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Miestna rada mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

zo 14. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP, konanej dňa 16. 02. 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.  

Ospravedlnení poslanci:   

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

 

1. Otvorenie  

Starosta privítal prítomných na 14. zasadnutí Miestnej rady a uviedol, že pozvánku obdržali 

členovia rady e-mailom, program rokovania obsahuje 11 bodov. Skonštatoval, že miestna rada je 

uznášaniaschopná. Následne požiadal prítomných poslancov - členov miestnej rady o 

predloženie návrhov na vypustenie alebo doplnenie bodov 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 14. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, ktorý je 

uvedený v pozvánke, takto:  

1. Otvorenie 

            a) Schválenie programu rokovania 
       b) Určenie overovateľa zápisnice 
  2. Kontrola plnenia uznesení                                                                         
  3. Informatívna  správa  o  zrealizovaných   rozpočtových  opatreniach  za  obdobie  október  
      – december 2020                                                                                                                                                                      
  4.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023                    
  5.  Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice-– Sídlisko KVP - poslanecký návrh   
  6.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného 
       osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na 
       zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 
       a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   
       b) pre nájomcu Juraj Barla Ambrózia  
  7.  Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti  Košice 
       - Sídlisko KVP            
  8.  Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov                                 

  9.  Informácia – zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov               
10.  Rôzne   

11.  Záver  
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Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

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

 

1.b)  Určenie overovateľa zápisnice:  Pani poslankyňa Iveta Adamčíková.    

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

Starosta: Otvoril bod programu kontrola plnenia uznesení a uviedol, že uznesenia sú rozdelené na 

uznesenia splnené a v plnení. Následne otvoril  diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto 

neprihlásil, uzatvoril diskusiu 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  XVIII. rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 03. 12. 2020, z XIX.  

    rokovania zo dňa 14. 12. 2020 a z predchádzajúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva takto: 

     -  k splneným úlohám uznesenia č. 179, 199/a, 199/b, 199/c, 199/d, 199/e, 204, 218, 221                                                                               

     -  k úlohám v plnení uznesenia č. 170, 180, 181/b, 205, 207, 226 

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. 

 
3.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových opatreniach za obdobie október - 
     december 2020 - poslanecký návrh    

Starosta: Uviedol bod programu a otvoril diskusiu k bodu.  

Prebehla krátka diskusia, v ktorej vystúpili poslanci Adamčíková a Matoušek a kontrolór mestskej 

časti Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

p. Matoušek: Predložil nový poslanecký návrh na uznesenie z dôvodu upozornenia kontrolóra 

mestskej časti na chybu v textovej časti rozpočtu a na úpravu sumy takto - v bežnom rozpočte 

úprava textovej časti v Podprograme 2.7: Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1) a s úpravou 

sumy z 30,11 € na sumu 37,11 € v Podprograme 7.6.: Menšie obecné služby, v kategórii 630, 

podpoložke 633010.  

Ing. Takáč, PhD.: Uviedol, že uvedenú chybu nepovažuje za vážnu a z jeho strany je materiál 

v poriadku.  

   

V diskusii sa nikto ďalší neprihlásil, preto ju starosta uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:  Poslanecký návrh Ing. Matoušeka.   

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

vziať na vedomie   

Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október - december 

2020 s úpravou v bežnom rozpočte v Podprograme 2.7: Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1) 

a s úpravou sumy z 30,11 € na sumu 37,11 € v Podprograme 7.6.: Menšie obecné služby, 

v kategórii 630, podpoložke 633010.  

 

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. 
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4.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023                            
Starosta: Otvoril bod programu a uviedol, že návrh rozpočtu bol zostavený v štandardnom čase 

a dodal, že tento rozpočet je ambiciózny. Informoval prítomných, že chceme pokračovať v začatých 

veciach, napr. do rozpočtu bol zapracovaný grant Interreg I a Interreg II. Tiež dodal, že oproti 

minulým rokom nastala zmena vo financovaní Podniku služieb, ktorý chceme ešte viac rozvíjať,  

rozpočtujeme rovnaké príjmy z daní ako minulý rok. Doplnil, že schvaľovanie rozpočtu na meste 

Košice bolo odročené a bude sa o ňom hlasovať až 23. 02. 2021, takže zmeny mestského rozpočtu 

potom zapracujeme do nášho.  

