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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 18. zasadnutia Miestnej  rady  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP konanej dňa 09. 12. 2021 

o  15.00  hodine  na  Miestnom   úrade  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP,  Trieda  KVP  č.  1,  

I. poschodie, zasadacia miestnosť 

________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci:      Podľa prezenčnej listiny, ktorá je priložená k zápisnici.  

Prítomní zamestnanci MČ:     Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.  

 

1. Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 18. zasadnutí Miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia rady e-mailom, program rokovania obsahuje 9 bodov. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Prítomných poslancov - členov miestnej rady požiadal o predloženie návrhov na 

zmeny programu rokovania. Keďže žiadne takéto návrhy neboli, starosta požiadal o schválenie 

programu rokovania.   

 

1.a) Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje   

program rokovania 18. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktorý je 

uvedený v pozvánke. 

1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania 

b) Určenie overovateľa zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení    

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

01.09.2021 do 30.11.2021    

4. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - september 2021                

5. Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020                     

6. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024  

7. Združenie miest a obcí Slovenska – vstup mestskej časti  

8. Rôzne  

9. Záver   

 

Počet prítomných poslancov: 4   

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
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1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Mgr. Marián Horenský, PhD.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod programu kontrola plnenia uznesení a diskusiu k nemu.  

p. Horenský:  Informoval sa o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Zelenej 

strechy a Kultúrno - spoločenského centra na Cottbuskej ulici. 

Starosta: Povedal, že žiadosť na rekonštrukciu Zelenej strechy súvisí aj so žiadosťou na zateplenie 

budovy. Dodal, že žiadosť bola podaná pred niekoľkými mesiacmi a je v procese hodnotenia. 

Momentálne nepoznáme výsledok a čo sa týka samotného zateplenia budovy, čakáme na stavebné 

povolenie. Ďalej uviedol, že v rámci výzvy z Ministerstva kultúry SR sme chceli zrekonštruovať 

Kultúrno - spoločenské centrum na Cottbuskej ulici. K tejto žiadosti nevieme splniť podmienku 

návštevnosti centra, keďže už dlhé roky žiadnu návštevnosť nevykazujme.  

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju ukončil a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP 

a)  zaradiť uznesenia z XXV. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 30. 09. 2021, z XXVI. 

     rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 25. 11. 2021 v mimoriadnom termíne   

     a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 238, 247, 261, 268, 291, 300/a, 300/b, 300/c, 302, 307 

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 180, 181/b, 226, 269, 280/b, 283, 301/b, 301/c, 305, 306 

b)  vziať na vedomie     

      informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

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

     01. 09. 2021 do 30. 11. 2021 
Starosta: Otvoril bod rokovania a informoval, že za uvedené obdobie zasadala jedna komisia pre 

výber dodávateľa na predmet zákazky - Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, 

parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.  

Ďalej dodal, že s víťaznou firmou GEOZEM, s. r. o. mestská časť podpísala zmluvu. 

K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  

 

V diskusii nikto nevystúpil, starosta ju uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie  

Informatívnu správu o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01. 09. 2021  

do 30. 11. 2021.  

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
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4.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových  opatreniach  za  obdobie   

     júl -   september 2021                    

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu. Spracovateľa materiálu - Ing. Vieru 

Háberovú požiadal o úvodné slovo.    

Ing. Háberová: Prítomných poslancov – členov miestnej rady informovala, že realizácia 

rozpočtových opatrení spočívala v malých úpravách z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov 

a čerpania výdavkov. Uviedla, že boli ukončené niektoré projekty s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Interreg I. a Interreg II. Mestská časť obdržala finančné prostriedky od Nadácie COOP 

Jednota a dotáciu na nájmy z Ministerstva hospodárstva SR. Ďalej dodala,  že v rámci výdavkových 

častí boli zrealizované presuny finančných prostriedkov medzi položkami.  

Starosta: Dodal, že v rámci dotácií bola podpísaná zmluva s Karpatským rozvojovým inštitútom. 

Ing. Takáč PhD.: Kontrolór mestskej časti informoval, že rozpočtové opatrenia kontroloval a z jeho 

strany je predložený materiál v poriadku.  

 

Nikto ďalší sa do diskusie nehlásil, starosta ju ukončil a prečítal návrh na uznesenie. 

  

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - september 2021. 
 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

5.  Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020                                       

Starosta: Otvoril tento bod programu a zároveň aj diskusiu k nemu.    

