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Mestská časť  KOŠICE – Sídlisko KVP 
                                                                                                                       

8.                                                                             
                            

                                                                                                      
S P R Á V A 

o kontrolnej činnosti  kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
za obdobie od 30. 1. 2020 do zasadnutia MZ dňa 27. 2. 2020 

_______________________________________________________________ 
 
 
1. KONTROLA plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli 

schválené v roku 2019 
 
Cieľom kontroly bola kontrola plnenia uznesení MZ schválených v roku 2019, vykonaná na 
základe plánu kontrolnej činnosti a v súlade s § 18d zákona o obecnom zriadení, v ktorom do 
rozsahu kontrolnej činnosti je zaradená aj kontrola plnenia uznesení MZ.  
 
Opis kontrolných zistení:  
 
Miestne zastupiteľstvo rokovalo v roku 2019 v týchto dňoch: 
A)  21. 02. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 19 až 41 
B)  25. 04. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 42 až 54/a,b,c,d,e 
C)  23. 05. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 55 až 61/a,b 
D)  27. 06. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 62 až 68/a,b 
E)  15. 08. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 69 až 79/a,b,c,d 
F)  25. 09. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 80 až 93/a,b,c 
G)  14. 11. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 94 až 105/a,b,c,d 
H)  18. 12. 2019   –  prijaté boli uznesenia číslo 106 až 114 
 
V roku 2019 starosta MČ nepozastavil výkon žiadneho z uznesení, ktoré miestne zastupiteľstvo 
v priebehu roka schválilo. 
 
 
V roku 2019 boli prijaté uznesenia, ktorými bola uložená úloha, alebo 
z ktorých vyplynuli povinnosti: 
 
A) Rokovanie MZ dňa 21. 2. 2019 

 
1. Uznesenie číslo 27/a zo dňa 21. 2. 2019 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje rozpočet Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP na rok 2019 podľa predloženého návrhu s týmito zmenami: ......  (pre veľký rozsah text 
neuvádzam) 

 



 2

Záver k uzneseniu č. 27/a:  Zmeny boli zapracované do rozpočtu MČ na rok 2019. Uznesenie 
je potrebné viesť medzi úlohami v plnení, nakoľko plnenie rozpočtu za rok 2019 bude 
predmetom záverečného účtu za rok 2019. 
2. Uznesenie číslo 27/c zo dňa 21. 2. 2019 

 
    „v   zmysle  § 11  ods. 4  písm. b)  zákona  SNR  č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení v znení neskorších             
    predpisov  splnomocňuje  starostu  Mestskej časti  Košice-Sídlisko KVP   realizovať  zmeny   rozpočtu      
    rozpočtovými  opatreniami  v  zmysle  zákona  č. 83/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
    a  o zmene a doplnení     niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  na  schvaľovanie  zmien   medzi         
    podpoložkami v rámci schválených položiek do sumy 1 000,- EUR, vrátane.“   
 
    Záver k uzneseniu č. 27/c:  Uznesenie bolo splnené. Kompetencia bola zapracovaná do    

interného predpisu. 
 
 
3. Uznesenie číslo 28 zo dňa 21. 2. 2019   
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP s poukazom na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP:  

a) schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva mestskej časti formou obchodnej verejnej súťaže na predaj mobilnej 
ľadovej plochy s príslušenstvom,  

b) schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy s príslušenstvom: 

- účastníkom ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 16.054,06 €, cena je stanovená na základe 
znaleckého posudku č. 1/2019, ktorý bude súčasťou súťažných podkladov, 

- kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote 3 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, 

- vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny v celkovej 
dohodnutej výške, 

- kupujúci podpisom zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy, 
- kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy vrátane jeho opotrebenia a vád, 

berie tento stav na vedomie, súhlasí s ním a v takomto stave predmet kúpy kupuje a preberá, 
- nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia prechádza na kupujúceho odovzdaním veci, 
- kupujúci hradí všetky náklady súvisiace s premiestnením predmetu kúpy, resp. zabezpečí odvoz na 

vlastné náklady; riziko spojené s nakladaním a premiestňovaním predmetu kúpy znáša kupujúci. 
 

