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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 20. zasadnutia Miestnej  rady  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 07. 04. 2022 

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 20. zasadnutí Miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

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

uznášaniaschopná, prítomní sú všetci členovia miestnej rady. Následne požiadal prítomných 

poslancov - členov miestnej rady o predloženie návrhov na zmeny programu rokovania. Keďže 

žiadne návrhy neboli, starosta požiadal prítomných o schválenie programu rokovania.   

 

1.a)  Schválenie programu rokovania  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  schvaľuje program rokovania 20. 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. 02. 2022 do 31. 03. 2022    

 4. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január - marec   

2022     

 5.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

  6.  Schválenie investičného zámeru využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou triedou 

       a podchodom ku obchodnému centru Iskra   

  7.  Nájom pozemku a nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. - budova komunitnej 

       kaviarne v Drocárovom parku  s vybavením  a príslušenstvom  z dôvodu hodného osobitného 

       zreteľa     

  8.  Rôzne                   

  9.  Záver    
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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. 

 

1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Pán poslanec Martin Boritáš.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

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

predkladateľom materiálu je pán poslanec Matoušek, ktorému odovzdal slovo. Do diskusie sa ďalej 

prihlásil kontrolór mestskej časti Ing. Ladislav Takáč, PhD., ktorý uviedol, že z jeho strany neboli 

v predloženom materiáli zistené žiadne nedostatky. 

 

V diskusii už nikto z prítomných nevystúpil, preto ju starosta uzatvoril 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 XXIX. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 24. 02. 2022 a z  

     predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 313/b, 324/b, 325, 336, 337   

     -  k úlohám v plnení uznesenia č.180, 181/b, 269, 283, 317/b, 318, 329/b, 329/c, 338, 339, 340 

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. 02. 2022 do 31. 03. 2022 
Starosta: Uviedol bod programu rokovania a dodal, že za uvedené obdobie zasadala jedna komisia 

pre výber dodávateľa na predmet zákazky „Nákup vonkajšieho mobiliáru“. Tiež povedal, že 

zasadnutia komisie sa zúčastnili aj členovia miestnej rady. Prítomných ďalej informoval o zasadnutí 

komisie na vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na Senior dom. S firmou, ktorá bola 

označená ako víťazná, bola podpísaná zmluva.   

 

Starosta otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 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 komisiách pre výberové konania za obdobie od 01. 02. 2022  

do 31. 03. 2022.  

 

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. 

 

4.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január  

     - marec 2022                   

Starosta: Otvoril tento bod programu a diskusiu k nemu. 
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p. Horenský: Opýtal sa na dôvody navýšenia služieb v oblasti informačno-komunikačných 

technológií, energetický audit a údržbu zelene. 

Ing. Háberová: Odpovedala, že pri tvorbe rozpočtu má mestská časť obmedzené príjmy. Tým, že 

sme minulý rok nemali príjmy na takej úrovni, ako by sme chceli, schválený rozpočet bol pomerne 

nízky. Keďže sme sa zúčastňovali projektu zelená strecha, bolo potrebné urobiť nový energetický 

audit, pretože predchádzajúci audit nespĺňal podmienky k projektu. Čo sa týka informačno-

komunikačných technológií, tu ide o zníženie rozpočtu.  

Starosta: Informoval, že v rámci šetrenia sa Ing. Bujalka podieľal na tvorbe novej webstránky 

mestskej časti. Investícia 5 000 EUR bola poskytnutá Podniku služieb KVP na údržbu zelene 

v rámci udržania služieb. Dodal, že je dôležité udržať Podnik služieb KVP a výkony zamestnancov 

na takej úrovni, ako doteraz.   

Ing. Michalus: Doplnil, že na zasadnutí dozornej rady navýšenie o 16 000 EUR vyplynulo hlavne 

zo zvýšenia cien energií a miezd, keďže sa zvýšili životné náklady a nastal veľký tlak zo strany 

zamestnancov na zvýšenie miezd aspoň o úroveň inflácie. Dodal, že požiadavku uznal za 

oprávnenú.   

p. Matoušek: Doplnil, že energetický audit vypracovaný pred troma rokmi už podľa nových noriem 

nevyhovuje, použité budú už existujúce dáta. Tiež povedal, že sa blíži nová kosba a náklady na ňu 

stúpli cca o 20 % - 30 %. Je preto na zvážení, či je potrebné navýšiť platby pre sociálny podnik.  