Ing. Háberová: K prerokovávanému materiálu uviedla, že účelom konsolidovanej výročnej správy 

je vzájomné vylučovanie väzieb medzi mestskou časťou a Podnikom služieb KVP s. r. o.  

p. Horenský:  Ku konsolidovanej výročnej správe sa opýtal na zloženie zastupiteľstva v bode 1.4 

Volené orgány mestskej časti, na fungovanie Materského centra Lentilka v bode 2.1 Výchova 

a vzdelávanie, a tiež na sfunkčnenie tenisového kurtu a na zrušenie trhoviska.  

Ing. Háberová: Odpovedala, že konsolidovaná výročná správa sa týka roku 2020 a zloženie 

poslaneckého zboru je v poriadku, Materské centrum Lentilka sporadicky fungovalo ešte v roku 

2020 a tenisový kurt bol sfunkčnený v roku 2019. 

Starosta: Dodal, že trhovisko bolo v roku 2020 dlhodobo zatvorené z dôvodu pandémie COVID-19. 

Tiež uviedol, že do budúcnosti máme s trhoviskom dlhodobé plány, všetko je zatiaľ v rovine úvah.  

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju ukončil a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

vziať na vedomie     

Konsolidovanú výročnú správu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020.  

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

6.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024 

Starosta: Uviedol bod programu rokovania – návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2022 a roky 

2023, 2024. Povedal, že naším zámerom je schválenie rozpočtu na miestnom zastupiteľstve. Po jeho 
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schválení by sme mohli čo najskôr začať realizovať naše plány, keďže naše volebné obdobie končí 

na jeseň 2022. Dodal, že návrh mestského rozpočtu počíta s väčším prísunom financií pre našu 

mestskú časť. Preto je našou ambíciou stretnúť sa vo februári 2022 a do rozpočtu zapracovať zmeny 

vyplývajúce zo schválenia rozpočtu pre mesto Košice. K návrhu rozpočtu mestskej časti otvoril 

diskusiu.  

Ing. Michalus: Doplnil pána starostu a povedal, že pri koncipovaní rozpočtu sme stáli pred dilemou, 

či budeme vychádzať z existujúcich podkladov hlavne v príjmovej časti rozpočtu, alebo 

zapracujeme predpokladané príjmy. Povedal, že do výdavkovej časti rozpočtu sme chceli dostať 

všetky plánované akcie. V podstate bolo dohodnuté, že ideme na istotu a to z dôvodu, že nechceme 

do rozpočtu zapracovať príjmy, ktoré nie sú schválené. Preto sme rozpočet vytvorili na výdavkovej 

časti tak, aby tam boli zapracované všetky položky, ktoré chceme realizovať. 

Ing. Háberová: Na úvod uviedla, že farebné pásiky v materiáli znamenajú kód zdroja na príjmovej 

aj výdavkovej časti. Dodala, že: 

- granty za Interreg mestská časť neobdržala v tomto roku a preto sme ich museli zapracovať do 

rozpočtu na budúci rok, 

- do rozpočtu na rok 2022 bol zapracovaný transfer z rozpočtu Mesta Košice na Regob, 

- dotácie z Mesta Košice na stravovanie dôchodcov sú na úrovni tohto roka, 

- do rozpočtu bol zapracovaný prevod z rezervného fondu. 

Ing. Háberová ďalej uviedla, že výpadok príjmov bol vo výške cca 70 000,00 EUR, napr. v rámci 

príjmu z hazardných hier a príjmu z nájmov. Dodala, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 sme 

uvažovali o zvýšení príjmov za nájmy s tým, že by sme prešli na trhovejšie ceny. Toto však nebolo 

možné z dôvodu pandémie COVID-19, pretože zo zákona vyplývali určité obmedzenia a navyše 

sme riešili žiadosti o odpúšťanie nájmov počas pandémie. Preto bol výpadok príjmov v rozpočte 

vysoký. 

Ing. Michalus: Doplnil Ing. Háberovú a dodal, že sme nedokázali navýšiť príjmy za nájmy, takže  

sme na úrovni roku 2019. Navyše niektorí nájomcovia dali k 31. 12. výpoveď predovšetkým 

z dôvodu pandémie a neschopnosti splácať nájmy. Dodal, že predpokladá, že môže dôjsť k ešte 

väčším výpadkom v príjmovej časti rozpočtu, pretože nájomcovia avizovali problém s platením 

nájmov v prípade, ak neodstanú kompenzácie. 

Starosta: Informoval, že ešte stále nemáme vyplatené peniaze za testovanie na COVID-19. 