Záver k uzneseniu č. 28:  Uznesenie bolo splnené. Obchodná verejná súťaž bola zrealizovaná 
v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení MZ. 

 
 

4. Uznesenie č. 33 zo dňa 21. 2. 2019   
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  

a)  ruší  uznesenie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  číslo 250 zo dňa 24. 01. 2017 
b)  schvaľuje výšku ročného členského príspevku do Denného centra Mestskej časti 
Košice–Sídlisko KVP, Cottbuská 36, Košice na sumu 0,50 €. 

 
Záver k uzneseniu č. 33:  Uznesenie bolo splnené. 
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B) Rokovanie MZ dňa 25. 4. 2019 
 
5. Uznesenie č. 46 zo dňa 25. 4. 2019   
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje doplnenie programového rozpočtu o 
podujatia: 

a.) v programe 6, podprograme 6.2: Kultúrne podujatia: „Deň čistého KVP“, „Letné kino na KVP“, „Míľa 
pre mamu“;  

b.) v programe 5, podprograme 5.3: Podpora športových aktivít: „Turnaj Mestskej časti v hokejbale mužov“, 
„Turnaj Mestskej časti v squashi mužov“, „Turnaj Mestskej časti v street basketbale mužov“ a „3. kolo 
Slovenského pohára vo freestyle BMX“.  

 
Záver k uzneseniu č. 46:  Zmeny boli zapracované do rozpočtu MČ na rok 2019. Uznesenie je 
potrebné viesť medzi úlohami v plnení, nakoľko plnenie rozpočtu za rok 2019 bude 
predmetom záverečného účtu za rok 2019. 
 
 
6. Uznesenie číslo 47  zo dňa 25. 4. 2019   
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje účel použitia finančných prostriedkov vo 
výške 20 000,00 Eur na verejnoprospešné služby, ktoré budú poukázané ako transfer z mesta nasledovne: 

a) Kosba, orezy zelene a hrabanie lístia vo výške 8 000,00 Eur 
b) Oprava – výspravky schodov a chodníkov vo výške 5 000,00 Eur 
c) Čistenie vpustov a osadenie kalových košov vo výške 5 000,00 Eur 
d) Platby za odvoz odpadu vo výške 1 000,00 Eur 
e) Podpora športových aktivít vo výške 1 000,00 Eur. 

 
Záver k uzneseniu č. 47:  Uznesenie bolo splnené. Na Magistrát mesta Košice bol dňa 29. 4. 
2019 zaslaný list s návrhom na použitie fin. prostriedkov podľa uznesenia MZ.  
 
 
7.  Uznesenie č. 54/e zo dňa 25. 4. 2019   
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje vypustenie z programového rozpočtu:   
 v programe 1, podprograme 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach: Združenie hlavných kontrolórov  
a doplnenie programového rozpočtu o: v programe 1, podprograme 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach 
o: Asociácia kontrolórov územnej samosprávy.  
 
Záver k uzneseniu č. 54/e:  Zmeny boli zapracované do rozpočtu MČ na rok 2019. Uznesenie 
je potrebné viesť medzi úlohami v plnení, nakoľko plnenie rozpočtu za rok 2019 bude 
predmetom záverečného účtu za rok 2019. 
 
 
 
C) Rokovanie MZ dňa 23. 5. 2019 

 
8. Uznesenie číslo 58 zo dňa 23. 5. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
a) zriaďuje podľa § 14 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
s použitím § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
občianske združenie „Občania sídliska KVP“ so sídlom na Triede KVP 1, 040 23 Košice  
b) poveruje starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k zabezpečeniu všetkých úkonov smerujúcich k 
registrácií príslušným orgánom.  
 