Ing. Háberová: Informovala prítomných členov miestnej rady, že v rámci opatrení sme riešili 

príjmovú časť, keďže nám boli z okresného úradu uhradené náklady za COVID-19 aj keď nie 

v plnej výške. Tiež nám boli poukázané v plnej výške financie za REGOB.  Z dôvodu uzavretia 

dvoch nových zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sme museli vstúpiť do 

rozpočtu. Okrem toho boli vykonané rôzne malé korekcie. 

Starosta: Vo všeobecnosti boli vykonané zmeny v zmysle kompetencií. Dodal, že očakáva zmenu 

rozpočtu na každom rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

Ing. Takáč, PhD. : Informoval, že z jeho strany je materiál v poriadku. Povedal, že činnosť Podniku 

služieb KVP považuje za efektívnu. Tiež si treba uvedomiť, že 5 000 EUR nie je veľký zásah do 

rozpočtu mestskej časti.  

 

V diskusii nikto ďalší nevystúpil, starosta ju uzavrel a predniesol 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 január - marec 2022. 
 

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.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022                                                                                                                                                                                     

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu.     

Ing. Háberová: Povedala, že zmeny v návrhu rozpočtu sú malého rozsahu a sú charakteru takého,  

že už nemôžu byť v kompetencii starostu mestskej časti. Dodala, že 30 000 EUR bolo poskytnutých 

na interiérové vybavenie komunitnej kaviarne a dofinancovanie miezd aktivačných pracovníkov.  

  

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť    

II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
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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.  Schválenie investičného zámeru využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou 

     triedou a podchodom ku obchodnému centru Iskra                                                                                                                                                                  

Starosta: Otvoril bod programu rokovania a povedal, že o projekte informoval na poslaneckom 

stretnutí. Uviedol, že súkromný investor má záujem vybudovať prevádzku a tiež nové trhovisko. 

Tento projekt bol podaný aj na mesto Košice. S investorom už prebehli stretnutia s tým, že mestská 

časť by mohla mať spoluúčasť na financovaní projektu. Investorovi sme vysvetlili, aké má mestská 

časť možnosti investovať do verejného majetku, avšak nie do súkromného. Dodal, že vzhľadom na 

skutočnosť, že ešte nebol predložený projekt, nevieme predpokladať výdavky. Doplnil, že tento 

projekt je zaujímavý a tiež nám dokáže vyriešiť trhovisko. Súkromný investor plánuje usporadúvať 

na tomto priestranstve podujatia aj v spolupráci s mestskou časťou. Starosta požiadal o podporu 

tohto projektu. Na záver uviedol, že momentálne sa pohybujeme na úrovni ideí. 

K prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.   

p. Adamčíková: Opýtala sa na meno investora a výšku investície. 

Starosta: Odpovedal, že s mestskou časťou rokuje pán Navrátil. Investor chce zriadiť prevádzku 

a hľadajú vhodnú budovu. Mestská časť môže investovať len do niečoho, čo má verejno-prospešný 

účel. Zatiaľ nie sú dotiahnuté detaily, potrebné sú rôzne povolenia.  

p. Matoušek: Myšlienka je postavená na kontajnerovom ohradení priestoru, kde sa bude zhlukovať 

mladá komunita.  

p. Boritáš: Uvítal túto iniciatívu. V predchádzajúcom období bola snaha vybudovať pódium, avšak 

tento projekt splní niekoľko rôznych aktivít. Dodal, že toto územie považuje za veľmi atraktívne,  

avšak poukázal na problém s kanalizáciou pod mostom. Taktiež je potrebné pripraviť sa na 

zdôvodnenie tohto zámeru z dôvodu zvýšeného pohybu ľudí a áut a s tým súvisiaceho hluku.  

Starosta: Požiadal členov miestnej rady, aby projekt ešte nekomunikovali verejnosti až do 

vyjadrenia z mesta Košice.  

Ing. Michalus: Povedal, že počas rokovaní sa investor opýtal, ako by sa mestská časť vedela 

spolupodieľať na projekte. Keďže nevieme investovať do súkromného majetku, ostalo to vo fáze 

návrhov. Dodal, že by sme vedeli opraviť kanalizačnú a vodovodnú prípojku. Toto miesto je veľmi 

lukratívne, na druhej strane je ohraničené súkromnými pozemkami. Momentálne na tomto priestore 

nie je možný prístup autom, preto tam bude zriadená prepojka, čo budeme riešiť v druhej fáze 

v prípade, že sa mestská časť bude podieľať na financovaní. Buďme vďační každému, kto má 

záujem investovať do verejného priestoru.  

V krátkej diskusii vystúpili ešte poslanci Boritáš a Horenský.  

