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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  13.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 26. 11. 2020 

o  13.00  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.  

Ospravedlnení poslanci:  Vojtech Tóth, MBA 

 

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

 

1.  Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 13. zasadnutí Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

a uviedol, že pozvánku obdržali členovia rady e-mailom, program obsahuje 16 bodov. Ospravedlnil 

neprítomnosť pána poslanca Vojtecha Tótha, MBA. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná a požiadal prítomných poslancov - členov miestnej rady o predloženie návrhov 

k predloženému 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 13. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktorý je  

uvedený v pozvánke:  

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/  
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  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    

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Ing. Roman Matoušek.    

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

Keďže sa nikto neprihlásil, uzatvoril diskusiu a zástupca starostu predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

a) zaradiť uznesenia zo XVI. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 10. 09. 2020, zo XVII. 

    rokovania zo dňa 15. 10. 2020 a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 140/a, 140/b, 181/a, 183/a, 183/b, 186/b, 187/b, 198, 200 

                                                              201/a, 201/b, 206, 208   

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 170, 179, 180, 181/b, 199/a, 199/b, 199/c, 199/d, 199/e,                   

                                                           204, 205, 207 

b) vziať na vedomie     

     informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 

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

    01. 09. 2020 do 31. 10. 2020 

Starosta: Uviedol bod programu a diskusiu k prerokovávanému bodu. Prebehla krátka diskusia, 

v ktorej vystúpila pani poslankyňa Adamčíková, páni poslanci Matoušek a Boritáš. Otázky sa týkali  

počtu prihlásených firiem do výberového konania a jeho výsledku,  možnosti zapojiť obyvateľov  

do zimnej údržby formou dobrovoľníckej činnosti, či monitorovania zimnej údržby.  

Na otázky členov miestnej rady odpovedal Mgr. Ladislav Lörinc – starosta a Ing. Michalus – 

prednosta miestneho úradu, ktorý informoval o počte prihlásených firiem, o vyhodnocovaní  ponúk, 

či stanovených kritériách a skúsenostiach. Ďalej prítomných informoval, že údržbu chodníkov 

zabezpečujú aktivační pracovníci Podniku služieb KVP.  

Starosta: Doplnil, že operačný plán zimnej údržby je zverejnený na webovej stránke mestskej časti. 

Prioritou sú chodníky, zastávky MHD a školy. Novinkou je mobilné GPS namontované v strojoch 

zabezpečujúcich zimnú údržbu. Občania a spoločenstvá vlastníkov bytov sú povinní čistiť tzv. 

hrebene. Tiež sa vyjadril k nízkemu počtu adopcií chodníkov, ktorú prezentovalo mesto Košice. 
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Povedal, že zimnú údržbu musíme udržať v cenovej relácii a dodal, že sme teraz lepšie pripravení  

na zimu, ako minulý rok. Avšak máme malý počet aktivačných pracovníkov. 

     

V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, preto ju uzavrel a požiadal zástupcu starostu, aby 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. 2020 

do 31. 10. 2020.  
 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 
7. Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom                          

Starosta: Otvoril bod programu a prítomných členov miestnej rady upozornil na zmeny 

v predkladanom návrhu VZN č. 16/2020, ktoré sú  uvedené v dôvodovej správe.   

Ing. Michalus uviedol, z akých prameňov vychádzala mestská časť pri zmene VZN. Cieľom bolo 

dať do súladu naše zámery, zvyklosti a históriu sídliska KVP. Vyjadril sa k navrhovanej výške 

poskytnutej dotácie. Ďalej dodal, že hlavnou myšlienkou zmeny bola nemožnosť rýchlo riešiť 

vzniknuté situácie a tým sa strácala adresnosť a rýchlosť poskytovaných dotácií. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

p. Boritáš: Predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie. 

Ing. Michalus: Je potrebné si uvedomiť, že dotácie budú udeľované len právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom.  

Kontrolór mestskej časti Ing. Ladislav Takáč, PhD. poznamenal, že mali sme tu prísne kritériá pri 

poskytovaní dotácií a že nevidí problém v tom, že niektoré veci sa uvoľňujú.  

p. Adamčíková: Predniesla pozmeňujúci návrh na uznesenie - miestna rada odporúča zastupiteľstvu 

nie schváliť, ale prerokovať VZN č. 16/2020 podľa predloženého návrhu.  

p. Boritáš: Stotožnil sa s návrhom pani poslankyne Adamčíkovej.    

p. Matoušek: Dodal, že dotácie sú stále viazané na finančné prostriedky schválené v rozpočte 

mestskej časti.  

