na Jasuschovej ulici, ktoré sú 
dosť zničené.    
Prednosta: Na opravu nahlásených výtlkov boli vyčerpané všetky prostriedky, preto sa tieto 
opravovali vlastnými silami. Kompletná rekonštrukcia tohto úseku je naplánovaná na rok 
2020. Poveternostné podmienky na opravu výtlkov neboli najvhodnejšie, ale napriek tomu 
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sme sa snažili tieto výtlky opraviť. S pánom Hrabovským z Kositu sme jednali ohľadom 
odvozu komunálneho odpadu. Pracovníci Kositu majú právo, ak zistia, že v separovanom 
odpade je veľa komunálneho odpadu, odviesť  tento odpad autom na komunálny odpad. 
K triedeniu potom dochádza priamo v Kosite, len výchovou obyvateľov dosiahneme to, aby 
ľudia triedili odpad. 
Starosta: Pracovník Kositu sa rozhodne, aká je miera znečistenia. Problém je s čistotou na 
sídlisku, pretože ľudia vyhodia ku kontajnerom kuchynské jadrá, elektrospotrebiče a pod. Pri 
separovanom odpade je iný kalendár na odvoz. Nádoby na separovaný odpad nie sú majetkom 
Kositu. Chceli sme navýšiť počet nádob na separovaný odpad, rokovali sme aj s Kositom,  
toto navýšenie nebolo odsúhlasené. Iniciatívu prevzalo mesto Košice, avšak do dnešného dňa 
s negatívnym výsledkom. Jasuschova ulica bola vytipovaná ako vhodná na umiestnenie polo 
podzemných kontajnerov. Boli tam aj vytýčené siete, preto sa aj potom neriešilo 
kontajnerovisko na Jasuschovej. Na budúci rok vymeníme poškodenú klietku a požiadame  
Kosit o výmenu kontajnerov.  
p. Koszoru: V médiách sa objavila správa, že žiaci zo školy na Čordákovej trénujú na ceste 
popri škole, aj napriek tomu, že je tam nové futbalové ihrisko. Treba tu riešiť aj parkovanie. 
Pred rokovaním mestského zastupiteľstva som písal email mestským poslancom, aby 
prehodnotili toto ihrisko. Radšej sa malo do ihriska investovať, ako ho prenajímať. Chcem sa 
opýtať, či nejako pokročili rokovania mestských poslancov ohľadom parkovania a či je možné 
nejakým spôsobom upraviť túto zmluvu.  
Starosta: Takéto tréningové plochy v meste Košice chýbajú. Bol som na stretnutí s pani 
riaditeľkou z Janigovej, plánujem sa stretnúť aj s pani riaditeľkou z  Čordákovej. Žiadali sme 
mesto Košice na jar tohto roku o riešenie tohto problému. Približne v apríli - po nástupe 
nového vedúceho referátu športu začal problém riešiť, zatiaľ bez výsledku. Preto sme 
posielali 21.06.2019 list na mesto – Žiadosť o riešenie dopravy pri tréningovom centre na ZŠ 
Janigova. Starosta prečítal znenie listu. Od mesta Košice odvtedy nebola žiadna odozva, preto 
budeme rokovať znova. Keďže je tam to ihrisko, navrhujeme, aby mesto postavilo parkovacie 
miesta v páse od Klimkovičovej smerom hore. Čordákova ulica je problematická, alternatívou 
by mohla byť aj rekonštrukcia ihriska pri vežiaku na Čordákovej ulici pred školou - tam by 
mohli športovať deti z Čordákovej. Chcem vyrokovať rovnaké podmienky pre Čordákovu aj 
Janigovu. ZŠ Janigova bola v tomto smere veľmi ústretová, ponúkla časť svojich hodín pre 
SŠ Čordákovu.    
p. Horenský: Potvrdzujem skutočnosť, rozprával som s telocvikármi z Janigovej, že majú 20 
hodín týždenne. Stretol som sa so zástupcom Slovenského futbalového zväzu pánom 
Eperješim a informoval som sa, ako by bolo vhodné riešiť tento problém. Slovenský 
futbalový zväz je ochotný riešiť problematiku parkovacích miest. Je potrebné, aby sa dotknuté 
strany stretli a prípadne podpísali nejaký dodatok k nájomnej zmluve. Bolo by vhodné z našej 
strany pripraviť nejaké riešenie pred rokovaním s mestom. 
Starosta: Bolo zvolané stretnutie s pánom Havrilom, ktorý bol veľmi ústretový. Deklaroval, 
že sú ochotní vyjsť v ústrety, nechali bránu na vstup aj z Klimkovičovej. Tvrdí, že takto 
projekt nebol schválený. Nejde do budovania Klimkovičovej, ale rád podporí myšlienku, ak 
my pôjdeme do toho. Tiež pôjde po rokovaní nejaká informácia na mesto. Pri troche ochoty sa 
tento problém dá riešiť. 
p. Boritáš: Faktom je, že situáciu mesto naťahuje. Chcem požiadať všetkých, aby sme do 
decembrového zastupiteľstva pozbierali všetky návrhy, aby mestská časť prijala nejaké 
stanovisko. Článok v Korzárovi nebol autorizovaný, vďaka tomu sa do článku dostali 
nepravdivé informácie.   
Starosta: V minulom období štatutár poslal vyjadrenie bez stanoviska zastupiteľstva. Bola 
podpísaná zmluva, ktorá je v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva, ktorá hovorí 
o parkovacích miestach.  
p. Horenský: Zaujíma ma problematika sociálneho podniku. 
Prednosta: Sociálny podnik je zaregistrovaný. Svoju činnosť začal zálievkou stromov. 
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V súčasnosti je vypísané výberové konanie na riaditeľa sociálneho podniku. Žiadosti boli 
uzavreté a bude stanovený termín výberového konania. Záujemcovia spĺňajú stanovené 
podmienky, o výsledku výberu Vás budeme informovať. Od 01.12.2019 nastupuje do trvalého 
pracovného pomeru zamestnanec, ktorý bude vykonávať tie činnosti, ktoré sa v zimnom 
období vykonávať môžu, t. j. ručná zimná údržba, údržba detských ihrísk a pod. Dúfam, že 
pribudnú nejakí pracovníci z úradu práce. Pomoc zákonom stanovená a deklarovaná zo strany 
štátu sa neplní. Sociálna banka bola vysúťažená, neposkytuje úvery, ktoré by poskytovať 
mala. Implementačná agentúra, ktorá má povinnosť vyhlasovať výzvy a výzvy aj zverejňovať, 
presúva termíny (boli trikrát presunuté). Spôsobilo to situáciu, že sme nechceli ísť do 
úverového zaťaženia a nakupovať stroje, potrebné na zimnú údržbu z prostriedkov mestskej 
časti alebo z prostriedkov nejakého úveru. Rozhodli sme sa, že využijeme možnosť, že 
sociálny podnik si zoberie úver zo Slovenskej sporiteľne, ktorý zvládne, plus ešte nejaký 
leasing a nakúpia sa zariadenia na letnú aj zimnú údržbu, napr. na kosenie. Tam máme 
najväčšie finančné prostriedky v našom rozpočte. To by bolo reálne. Z tohto dôvodu sa veľa 
činností, ktoré sme chceli realizovať, muselo posunúť. Stále prebiehajú prípravné práce, aby 
činnosť sociálneho podniku na jar mohla začať.  
Starosta: Nie je potrebné sa uponáhľať, strojovú zimnú údržbu bude vykonávať Kosit. Tiež aj 
sociálny podnik v tomto smere vykonáva nejakú činnosť. Našou víziou je to, že nejako 
finančne my podporíme sociálny podnik, alebo si bude musieť zobrať nejaký úver.  
Starosta:  Ďalšie otázky poslancov neodzneli, starosta ukončil tento bod programu rokovania.   
 