Starosta ďalej informoval o krytí kapitálových výdavkov na – parkoviská, komunitnú kaviareň - 

bývalé Džemo, ihrisko v Drocárovom parku, monitorovacie zariadenie, interiérové vybavenie 

zasadačky miestneho úradu a kuchyniek, projekty EÚ, prípravnú a projektovú dokumentáciu na 

realizáciu investičných akcií. K návrhu rozpočtu otvoril diskusiu.  

p. Adamčíková: Opýtala sa, či v rozpočte počítame s novým vybavením zasadacej miestnosti. 

Starosta: Uviedol, že máme pripravenú vizualizáciu, rozpočtovaná je suma cca 20 000,00 eur.  

Ing. Takáč,PhD.: Doplnil, že v stanovisku kontrolóra k návrhu rozpočtu je uvedené, že rozpočet je 

metodicky zostavený správne. 

p. Matoušek:  Doplnil, že pripomienky od poslancov boli všetky zapracované.  

p. Boritáš: Poďakoval spracovateľom za predložený návrh rozpočtu – páči sa mi základný zmysel 

rozpočtu a to, že ideme na istotu. Dodal, že tento materiál je možné podľa potreby dopĺňať. 

 

Nikto ďalší sa nehlásil do diskusie, po jej ukončení starosta 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 2021 podľa predloženého návrhu 

b) vziať na vedomie  rozpočet  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP  na  roky 2022, 2023 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. 

 
5.  Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - poslanecký návrh                             
Starosta: Uviedol bod programu a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

V diskusii vystúpil pán poslanec Boritáš a povedal, že podporuje túto myšlienku, nakoľko sa týmto 

spôsobom zaktivizujú mladí ľudia a určite to bude prínos do budúcnosti. Opýtal sa, či budú 

potrebné aj náklady mestskej časti. Vyjadril však obavu, aby sa mládežnícky parlament nezvrhol na 

politickú bunku.   

Starosta: Prikláňa sa k myšlienke založiť mládežnícky parlament, obáva sa však o jeho reálne 

fungovanie. Dodal, že zriaďovať mládežnícky parlament je v kompetencii mesta a mestská časť vie 

pomôcť finančne rádovo v stovkách eur. 

 

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 

zámer zriadenia Mládežníckeho parlamentu 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. 
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6.  Schválenie   úpravy  výšky  nájomného  pre  nájomcov  nebytových   priestorov  z  dôvodu  
     hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu 
     opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 
     a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   

     b) pre nájomcu Juraj Barla AMBROZIA  

Starosta: Otvoril bod  programu 6.a)  a  6.b) – schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu 

Združenie pre ekológiu človeka a  krajiny a  pre nájomcu Juraj Barla AMBROZIA a                       

diskusiu k nemu.  

Ing. Takáč, PhD.: Informoval, že v dôsledku výpadku daní sme si museli podať žiadosť o pôžičku a 

preto je potrebné zvážiť úpravu nájomného u žiadateľov.  

p. Matoušek: Uviedol, že je potrebné si uvedomiť, že niektorí nájomcovia majú  zvýhodnený nájom 

na základe osobitného zreteľa. Dodal, že len niektoré prevádzky boli uzavreté z dôvodu opatrení na 

zamedzenie šírenia choroby COVID-19 a uvedené opatrenie sa nevzťahuje na pozemky.  

p. Adamčíková: Opýtala sa,  či je stanovené, koľkokrát môže nájomca žiadať o úľavu a či je možné 

v prípade dotácie od štátu úľavu zo strany mestskej časti neposkytnúť.  

p. Boritáš navrhol nastaviť presné podmienky, pretože niektorí nájomcovia môžu podať žiadosti aj 

viackrát. Navrhol hlasovať o každej žiadosti samostatne.   

JUDr. Balážová: Dodala,  že  lehota  na  predkladanie  žiadostí  v zmysle  zákona je od 16. 12. 2020 

do 31. 03. 2021.  

Na otázky poslancov odpovedal pán starosta, ktorý zároveň uviedol, že v prípade vyhlásenia 

núdzového stavu nemôžeme dať nájomcovi výpoveď v prípade neplatenia nájmu. Dodal, že je 

potrebné uviesť, za aké obdobie sa žiadosť podáva a tiež určiť parametre úpravy výšky nájomného. 

Starosta upozornil, že sa jedná o našich nájomcov nebytových priestorov.   