 

Po ukončení diskusie k tomuto bodu starosta predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:   

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

a) schváliť  

investičný zámer využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou triedou a podchodom ku  

obchodnému centru Iskra podľa predloženého návrhu 

b) poveriť   

starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k vykonaniu potrebných úkonov týkajúcich sa  

financovania predmetného investičného zámeru. 

  

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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7.  Nájom pozemku a nebytového priestoru pre  Podnik služieb KVP s. r. o. –  budova 

     komunitnej kaviarne v Drocárovom parku s vybavením a príslušenstvom z dôvodu 

     hodného  osobitného zreteľa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a dodal, že po rokoch spejeme k zdarnému koncu. 

Avšak naskytla sa otázka, či komunitnú kaviareň budeme prenajímať, alebo budovu budeme mať 

pod vlastnou kontrolou. Poslanci sa vyjadrili, že chceme mať kontrolu - uvidíme, akým smerom sa 

bude uberať ekonomika. Zatiaľ kaviareň ostáva majetkom mestskej časti. Ak nebudeme spokojní 

s hospodárením, zmluva s Podnikom služieb KVP bude zrušená. K bodu rokovania otvoril diskusiu. 

Ing. Michalus: Povedal, že na jednej strane sa potešil tejto ponuke na prenájom, ale predložil návrh 

na zvýšenie sumy nájmu na 100 EUR mesačne. Tiež dodal, že ak z radov poslaneckého zboru príde 

návrh na zvýšenie nájmu, bude ho akceptovať, aby sme chránili mestskú časť pred podozreniami.  

Ing. Takáč, PhD.: Súhlasím s pánom prednostom, v tomto prípade je podnik služieb samostatný 

právny subjekt. Treba si však uvedomiť, že peniaze daňových poplatníkov sme použili na výstavbu 

komunitnej kaviarne, 100 eurové mesačné nájomné to nie je nejaký veľký nájom. Rozhodnutie 

o výške nájmu je na poslancoch.  

p. Boritáš: Povedal, že zo svojho pohľadu chce chrániť Podnik služieb KVP, lebo napr. pri zlom 

hospodárení by mohlo dôjsť k znižovaniu nájmu. Navrhol, aby napríklad raz za polrok bola na  

rokovanie miestneho zastupiteľstva predložená správa o hospodárení. 

Starosta: Z môjho pohľadu ide o symbolické nájomné, mestská časť investovala do svojho majetku. 

Doplnil, že bude vytvorené samostatné hospodárske stredisko. Ak podnik služieb bude vykazovať 

zlé hospodárenie, nájomná zmluva sa zruší. Ak zarobia po čase viac, mestská časť bude pýtať viac 

za nájom. Financovanie Podniku služieb KVP kontroluje dozorná rada.   

p. Matoušek: Dodal, aby sa v rámci účtovníctva viedli dve hospodárske strediská, t. j. budova 

aktivačných pracovníkov a budova komunitnej kaviarne. Tento podnik je vytvorený hlavne preto, 

aby získaval lacnejšiu pracovnú silu a mohol čerpať finančné prostriedky. Ďalšia výhoda je tá, že 

podnik služieb má štatút sociálneho podniku a je na takéto účely vhodný. 

Starosta: Treba si uvedomiť, že budeme potrebovať minimálne dvoch čašníkov, časom aj 

prevádzkara a v letnej sezóne aj brigádnikov, čo so sebou nesie personálne náklady. Dodal, že na 

úrade práce prebehli pohovory na pozíciu čašník, avšak výber je veľmi obmedzený.  

Ing. Michalus: Zatiaľ neprebehla ekonomická debata. Moja myšlienka bola taká, že sa snažíme 

v každej oblasti o transparentnosť a výhodnosť prác. Výber zamestnancov je veľmi ťažký. Taktiež 

sa v dnešnej dobe ťažko vybavujú dotácie, predpokladám, že na pozíciu čašník nebude možné 

čerpať dotácie. Povedal, že z vlastnej skúsenosti vie, že to nebude jednoduché, lebo tržby pri 

takýchto zariadeniach nie sú vysoké. 

 

Keďže 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  

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 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 schváliť: 

- nájom nebytového priestoru - budovu, súp. č. stavby 3110, postavenej na pozemku parc. č. 

3564 CKN, v  k. ú. Grunt, obec Košice - Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 83 m2, 

zapísanej na LV č. 965,  

- nájom pozemku - časť parc. č. 3563 CKN, v k. ú. Grunt, obec Košice - Sídlisko KVP, okres 

Košice II o výmere 70 m2, zapísanej na LV č. 965 

pre nájomcu Podnik služieb KVP s. r. o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52572005 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- € /rok. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v osobe nájomcu, ktorým je právnická osoba, ktorej jediným spoločníkom je 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP. Podnik služieb KVP s. r. o. má štatút registrovaného sociálneho 
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podniku podľa zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, bol založený za účelom vykonávania činností pre Mestskú časť Košice – 

Sídlisko KVP.  