 

Starosta ukončil diskusiu, keďže sa nikto nehlásil a predniesol návrh na uznesenie.   

  

Návrh na uznesenie:   

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

prerokovať     
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej  
časti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa predloženého návrhu.  
 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
 
8.   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie  
      júl -  september 2020  

Starosta: Uviedol bod programu rokovania a otvoril diskusiu k nemu.  

V diskusii vystúpila Ing. Háberová, vedúca Oddelenia ekonomického a informovala o základných 

úpravách a presunoch, ktoré nastali, kde sa veci nerealizovali alebo sa nevyčerpali finančné 
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prostriedky, ako aj o ukončených projektoch realizovaných prostredníctvom úradu práce.  

Ing. Michalus: Doplnil, že mestská časť musí reagovať na všetky zmeny hlavne v príjmovej oblasti, 

čo sa odzrkadlí vo výdavkovej časti. Dodal, že na začiatku roka je ťažké odhadnúť vývoj 

v príjmoch, preto dochádza k masívnejšiemu presunu medzi položkami. 

Starosta vysvetlil, že zmeny rozpočtu sa realizujú každoročne. 

V krátkej diskusii vystúpili pán poslanec Matoušek, Boritáš a kontrolór mestskej časti Ing. Ladislav 

Takáč, PhD.  

p. Matoušek: Informoval, že mestská časť sa snaží získavať financie z externých zdrojov a keďže  

začiatkom roka je ťažké odhadnúť, ktoré projekty prostredníctvom úradu práce sa budú realizovať, 

dochádza v rozpočte len k presunom medzi položkami.  

 

Po ukončení diskusie k bodu programu zástupca starostu 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 2020.  
 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 
9.  Konsolidovaná  výročná správa Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 

Starosta: Otvoril bod programu a diskusiu k nemu.  

Ing. Háberová: Informovala prítomných členov miestnej rady o povinnosti robiť tzv. konsolidáciu,  

keďže vznikol Podnik služieb KVP. Podstatou konsolidácie je vylúčenie vzájomných väzieb. 

V diskusii vystúpil pán poslanec Boritáš s tým, že ho teší toto hospodárenie a tiež priložená 

podrobná správa nezávislého audítora. 

 

V otvorenej diskusii sa už nikto neprihlásil, starosta ju ukončil a požiadal zástupcu starostu 

o prednesenie návrhu 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 2019.  

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 
10.  Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020   

Starosta: Uviedol tento bod programu s tým, že v predloženom materiáli sú vyznačené zmeny 

týkajúce sa úprav v kapitálových výdavkoch. Zároveň dodal, že všetky finančné prostriedky, ktoré 

sa neminuli, prechádzajú do prebytku hospodárenia a rezervného fondu.  

Ing. Háberová: Najvýraznejšie zmeny v rozpočte vznikli v dôsledku krátenia podielových daní. 

Uviedla, že Štatistický úrad SR vyčíslil dopad krátenia podielových daní na obce a  preto sme mali 

možnosť požiadať o návratnú finančnú výpomoc v sume cca 69 tisíc eur. Tiež dodala, že v bežnom 

roku je možné upravovať rozpočet len do konca augusta, avšak tohto roku pre pandémiu ochorenia 

COVID-19 je možnosť robiť úpravy aj po tomto termíne. Úpravy v príjmoch aj výdavkoch sú 

uvedené v dôvodovej správe.  

Starosta informoval členov miestnej rady, že dôjde k úprave kuchynky slúžiacej zamestnancom 

mestskej časti. K zmene rozpočtu tiež dodal, že niektoré položky bolo potrebné navýšiť, aby 
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zodpovedali realite. Uviedol aj sumu, ktorá bola potrebná na úhradu výdavkov spojených 

s celoplošným testovaním COVID-19. 

V diskusii  vystúpili pán poslanec Matoušek, Boritáš a pani poslankyňa Adamčíková. Na ich otázky 

odpovedal starosta mestskej časti – Mgr. Ladislav Lörinc.   