 

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, preto ju starosta uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 6. a) :    
Miestna rada Mestskej Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ  MČ  Košice - Sídlisko KVP   
schváliť     
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 
Združenie pre ekológiu človeka a krajiny, Kováčska 16, 040 01 Košice, IČO: 35515597, na 
základe nájomnej zmluvy č. 70/11/2011/SM o nájme nebytového priestoru, za obdobie od 
15.10.2020 do 31.12.2020 (spolu 78 dní), a to vo výške 131,05 €. Podmienkou zníženia nájomného 
je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti  so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel 

dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej 

nákazlivej choroby COVID-19. 

 

Počet prítomných poslancov: 3 

Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 3 

Hlasovanie: Za hlasovali 0, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0               Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na uznesenie k bodu 6. b) :    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
schváliť     
zníženie nájomného o 50% z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu nebytového priestoru 
Juraj Barla AMBROZIA, Jarná 17, 040 01 Košice, IČO:  17 176 808, na základe nájomnej 
zmluvy č. 91/31/2011/SM o nájme nebytových priestorov v znení neskorších dodatkov, za obdobie 
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od 15.10.2020 do 31.12.2020 (spolu 78 dní), a to vo výške 249,60 €. Podmienkou zníženia 
nájomného je schválenie dotácie na nájomné podľa zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z.  z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 
Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý 

v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. 

 

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 na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
     Košice - Sídlisko KVP         

Starosta: Otvoril bod programu rokovania. Uviedol, že v predloženom materiáli sú vyznačené 

zmeny týkajúce sa rokovaní miestneho zastupiteľstva počas krízovej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID-19. Podľa prieskumu poslanci uprednostňujú osobné rokovanie s tým, že budú 

dodržané všetky hygienické nariadenia. V tejto súvislosti požiadal poslanecký zbor, aby sa dostavil 

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo štvrtok 18. 02. 2021 skôr z dôvodu vykonania testov na 

ochorenie COVID-19. 

 

V diskusii sa nikto neprihlásil, 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        

doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

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.  Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov – poslanecký návrh                                                                           
Starosta: Uviedol bod rokovania s tým, že predkladaný materiál obsahuje výhľadovú štúdiu 
kompletizácie areálu, ktorá je rozdelená do niekoľkých etáp. Ďalej dodal, že: 
1. etapa predstavuje súčasný stav s tým, že sa dokončuje 1. NP s ďalšími službami a vybavenosťou, 
v 2. etape dôjde k výstavbe druhej zastrešenej ľadovej plochy, parkoviska, chodníkov a schodov, 
v 3. etape budú skompletizované doplnkové služby medzi halami, 4. etapa zahŕňa interiérové 
vybavenie haly a doplnenie služieb o ubytovanie a stravovanie, v 5. etape je navrhovaná plaváreň 
s doplnkovými službami a cyklochodníkom, v 6. etape je zahrnutý dlhodobý výhľad na doplnenie 
občianskej vybavenosti.      
K zámeru rozšírenia areálu starosta otvoril diskusiu.  
p. Matoušek: Informoval, že Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia nemá výhrady voči 
predloženému materiálu. Navrhol však stiahnuť materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva 
a predložiť na rokovanie až po zapracovaní pripomienok zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy 
a životného prostredia.  
p. Adamčíková: Opýtala sa, či bol materiál prerokovaný na Rade starostov a Komisii športu na 
meste Košice.  
Starosta: Odpovedal, že na meste o takomto zámere nevedia.  
p. Boritáš:  Navrhol pripraviť pripomienky k danej štúdii.  
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Starosta dodal, že buď materiál stiahneme z rokovania, alebo dopracujeme konkrétne pripomienky 
a predložíme na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  
p. Adamčíková: Navrhla stiahnuť materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.  
p. Matoušek: Predložil pozmeňujúci poslanecký návrh na uznesenie.  
   
Keďže ďalšie otázky neboli, starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu.  

 

Návrh na uznesenie:  Poslanecký návrh Ing. Matoušeka.    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  odporúča  MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  
stiahnuť  
materiál z rokovania, doplniť o pripomienky a predložiť na najbližšie rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva 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. 