13.  Rôzne 
Starosta: Otvoril bod rôzne a informoval poslanecký zbor, že v zmysle prijatého uznesenia č. 
92/a z rokovania miestneho zastupiteľstva, je predkladaná správa o zrealizovaných komisiách 
pre výberové konania. Tzn. aké výberové konania sa uskutočnili od 25. 09. 2019 do 
zasadnutia 14. 11. 2019. Za uvedené obdobie bola menovaná jedna komisia pre výber 
dodávateľa na realizáciu verejného obstarávania zákazky – zimná údržba miestnych 
komunikácií.  Zákazku vyhrala firma Kosit, ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku. Následne 
otvoril diskusiu k bodu rôzne.  
p. Matoušek: K informatívnej správe o zrealizovaných komisiách pre výberové konania 
predniesol návrh na uznesenie.  Súčasne informoval o predložení poslaneckého návrhu na 
úpravu Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 
mestskej časti a to – vypustenie diskusného fóra a umiestňovania volebných plagátov počas 
volebnej kampane na maloplošných informačných zariadeniach.  
p. Takáč: Predložil návrhy na uznesenia týkajúce sa zmeny Zásad nakladania s finančnými 
prostriedkami mestskej časti a  V. zmenu rozpočtu na rok 2019 z dôvodu, aby mestská časť 
mohla operatívne reagovať na potrebné zmeny. Uviedol, že v iných mestských častiach majú 
štatutári oveľa väčšiu voľnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Zmenu zásad 
podporila aj finančná komisia. Navrhujeme, aby mestská časť zakúpila vozidlo na zimnú 
údržbu, finančné prostriedky budú presunuté v rámci rozpočtu.  
Starosta: Doplnil poslanca Takáča - z diskusie s poslancami vyplynulo, že by bol vhodný  
nákup vozidla na zimnú údržbu. Podľa našich požiadaviek by takéto vozidlo malo chodiť aj 
po chodníku, malo by mať rôzne nadstavby, aby sme ho vedeli využívať aj pri prenose 
odpadu, sťahovaní, odvoze, atď. Aj iné mestské časti si obstarali komunálne vozidlá. V rámci 
prieskumu bolo oslovených osem dodávateľov, ceny takýchto automobilov sa pohybujú 
v rozpätí 25 000,-EUR až do 120 000,-EUR. Ak bude odsúhlasená suma 33 000,-EUR,  tak 
v tejto cenovej hladine sa budeme pohybovať. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie 
a tiež bude zriadená komisia a potom sa vyberie najvhodnejší typ. Našu predstavu dáme do 
podmienok súťaže, aby auto bolo využiteľné v lete aj v zime. Bude to majetok mestskej časti. 
p. Matoušek: Touto zmenou rozpočtu sa zaoberala Finančná komisia, ktorá odporúča schváliť 
predložený návrh.   
p. Koszoru: Informoval všetkých, že problematika separovania odpadu bola riešená na 
Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia, konkrétne separovanie tetrapakových 
obalov. Spoločnosť Kosit urobila zmenu, na ktorú chcem upozorniť. Tetrapakové obaly je 
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možné separovať aj do žltých kontajnerov. Je preto potrebné túto informáciu prezentovať aj 
občanom.  
p. Adamčíková: Pred rokovaním zastupiteľstva som bola oslovená občanom bývajúcim na  
Wuppertálska -Titogradská, kde došlo k planírovaniu a výsadbe trávnatého porastu a preto je 
tam po týchto prácach veľké blato. Občania požiadali - či by bolo možné tento úsek vysypať 
nejakým štrkom. 
Starosta: SPP ešte neukončilo všetky výkopové práce, termín ukončenia je do 15. 12. 2019. 
V prípade pripomienok od občanov ich treba informovať, že mestská časť tieto práce 
monitoruje a pravidelne kontroluje. V prípade zlého počasia budeme žiadať o odklad. Treba 
poznamenať, že tieto práce preberá mesto Košice, ktoré je aj vlastníkom pozemku. Po 
vykopávkach, ktoré realizovalo TEHO v obvode IV sú chodníky upravené po celej šírke. 
Náhradná výsadba začala a budeme v nej pokračovať na jar. Občanov treba upozorniť, že sa 
nemôže sadiť v miestach, kde sa nachádzajú siete, potrubia a pod. Prebehlo stretnutie 
