
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice - Sídlisko KVP 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MieZ Košice – Sídlisko 
KVP, konaného dňa 23.08.2021 o 17.00 hodine prostredníctvom Facebook messenger 

miestnosti 

 

Prítomní členovia komisie: 

Podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice Sídlisko KVP: 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

Tajomník komisie: Ing. Jaromil Čop 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

3. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 

4. Rôzne 

4a) Informatívna správa o koncesii na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových 

prístreškov MHD v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

5. Záver 

 

Bod programu 1. 

Otvorenie 

 

Predseda komisie privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie. Do bodu „Rôzne“ nebol podaný zo 

strany členov komisie žiadny doplňujúci návrh. 

Bod programu 2. 

1. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 

- Predseda komisie stručne uviedol predložený materiál a upresnil dôvody jeho predloženia – 

uznesenie miestneho zastupiteľstva je povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) na projekt „zelenej strechy“ na budove miestneho úradu, projekt bol 

spracovaný a žiadosť o NFP bola podaná. V ďalšej etape sa budeme uchádzať o externé zdroje 

aj na zateplenie budovy miestneho úradu 

- P. Lepeňová pripomenula, že v projekte musí byť aj statické posúdenie strechy 

- P. Čop reagoval, že predložený projekt obsahuje predmetné statické posúdenie 

 

 

 



Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča MieZ schváliť návrh uznesenia k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu stavebných úprav - zelenej strechy na budove Miestneho 
úradu podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie: 

Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 7                     návrh bol prijatý 

 

Bod programu 3. 

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 

 

- Predseda komisie predstavil návrh a upozornil na položky, ktoré sa týkajú komisie VDaŽP 

- P. Horenský sa opýtal na položku 2.4, kde sa rozpočet navyšuje o 3,000,-€ na externé 

zabezpečenie vybavenia žiadosti o NFP 

- P. Matoušek reagoval, že túto položku si už predtým schválili poslanci  

Uznesenie:  

Komisia VDaŽP odporúča MieZ schváliť 2.zmenu rozpočtu na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 

Hlasovanie: 

Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0  prítomní: 7                     návrh bol prijatý 

 

Bod programu 4. 

4a) Informatívna správa o koncesii na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových prístreškov 

MHD v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

- Predseda komisie informoval o neúspešnom výberovom konaní  na koncesiu z dôvodu, že 

nebola podaná žiadne ponuka. Následne mestská časť zaslala oznámenie o ukončení zmluvy 

so spoločnosťou euro AWK so žiadosťou o stretnutie z dôvodu rokovania o ďalšom postupe.  

- Predseda komisie informoval členov o ďalších projektoch, ktoré budú predmetom najbližšieho 

riadneho rokovania komisie – Skate park, Rekonštrukcia vnútrobloku Hemerkova – Húskova 

-  

Bod programu 5. 

Záver 

 

 

V Košiciach 23.08.2021  

Zapísal: Jaromil Čop                                                    Schválil: Marián Koszoru 

 



Príloha:  

Uznesenia komisie VDaŽP z 23.08.2021 

K bodu 2. 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 

Uznesenie 20210823/1: 

Komisia VDaŽP odporúča MieZ schváliť návrh uznesenia k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu stavebných úprav - zelenej strechy na budove Miestneho 
úradu podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie (za-proti-zdržal sa, nehlasoval): 7-0-0-0 

Prítomní členovia komisie : 7                    návrh bol prijatý 

Uznesenie 20210823/2: 

Komisia VDaŽP odporúča MieZ schváliť 2.zmenu rozpočtu na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie (za-proti-zdržal sa, nehlasoval): 7-0-0-0 

Prítomní členovia komisie : 7                    návrh bol prijatý 

 

 

 

V Košiciach 23.08.2021  

 

Zapísal: Jaromil Čop                                                                                   Schválil: Marián Koszoru  

 

 