Záver k uzneseniu č. 58:   Uznesenie bolo splnené. Občianske združenie bolo založené.  
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9. Uznesenie číslo 59 zo dňa 23. 5. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  
a) zriaďuje podľa § 14 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
s použitím § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
obchodnú spoločnosť „Podnik služieb KVP s. r. o.“ so sídlom na Triede KVP 1, 040 23 Košice  
b) splnomocňuje štatutárny orgán zriadenej spoločnosti s ručením obmedzeným na podanie žiadosti o priznanie 
štatútu registrovaného sociálneho podniku podľa § 6 a nasl. ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. . Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. starosta 
mestskej časti Podpísal dňa : 27. 
 
Záver k uzneseniu č. 59:   Uznesenie bolo splnené.  Spoločnosť s ručením obmedzeným bola 
zriadená a žiadosť o priznanie štatútu reg. soc. podniku bola schválená. 
 
 
10.  Uznesenie číslo 60 zo dňa 23. 5. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje 
a) I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 podľa predloženého návrhu  
b) použitie rezervného fondu vo výške 5 000,- € na krytie vkladu do „Podniku služieb KVP s. r. o.“  
 
Záver k uzneseniu č. 60:  Uznesenie bolo splnené. 
  
 
D) Rokovanie MZ dňa 27. 6. 2019 
 
11. Uznesenie číslo 67 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP na rok 2019 vrátane programov a podprogramov na rok 2019 podľa predloženého návrhu 
(poslanecký návrh) s nasledovnými zmenami:  
a) stĺpec č. 6 v hlavičke tabuľky „upravený rozpočet“ zameniť označenie za „upravený rozpočet po I. zmene“  
b) stĺpec č. 9 v hlavičke tabuľky „upravený rozpočet“ zameniť označenie za „upravený rozpočet po II. zmene“  
c) funkčná klasifikácia 01.1.3 zameniť za 01.3.3  
d) rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2019 text „príjmy celkom“ sa dopĺňa : vrátane príjmových finančných 
operácií  
e) rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2019 text „výdavky celkom“ sa dopĺňa: vrátane výdavkových 
finančných operácií.  
 
Záver k uzneseniu č. 67:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
E) Rokovanie MZ dňa 15. 8. 2019 

 
12. Uznesenie číslo 73 zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje použitie rezervného fondu na rok 2019  
a) vo výške 308 800,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov a vo výške 82 000,00 EUR na krytie bežných 
výdavkov na čiastočnú sanáciu havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulici  
b) vo výške 5 000,00 EUR na vklad do Podniku služieb KVP s. r. o. podľa predloženého návrhu.  
 
Záver k uzneseniu č. 73:  Zmeny boli zapracované do rozpočtu MČ na rok 2019. Uznesenie je 
potrené viesť medzi úlohami v plnení, nakoľko plnenie rozpočtu za rok 2019 bude predmetom 
záverečného účtu za rok 2019. 
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13. Uznesenie číslo 75 zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje prerozdelenie a použitie účelových 
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v celkovej výške 117 000,00 EUR nasledovne: a) Bežné 
výdavky vo výške 88 000,00 EUR na čiastočnú sanáciu havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulici 
b) Bežné výdavky vo výške 29 000,00 EUR na opravy ciest, chodníkov a schodov c) Miestne zastupiteľstvo 
vyhlasuje havarijný stav na komunikácii Wuppertálska na základe znaleckého posudku viď (príloha tohto 
materiálu).  
 
Záver k uzneseniu č. 75:  Zmeny boli zapracované do rozpočtu MČ na rok 2019. Uznesenie je 
potrené viesť medzi úlohami v plnení, nakoľko plnenie rozpočtu za rok 2019 bude predmetom 
záverečného účtu za rok 2019. 
 
 
14. Uznesenie číslo 77 zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje 
a) III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 podľa predloženého návrhu  
b) zmeny v textovej časti programového rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
 
Záver k uzneseniu č. 77:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
15. Uznesenie číslo 79/a zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje zmenu sumy 308 800,00 EUR na sumu 
314 800,00 EUR (oprava zjavnej chyby k schválenému použitiu rezervného fondu na rok 2019 na krytie 
kapitálových výdavkov). 
 
