
Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 

   Košice, 16. november 2020 

 
 

Pozvánka  
 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 2 písmeno a) Zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

neskorších  predpisov  a  § 13 ods. 4  písmeno  a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov   

zvolávam 

13. zasadnutie miestnej rady 
 

ktoré sa uskutoční dňa 26. 11. 2020  (štvrtok) o  13.00  hodine v  priestoroch  Miestneho úradu 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, I. poschodie, v zasadacej miestnosti  s týmto 

návrhom programu : 
  1. Otvorenie 

            a) Schválenie programu rokovania 
       b) Voľba návrhovej komisie /len na zasadnutie MZ/    
       c) Určenie overovateľa zápisnice 
  2.  Slovo pre verejnosť /len na zasadnutie MZ/    
  3.  Kontrola plnenia uznesení                                                                                  
  4.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  komisiách  pre  výberové  konania  za  obdobie od 
       01.09.2020 do 31.10.2020   
  5.  a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 9/2020 
            /len na zasadnutie MZ/  
       b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 10/2020 
            /len na zasadnutie MZ/  
       c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 11/2020 
            /len na zasadnutie MZ/  
       d)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – kontrola č. 12/2020 
            /len na zasadnutie MZ/  
  6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na obdobie  
       od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 /len na zasadnutie MZ/  
  7.  Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 
       právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  
  8.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových  opatreniach  za  obdobie júl  
       - september 2020 
  9.  Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2019 
10.  Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 
11.  Informatívna správa o priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu Mestskej  
       časti Košice-Sídlisko KVP  
12.  Informatívna správa k Štúdii pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

13.  Interpelácie /len na zasadnutie MZ/        
14.  Otázky poslancov /len na zasadnutie MZ/        

15.  Rôzne  
16.  Záver    

  
                                                                                                 Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.       
                                                                                                    starosta mestskej časti  