K zmene rozpočtu prebehne ešte diskusia medzi poslancami miestneho zastupiteľstva. 

Kontrolór mestskej časti Ing. Takáč, PhD. poznamenal, že podľa zákona je možné rozpočet 

upravovať aj po 31. auguste. 

Starosta: Doplnil, že čerpanie prostriedkov je vyššie v dôsledku vyššieho počtu zamestnancov, 

taktiež čerpáme rôzne granty a realizujeme nové projekty.  

 

Nikto ďalší sa nehlásil do diskusie, starosta ju uzavrel a požiadal zástupcu starostu o prečítanie  

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

schváliť    

V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 

 
11. Informatívna správa o priebehu a výsledkoch hlasovania Patricipatívneho rozpočtu             

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  
Starosta: Otvoril bod rokovania s tým, že v predloženej informatívnej správe je uvedený spôsob 
rozdeľovania financií medzi občianske projekty, spôsob predstavenia projektu prostredníctvom 
príspevku, spôsob vyhodnocovania projektu a hlasovania za projekt. Podľa výsledkov hlasovania 
postúpilo 5 občianskych projektov a 2 zadania pre mestskú časť. Projekt vyhodnotil ako úspešný. 
Ďalej uviedol, že víťazné projekty budú po odsúhlasení miestnym zastupiteľstvom zapracované do 
rozpočtu na rok 2021. S autormi projektov mestská časť uzavrie zmluvy. Tiež informoval, že je to 
1. ročník a podaných bolo spolu 40 projektov, zapojilo sa 2 500 obyvateľov - vďaka poslancom, 
ktorí boli v uliciach a vysvetľovali tento participatívny rozpočet občanom.  
V diskusii vystúpil pán poslanec Boritáš, ktorý ocenil tento projekt, že je to výborná myšlienka 
a treba v tomto pokračovať.    
 
V diskusii sa už nikto nehlásil, starosta ju ukončil a zástupca starostu 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 priebehu a výsledkoch hlasovania Participatívneho rozpočtu Mestskej časti  
Košice - Sídlisko KVP.  
 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo                   Návrh bol schválený. 

 
12.  Informatívna správa k Štúdii pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko  
       KVP 
Starosta uviedol bod rokovania s tým, že materiál je pomerne rozsiahly – 74 stranový. Je to 
analytický materiál, ktorý definuje hranice, ktorými by sme sa mali uberať. Informoval prítomných 
členov miestnej rady o tom, že v úvodnej časti táto štúdia popisuje dôležitosť pešieho pohybu. 
Druhá časť obsahuje rôzne merania a analýzy, prizvaní odborníci sa zamerali na monitoring terénu 
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a vyhodnotili pešie trasy najviac využívané. Štúdia sa venuje 7 lokalitám na území mestskej časti. 
Našou víziou je, aby verejný priestor slúžil ľuďom a mohli ho aktívne využívať. Dodal, že tento 
materiál má pre nás veľký zmysel, pretože pešia infraštruktúra a verejné priestranstvá boli 
v minulosti dlhodobo zanedbávané. Následne otvoril diskusiu k nemu.   
V diskusii vystúpil pán poslanec Boritáš, ktorý ocenil tento projekt - je to výborný materiál, 
potrebné je nájsť formu a blokovať zahusťovanie sídliska.      
 

Do diskusie sa nikto nehlásil, starosta ju ukončil a požiadal zástupcu starostu o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

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

vziať na vedomie     
Informatívnu správu k Štúdii pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 
 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0                   Návrh bol schválený. 
 

15. Rôzne 

Starosta otvoril bod rokovania rôzne a diskusiu k nemu. Následne prebehla diskusia poslancov - 

členov miestnej rady, v ktorej na otázky odpovedal starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc 

a prednosta miestneho úradu Ing. Miroslav Michalus. 

p. Adamčíková: Opýtala sa na Drocárov park – ako vyzerá búranie a na prípadné ďalšie testovanie 

na COVID-19. 

Ing. Michalus: Informoval, že s Ing. Vancákom bola uzatvorená dohoda na likvidáciu tretieho  

podlažia, prebiehajú kontroly zo strany stavebného dozoru.  