 

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: Otvoril bod rokovania rôzne a na úvod informoval, že sme využili možnosť získať 

finančné prostriedky vo výške 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt „Realizácia 

zelenej strechy budovy miestneho úradu“. Po prvom neúspechu sme sa rozhodli projekt 

prepracovať a zapojiť sa do výzvy. Avšak je potrebné uznesenie miestneho zastupiteľstva s tým, že 

spolufinancovanie je vo výške 5 %. Táto suma je prekrytá v rozpočte, keďže sme počítali 

s pôvodnou výzvou zo začiatku roka. Ďalej informoval poslancov o konaní miestneho 

zastupiteľstva dňa 28. 04. 2022 o 16:00 hodine a otvoril diskusiu.  

p. Boritáš: V diskusii navrhoval, či do programu rokovania zastupiteľstva nemá byť zaradený bod 

o podaní majetkových priznaní.  

p. Horenský: Informoval prítomných o pripravovanej zmene sadzobníka inzercie po zasadnutí 

Redakčnej rady a o jej predložení na rokovanie miestneho zastupiteľstva.    

Starosta: Informoval o podujatí „Deň čistého KVP“ v sobotu 09. 04. 2022 o 9:00 hodine a všetkých 

na toto podujatie srdečne pozval. V posledný aprílový týždeň začnú súvislé opravy ciest, táto akcia 

bude prebiehať asi 2 týždne v závislosti od počasia. Obdržali sme interiérový nábytok do 

komunitnej kaviarne, čakáme na dodávku gastro-zariadení, namontovaná bola svetelná reklama a 

prebiehajú výkopové práce na vodu a elektrinu. Je potrebné dokončiť ešte terénne úpravy v okolí, 

do konca mesiaca má prebehnúť asfaltovanie. Takže v prvý májový týždeň by mala byť komunitná 

kaviareň pripravená na prevádzku. Samozrejme, povolenie na prevádzku musí dať hygiena. Na 

záver dodal, že začiatkom mája sa majú konať „Dni mesta Košice“ a naša mestská časť  sa rozhodla 

zapojiť. Informoval aj o prebiehajúcich rokovaniach so spoločnosťou euroAWK týkajúcich sa  

zastávok MHD.  

 

Do diskusie v bode rôzne sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a prečítal návrhy na uznesenie. 

                                                                       

Návrh na uznesenie:   

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

schváliť  

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom Mestskou 

časťou Košice - Sídlisko KVP za účelom realizácie projektu s názvom „ Realizácia zelenej 

strechy budovy miestneho úradu“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu, na základe výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87 vo výške celkových oprávnených 

výdavkov projektu 105 978,95 EUR s  DPH, ktorého ciele sú v súlade  s platným Územným 

plánom mesta Košice a platným Programom rozvoja mesta Košice; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 

finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 5% 

celkových oprávnených výdavkov 5 298,95 EUR;  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti;  

e) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po 

ukončení realizácie projektu.  
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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. 

 

Návrh na uznesenie:  

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP   

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

     - Sídlisko KVP dňa 28. apríla 2022 (štvrtok) o 16:00 hodine 

b) odporúča návrh programu XXX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 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.  Správy z výročných schôdzí Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

  5.  Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022  

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

       01. 02. 2022 do 31. 03. 2022    

  7.  Správy o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

  8.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január-marec 2022 

  9.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 

10.  Schválenie investičného zámeru využitia verejného priestranstva medzi Moskovskou triedou  

       a podchodom ku obchodnému centru Iskra   

11.  Nájom pozemku a nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. - budova komunitnej  

kaviarne v Drocárovom parku s vybavením a príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného   

zreteľa   

12. Informácia o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy IROP-   

PO7-SC73-2021-87 pre projekt „ Realizácia zelenej strechy budovy miestneho úradu“      

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 mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc ukončil rokovanie miestnej 

rady a poďakoval prítomným za účasť a podnetné návrhy. Rokovanie ukončil o 16:10 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  
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Dňa: 09.05.2022  .......................................            Dňa: 09.05.2022  ...................................... 

 

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

                             prednosta                                                                    starosta 

                              

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

 

 

 

Dňa: 11.05.2022    .....................................      

 

                     Martin Boritáš, v. r.     

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 14. 04. 2022 
 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