Záver k uzneseniu č. 77:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
16. Uznesenie číslo 79/b zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada mestskú časť, aby previedla monitoring 
vodorovného dopravného značenia na sídlisku za účelom posúdenia potreby jeho obnovy podľa jednotlivých ulíc 
a predložila časový harmonogram realizácie do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  

 
Záver k uzneseniu č. 79/b:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
17. Uznesenie číslo 79/c zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada mestskú časť, aby zabezpečila dôslednú 
inventarizáciu náhradnej výsadby a podala o nej informáciu na najbližšom miestnom zastupiteľstve.  
 
Záver k uzneseniu č. 79/c:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
 
18. Uznesenie číslo 79/d zo dňa 15. 8. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada mestskú časť, aby zabezpečila inventarizáciu 
elektrickej inštalácie podchodu pod Triedou KVP za účelom jeho sfunkčnenia a podala o tom správu na najbližšom 
rokovaní miestneho zastupiteľstva.  
 
Záver k uzneseniu č. 79/d:  Uznesenie bolo splnené. 
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F) Rokovanie MZ dňa 25. 9. 2019 
 
19. Uznesenie číslo 90/a zo dňa 25. 9. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP na rok 2019 vrátane programov a podprogramov na rok 2019 podľa predloženého návrhu 
(poslanecký návrh). 
Záver k uzneseniu č. 90/a:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
20. Uznesenie číslo 90/b zo dňa 25. 9. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP schvaľuje zmeny v textovej časti programového 
rozpočtu pri IV. zmene rozpočtu podľa predloženého návrhu 
Záver k uzneseniu č. 90/b:  Uznesenie bolo splnené. 
 
 
21. Uznesenie číslo 91 zo dňa 25. 9. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a) schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu na podporu 
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc na realizáciu projektu s názvom „Nabíjacia stanica 
pre elektromobily v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP“, kód výzvy č. 18409/2019-4210-36886 b) schvaľuje 
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu v sume 998,87 €. 
Záver k uzneseniu č. 91:   Uznesenie je vedené ako úloha v plnení. Žiadosť o dotáciu bola 
zaslaná, zatiaľ komisia o dotácii nerozhodovala. 
 
 
22. Uznesenie číslo 92 zo dňa 25. 9. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP žiada starostu mestskej časti, aby na každé rokovanie 
miestneho zastupiteľstva v riadnom termíne pripravil Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre 
výberové konania za aktuálne obdobie.  
Záver k uzneseniu č. 92:  Uznesenie sa plní priebežne. Je vedené medzi trvalými úlohami. 
 
 
 
G) Rokovanie MZ dňa 14. 11. 2019 
 
23. Uznesenie číslo 100 zo dňa 14. 11. 2019 
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. o 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 konania voľby na Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP. - 1 - Pri osobnom odovzdaní – do 
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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. 
 
Záver k uzneseniu č. 100:  Uznesenie v čase kontroly sa plní. Voľba kontrolóra bola 
zverejnená. Zvolená komisia zasadala dňa 22. 1. 2020. 
 
 
24. Uznesenie číslo 104 zo dňa 14. 11. 2019 
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,- €. 
Záver k uzneseniu č. 100:  Uznesenie je v plnení. Dotácia bude poskytnutá v súlade s VZN 
a ďalšími právnymi predpismi. 
 
 
 
25. Uznesenie číslo 105/c zo dňa 14. 11. 2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko KVP schvaľuje V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
Záver k uzneseniu č. 105/c:  Uznesenie bolo splnené. 
 

 
Záver kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli 
schválené v roku 2019: 
 
Kontrolou plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2019 
neboli zistené nedostatky. Informácie o splnení jednotlivých uznesení boli v roku 2019 
predkladané na rokovania MZ. 
 
 
 
 
2. Informácia o ďalšej činnosti 
 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice – 
Sídlisko KVP na rok 2020.  
 
 
V Košiciach,  13. 2. 2020                                                                 
 
     
     

                                                                               Ing. Anna Hóková, v. r. 
                                    kontrolórka mestskej časti  

 