Ďalej uviedol, že: 

- Ing. Vancák  je povinný ukončiť práce do 31. 12. 2020, 

- na poslednom kontrolnom dni bol prítomný aj stavebný dozor, 

- Ing. Vancák deklaruje ukončenie prác, spätné odovzdanie celého objektu mestskej časti, 

     odstránenie stavebného materiálu,  

- mestská časť požiadala o pripojenie objektu na elektrickú energiu, avšak všetky náklady hradí 

Ing. Vancák, 

- nákladom pre mestskú časť je len stavebný dozor, 

- stavba nie je zakonzervovaná a všetky zmeny na stavbe sú zaznamenávané v stavebnom 

     denníku, ktorý je podpisovaný Ing. Vancákom a stavebným dozorom. 

Ing. Michalus uviedol, že informácie týkajúce sa ďalšieho kola testovania na COVID-19 máme  

z verejne dostupných zdrojov. Dodal, že na prípadné víkendové testovanie sme sa začali 

pripravovať. Po uskutočnenom celoplošnom testovaní je snaha obcí a občanov spolupodieľať sa na 

ďalšom testovaní nízka, pretože mnohé najmä menšie obce nemali uhradené žiadne náklady. 

Starosta: Poďakoval prednostovi miestneho úradu Ing. Michalusovi, zástupcovi starostu Ing. 

Matoušekovi a zamestnancom mestskej časti za prácu vykonanú počas celoplošného testovania na 

COVID-19. Dodal, že sme to robili pre občanov nášho sídliska. 

p. Matoušek: Informoval prítomných, že všetci administratívni pracovníci mali vyplatené odmeny 

za pomoc pri testovaní a nakoľko vstupné informácie boli zmätočné, aj samotná príprava na 

testovanie bola časovo náročná. Doplnil, že všetky náklady na testovanie by nám mali byť uhradené 

v plnom rozsahu. Navyše sme zabezpečili stravovanie pre ozbrojené sily aj zdravotníkov. 

Ing. Michalus: Uviedol, že prebieha hrabanie lístia, robíme si k tomu štatistiku, prebiehajú orezy 

stromov a kríkov – z plošín bolo orezaných 88 vzrastlých stromov a ďalšie menšie orezy, zo 

sídliska sme odviezli 23 ton lístia. K uvedenému Vám predložíme aj  správu.  Zamestnanci mestskej 

časti zaznamenali aj nesúhlas obyvateľov s orezmi stromov.  

Starosta doplnil, že orezy vykonávajú pracovníci, ktorí sú vyškolení. 
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p. Boritáš: Informoval prítomných, že v sobotu 28. 11. 2020 o 12:30 hodine sa uskutoční 

majstrovský futbalový zápas II. ligy Slovenského futbalového zväzu na ihrisku na Janigovej ulici. 

Starosta: O pripravovaných zápasoch v sobotu a v nedeľu sme dostali e-mailom informáciu, 

požiadame mestskú aj štátnu políciu o súčinnosť. 

 

Keďže sa nikto nehlásil do diskusie, starosta ju v tomto bode programu uzavrel a požiadal zástupcu 

starostu o prednesenie návrhu na uznesenie k termínu a programu XVIII. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva.  

 

Návrh na uznesenie:    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

a)  berie na vedomie  termín XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko    

KVP dňa 3. decembra 2020 (štvrtok) o 15:00 hodine 

b)   odporúča  

       návrh programu XVIII. 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. 2020 do 31. 10. 2020   
  5.  a)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č.   9/2020 
       b)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 10/2020  
       c)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 11/2020           
       d)  Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP – kontrola č. 12/2020          
  6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na obdobie  
       od 1. januára 2021 do 30. júna 2021   
  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         

14.  Otázky poslancov       

15.  Rôzne  

16.  Záver       

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 3, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo                    Návrh bol schválený. 

 

16.  Záver 

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

a podnetné návrhy. Rokovanie ukončil o 14:50 hodine.  

Zápisnica je vyhotovená formou písomného záznamu z rokovania . 
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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: 16.12.2020 .....................................                      Dňa: 16.12.2020  ...................................... 

 

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

                       prednosta                                                                        starosta 

                              

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

 

 

Dňa: 17.12.2020  ......................................      

 

            Ing. Roman Matoušek, v. r.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 03.12.2020 
 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