s riaditeľom magistrátu, námestníkom primátora a vedením mestskej časti, kde sme tlmočili 
nevybavené požiadavky našej mestskej časti. V rozpočte bola výmena svetelnej signalizácie 
na Starozagorskej a Cottbuskej, ktorá nebola realizovaná mestom Košice. Urgovali sme tiež 
inteligentné priechody pre chodcov, ktoré sme mali prisľúbené tri. Situácia je taká, že do 
konca roka prebehnú verejné obstarávania, máme prísľub, že v prvom polroku 2020 budú 
nami vybrané tri priechody upravené. Mesto sme žiadali aj o vysporiadanie pozemkov pod 
Starozagorskou, žiadosť je v riešení. Tiež sme žiadali o vysporiadanie pozemkov na ihriskách 
pri ZŠ Lechkého. Boli oslovení vlastníci pozemkov, sú tam ešte nejaké reštitučné nároky. 
Žiadali sme do správy verejné osvetlenie, mesto našu požiadavku odmieta. Rokovali sme 
o navýšení finančných prostriedkov pre Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP. Vzhľadom na 
všetky kompetencie, ktoré mestská časť vykonáva, sú tieto finančné prostriedky oproti 
menším mestským častiam nepostačujúce. Na poliklinike sa rekonštruujú schody na základe 
podnetu mestskej časti, tiež sa realizuje bezbariérový prístup na detské oddelenie. BPMK má 
predložiť plán, ako bude v budúcnosti investovať do tejto budovy, keďže poliklinika je 
v správe BPMK. 
Prednosta: S pánom Takáčom sme boli na MŠ Cottbuská, kde sa v rámci rekonštrukcie 
teplovodných rozvodov realizovali aj opravy v rámci škôlky. Po oprave asfaltového chodníka 
je tento o niečo vyšší oproti pôvodnému a v tomto mieste majú deti problém pri 
kolobežkovaní a bicyklovaní. Firma Colas, ktorá v rámci subdodávky tieto práce vykonávala, 
nám vysvetlila dôvod, prečo tam tento schodík vznikol. Firma nám predloží technické riešenie 
tohto problému. 
p. Horenský: Informoval  o kultúrnych podujatiach do konca roka. Vianoce na KVP sa 
uskutočnia v dňoch 12.- 13. 12. 2019. Futbalové mužstvo, ktoré reprezentovalo mestskú časť 
na turnaji, obsadilo 3. miesto.  
p. Mikulišin:  Opýtal sa, koľko firiem sa zapojilo do súťaže na vykonávanie zimnej údržby. 
Na základe podnetu od občana sa opýtal, či má mestská časť v kompetencii riešiť porušovanie 
zákazu fajčenia pred poliklinikou.  
Starosta: Budeme kontaktovať správcu budovy, t. j.  BPMK. 
Prednosta: Boli oslovení viacerí dodávatelia, oficiálne sa prihlásili traja uchádzači: Kosit, 
Petop a Geozem. Na základe stanovených kritérií súťaž vyhral Kosit, pretože spoločnosť 
predložila najnižšiu cenu. Suma je vysúťažená na základe jednotkových cien a odhadovaného 
množstva poskytnutej služby z predošlých rokov. V prípade zvýšeného množstva zásahov 
bude potrebné rokovať o navýšení ceny.  
Starosta: Niektoré mestské časti platia za zimnú údržbu paušál, niektoré platia za reálny 
výkon a neplatia pohotovosť. My máme pohotovosť aj nejaký objem predpokladaných 
výjazdov. Je aktualizovaný plán zimnej údržby, môžete sa prihlásiť do štábu na zimnú 
údržbu. 
p. Takáč: Informujem pána poslanca Mikulišina, pretože problematiku fajčenia pri poliklinike 
som riešil už aj za minulého vedenia. Na základe vyhlášky sú stanovené limity fajčenia, 
mestská časť nemá v kompetencii tento problém riešiť.  
Starosta: Doplnil ešte informácie k novele zákona o spôsobe parkovania, ktorá  od 01.12.2019   
určuje nový spôsob parkovania na chodníkoch. Táto novela by mohla riešiť problémy 
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s parkovaním na našom sídlisku. Dňa 21.11.2019 o 8:00 hodine sa uskutoční hon na diviaky. 
Starosta poďakoval poslancom aj zamestnancom za prvý úspešný rok vzájomnej spolupráce. 
Dodal, že zo strany občanov sú aj negatívne reakcie, ale väčšinou sú ohlasy na našu prácu 
pozitívne. 
 