Ing. Michalus: Povedal, že prevádzkovanie hazardných hier je tiež neisté a dodal, že sme sa 

informovali o preplatení príjmov z hazardných hier. Tieto prevádzky mali zakázané prijímať 

hráčov. Preto stále pretrváva spor medzi asociáciou poskytovateľov týchto služieb a Ministerstvom 

financií SR. Ak ministerstvo presadí to, že tieto prevádzky neboli zatvorené, tak nám tieto peniaze 

budú vyplatené.  

Ing. Háberová: Dodala, že bol prijatý úzus, že do 31. 12. by Ministerstvo financií SR malo tieto 

financie preplatiť.  

Ing. Michalus: Príjmy za nájmy budú klesať, pretože je tu tlak na znižovanie vizuálneho smogu. 

Tiež dodal, že naša mestská časť nemá na budúci rok rozpočtované príjmy na daň z rozvoja, pretože 

na KVP sa nič nestavia.  

Starosta: Stále nemáme vyplatené náklady na skríning. 

p. Adamčíková: Opýtala sa, či sa na Rade starostov riešil tento problém a aký je dôvod nevyplatenia 

týchto finančných prostriedkov pre mestské časti.  

p. Matoušek: Uviedol, že sa zúčastnil rokovania Rady starostov a tento problém sa na rade neriešil. 

Starosta: V mesiaci január 2021 štát vyhlásil celoštátne testovanie a bola dojednaná suma 5,00 eur 

na osobu. Uviedol, že náklady mesta Košice boli vo výške 1,4 mil. eur a mesto dostalo od štátu 2,8 

mil. eur. Mesto Košice si takto vykrylo svoje straty a mestským častiam nevyplatili nič.   

Ing. Takáč, PhD.: Povedal, že návrh rozpočtu je v súlade so všetkými všeobecne - záväznými 

predpismi. 

p. Horenský: Povedal, že v návrhu rozpočtu sa spomína členstvo v organizáciách, v prípade 

schválenia členstva v ZMOS bude zrejmé potrebné navýšiť danú položku.   

Starosta:  Odpovedal, že toto bude zapracované po schválení rozpočtu v meste Košice.   
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Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju ukončil a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

a) schváliť   

    rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 podľa predloženého návrhu 

b) vziať na vedomie   

    rozpočet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2023, 2024 podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

7.  Združenie miest a obcí Slovenska - vstup mestskej časti       

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a povedal, že je potrebné, aby sa mestská časť vyjadrila 

k členstvu v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS). Výška členského príspevku je 0,179 eur na 

obyvateľa a obce majú zľavu 50 %. Dodal, že ZMOS združuje aj 14 mestských častí v Košiciach. 

Naším cieľom je rozvoj mestskej časti. Uviedol výhody členstva v ZMOS, napr.: 

- získavanie dôležitých informácií členov ZMOS, 

- výmena skúseností a spolupráca medzi mestami a obcami,  

- informácie o účelových transferoch a projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov, 

- informácie o výbere daní, 

- účasť na odborných konferenciách, seminároch a školeniach a iné. 

Ďalej dodal, že naším cieľom je dostať sídlisko KVP do celoslovenského povedomia. K bodu 

programu otvoril diskusiu.    

 

Diskusia k tomuto bodu neprebehla, starosta ju uzavrel a predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  

schváliť  

vstup Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP do Združenia miest a obcí Slovenska.  

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

8.  Rôzne 

Starosta: Uviedol bod rokovania rôzne a otvoril k nemu diskusiu. Na úvod informoval členov 

miestnej rady, že v rozpočte ktorý obdržali na rokovanie miestnej rady a zastupiteľstva na 14. 12. 

neboli zverejnené niektoré údaje - tabuľky, preto bolo potrebné prepracovať návrh rozpočtu. Na  

zverejnenie návrhu rozpočtu pred rokovaním v zastupiteľstve je zákonom stanovený termín, ktorý 

je potrebné dodržať, takže najbližší možný termín na zasadnutie miestneho zastupiteľstva je 20. 12. 

2021 o 15:00 hodine. Návrh programu ostáva nezmenený. 

p. Boritáš: V mene charity odovzdal poďakovanie za celoročnú spoluprácu a dodal, že charita každý 

rok usporadúva štedrú večeru, na ktorú pozýva aj zástupcov samosprávy. Keďže niektorí klienti 

charity sú v karanténe, je otázne, či sa toto stretnutie uskutoční. Ďalej povedal, že ho oslovila pani 

v mene viacerých mamičiek, ktorá sa pýtala, či by sa na KVP nenašiel vhodný priestor na zriadenie 

predajne Pepco. Tiež sa opýtal, či zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude verejné a prečo bola 

presťahovaná terasa pri reštaurácii Šuhaj. 