 
9.  Informácia – zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov                                                                                        
Starosta uviedol bod rokovania. Prítomných informoval, že firma Kosit dala v roku 2019 ponuku 
mestu Košice so zámerom zriadiť 100 stanovíšť na vybudovanie polopodzemných kontajnerov 
s tým, že na našu mestskú časť pripadá 25 stanovíšť. Tieto majú byť vybudované v priebehu troch 
rokov. Ďalej dodal, že všetky náklady financuje firma Kosit, ktorá kontajnery aj osadí. Zatiaľ však 
nedošlo k podpisu zmluvy medzi mestom Košice a firmou Kosit. Starosta doplnil, že máme 
vytipované pozemky, vytýčené inžinierske siete, dôležitá je dobrá dopravná dostupnosť. Je to 
pilotný projekt, ak sa nám osvedčí, našou ambíciou je rozširovať tieto miesta. 
V diskusii, ktorú starosta otvoril, sa pani poslankyňa Adamčíková opýtala na úbytok parkovacích 
miest. Starosta odpovedal, že s úbytkom nepočítame, možno nejaké parkovacie miesta pribudnú. 
 
V diskusii nikto ďalší nevystúpil, preto ju starosta 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       
Informáciu o zámere budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov 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. 

 

10.  Rôzne 

Starosta otvoril bod rokovania rôzne a diskusiu k menu.  

p. Boritáš: Opýtal sa, či bude v súvislosti so sčítaním obyvateľstva na miestnom úrade zriadené 

kontaktné miesto.  

JUDr. Balážová: Informovala členov miestnej rady, že plánujeme zriadiť 4 kontaktné miesta.  

p. Adamčíková: Spýtala sa, či sa uskutoční stretnutie ohľadom Senior domu. 

Starosta: Uviedol, že informácie o dosčítavaní ktorým sa zabezpečí asistované sčítanie, budú 

poskytnuté v Kvapke a tiež dodal, že na sčítanie obyvateľov sú naviazané aj podielové dane. 

Starosta ďalej informoval o: 

- ponukách súkromných investorov na odkúpenie Senior domu - tieto sú výhodnejšie ako ponuka 

     od mesta Košice, 

- vypísaní OVS v ktorej budú stanovené kritéria a podmienky odkúpenia nehnuteľnosti a o 

     vyhodnotení ponúk od investorov, 
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- možnosti rokovať s mestom Košice v prípade neprihlásenia žiadneho investora, alebo v prípade  

     nevýhodných ponúk, 

- mimoriadnom rokovaní v marci z dôvodu schválenia podmienok OVS, 

- prekročenom počte zásahov počas vykonávania zimnej údržby a o nedostatku aktivačných 

     pracovníkov z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie, 

- ukončení testovania na COVID-19, vynaložených a preplatených nákladoch na testovanie  

     (42 000,00 € nás to stálo, z mesta sme zatiaľ dostali 10 000,00 €)  

- pripravovanej zbierke pre psov, 

- pripravovanej zbierke šatstva, 

- pomoci utečencom na Ukrajine.  

Do diskusie sa nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzavrel a prečítal návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:    

Miestna rada Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

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

Sídlisko KVP dňa 18. februára 2021 (štvrtok) o 15:00 hodine 

b) odporúča  

     návrh programu XX. 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.  Zloženie sľubu poslanca - náhradníka                                                     

 4.  Správa Obvodného oddelenia PZ Košice - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku 

      KVP za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020           

 5.  Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii  na  sídlisku KVP za   

      obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020   
  6.  Kontrola plnenia uznesení                                                                         
  7.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných   rozpočtových  opatreniach  za  obdobie  október  
       - december 2020                                                                        
  8.  Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020                                                                                                
  9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  na rok 2021 
10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 a roky 2022, 2023                 
11.  Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP - poslanecký návrh   
12.  Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného 
       osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na 
       zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 
       a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   
       b) pre nájomcu Juraj Barla AMBROZIA  
13.  Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Košice  
       - Sídlisko KVP            
14.  Žiadosť o stanovisko k zámeru rozšírenia areálu Arény Sršňov                                 

15.  Informácia - zámer budovania polopodzemných stanovíšť kontajnerov               
16.  Personálne otázky                                                                                        
17.  Interpelácie  
18.  Otázky poslancov 

19.  Rôzne  

20.  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. 
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11.  Záver 

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

a podnetné návrhy. Rokovanie ukončil o 16:19 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: 03.03.2021   .......................................            Dňa: 03.03.2021   .......................................... 

 

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

                             prednosta                                                                  starosta 

                              

 

 

Overovateľ zápisnice: 

 

 

 

Dňa: 04.03.2021   ..........................................      

 

                Iveta Adamčíková, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 23. 02. 2021 
 

 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Spišáková  

                        zapisovateľka 