Starosta: Keďže v  bode rôzne nebol nikto prihlásený do diskusie, starosta ukončil diskusiu 
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenia.  
                 
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     
berie na vedomie   
Informatívnu   správu  o   zrealizovaných   komisiách   pre   výberové  konanie  v   období   od  
25. 09. 2019 do zasadnutia MZ dňa 14. 11. 2019.  
        
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.  
 
Návrh na uznesenie – poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     
schvaľuje    
zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
podľa predloženého návrhu.   
       
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 10 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0          Návrh bol prijatý.  
 
Návrh na uznesenie - poslanecký návrh Ing. Ladislava Takáča, PhD. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     
schvaľuje    
V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2019 podľa predloženého 
návrhu.   
     
Počet  prítomných poslancov:  10  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 9 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1          Návrh bol prijatý.  
 
 
Návrh na uznesenie - poslanecký návrh Ing. Romana Matoušeka 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP     
schvaľuje    
doplnenie a zmenu Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.   
    
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.  
 
14.  Záver  
Starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc po vyčerpaní programu rokovania Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP sa poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a podnetné návrhy. Rokovanie o 17:01 hodine ukončil.  
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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 IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

Košice -Sídlisko KVP, konaného  dňa 14. 11. 2019 z  hlasovacieho zariadenia  firmy A. S. 
Partner, s  r. o., Košice. 

 
 
 
 
 
Dňa 10.12.2019 .............................                              Dňa 10.12.2019  .............................
   
         Ing. Miroslav Michalus, v. r.                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                        
                  prednosta                         starosta                                                                  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
 
 
 
Dňa 30.12.2019 ..........................                                     Dňa  30.12.2019 ............................. 
 

              Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.                                Marián Koszoru, v. r.    
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa  09.12.2019 
Zapísala: Ing. Ľubica Spišáková  
                právne oddelenie  