Starosta: Odpovedal, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude verejné, v zmysle platných 
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predpisov pre zasadnutia platí výnimka. Z dôvodu pandemickej situácie vyzveme ľudí, aby 

zasadnutie sledovali cez sociálne siete. K terase pri reštaurácii Šuhaj informoval, že bola 

presťahovaná z dôvodu, že zužuje výhľad pre chodcov. Naším cieľom je vytvoriť peší koridor na 

vytvorenie promenádneho chodníka. Zároveň je avizovaná výstavba cyklotrasy z mesta Košice, 

ktorá pôjde z Myslavy až do mesta a bude pretínať tento chodník. S majiteľom sme sa dohodli, 

súhlasil s reorganizáciou tohto priestoru. Ďalej dodal, že sme uvažovali nad zriadením predajne 

Pepco, vhodný priestor by bol v projekte, ktorý sme mali na MŠ Bauerova.   

Ing. Michalus: Zo strany mestskej časti vyjadril poďakovanie charite za pomoc. Dodal, že s pani 

Hlaváčovou a pánom Blanárom sme rozbehli spoluprácu, vďaka ktorej nám teoreticky môžu poslať 

kohokoľvek a kedykoľvek. Majú zabezpečený stravný lístok a dopravu. Aj keď klienti charity  

pracujú len 4 hodiny denne, pre nás je to veľká pomoc. Dúfa, že spolupráca bude pokračovať aj 

naďalej. Dodal, že zo strany mestskej časti zašleme na charitu písomné poďakovanie. 

Starosta: Dodal, že je to pre nás veľká pomoc, za čo ďakujeme. 

p. Boritáš: Dodal, že vďaka tejto pomoci si mnohí klienti charity našli prácu. 

p. Horenský: Povedal, že spoločnosť Pepco nenašla na KVP vhodné priestory a informoval 

prítomných členov miestnej rady o zasadnutí Mládežníckeho parlamentu.  

Starosta: Informoval členov miestnej rady a ďalších prítomných o tom, že   

- miestny úrad bude od 23. 12. 2021 do 03. 01. 2022 z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený, 

- fungovať bude Podnik služieb KVP a zabezpečená bude zimná údržba,  

- stránky sú vybavované telefonicky na objednávku, 

- kvôli pandemickej situácii sa nebude konať vianočné posedenie, 

- do 10. 12. 2021 prebieha zbierka trvanlivých potravín pre klientov zariadenia Oáza – Nádej pre 

nový život v Bernátovciach, 

- do 10. 12. 2021 prebieha zbierka pre zvieratá, 

- roznáška občasníka Kvapka sa uskutoční cez víkend 18. 12. 2021, 

- 15. 12. 2021 je na miestnom úrade zabezpečené očkovanie, 

- finišuje personálny audit.   

Ing. Michalus: Doplnil, že mnohí obyvatelia sídliska sa sťažujú, že od posypu majú poškodené autá 

a obuv. Je potrebné zvážiť čistenie chodníkov a ciest namiesto posypu. Za prvý zásah sme mali od 

ľudí negatívne reakcie.     

 

Keďže sa nikto nehlásil do diskusie, starosta ju ukončil a prečítal návrh na uznesenie. 

                                                                       

Návrh na uznesenie:   

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

a)  berie na vedomie termín XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –  

     Sídlisko KVP dňa 20. decembra 2021 (pondelok) o 15:00 hodine 

 b) odporúča návrh programu XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice  

     - Sídlisko KVP   

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 

01.09.2021 do 30.11.2021    

5. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 6,7,8,9,10/2021           

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie od    

1.januára 2022 do 30. júna 2022 

7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl - september 2021 

8. Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020  
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9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024              

11. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II                           

12. Združenie miest a obcí Slovenska - vstup mestskej časti                     

13. Interpelácie  

14. Otázky poslancov 

15. Rôzne  

16. Záver  

                                                           

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 4 

Hlasovanie: Za hlasovali 4, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

9.  Záver 

Po vyčerpaní programu starosta ukončil rokovanie miestnej rady a poďakoval prítomným za účasť 

a podnetné návrhy. Rokovanie ukončil o 16:04 hodine.  

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 členov miestnej rady  

- Prezenčná listina ďalších prítomných  

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 22.12.2021  .......................................            Dňa: 22.12.2021   .......................................... 

 

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

                         prednosta                                                                    starosta 

                              

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

Dňa: 22.12.2021   ..........................................      

 

              Mgr. Marián Horenský, PhD., v. r.     

 

 

 

 

 

 

 
V Košiciach, dňa 15. 12. 2021 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


