
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 09.06.2020 o 16:30 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu 

 

Prítomní členovia komisie: 

Podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zástupcovia vedenia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP: 

Ing. Roman Matoušek – zástupca starostu 

Ing. Ladislav Takáč, PhD. – kontrolór MČ – Sídlisko KVP 

Tajomník komisie: Juraj Hankovský 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

3. Nájom nebytového priestoru a motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s.r.o. 

4. Manuál tvorby verejných priestranstiev - zeleň 

5. Rôzne 

6. Záver 

Priebeh komisie: 

Bod programu 1. 

Predseda komisie pri otvorení privítal na zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia pri MieZ Košice –Sídlisko KVP v zasadacej miestnosti Miestneho úradu členov 

komisie, zástupcu starostu MČ a kontrolóra MČ . 

 

Bod programu 2. 

Predseda komisie predniesol komisii návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice- Sídlisko KVP na 

rok 2020, zástupca starostu komisii zdôvodnil I. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP 

a odpovedal na otázky členov komisie. Predseda komisie uzavrel diskusiu a predniesol návrh 

na uznesenie: „Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na I. zmenu 

rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.“ 

 

Bod programu 3. 

Predseda komisie predniesol dôvodovú správu k a prenájmu motorového vozidla pre Podnik 

služieb KVP s.r.o. V diskusii sa členovia komisie pýtali predsedu komisie a zástupcu starostu 

na podmienky prenájmu motorového vozidla a nákladov s prevádzkou vozidla. 

Predseda komisie uzavrel diskusiu k nájmu motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s.r.o 

a predniesol návrh na uznesenie: „Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s.r.o. podľa predloženého návrhu.“  

Predseda komisie predniesol dôvodovú správu k prenájmu nebytovému priestoru pre Podnik 

služieb KVP s.r.o. V diskusii sa členovia komisie pýtali predsedu komisie a zástupcu starostu 

na podmienky prenájmu nebytových priestorov pre Podnik služieb KVP s.r.o. a navrhli upraviť 

v návrhu zmluvy na prenájom zapracovať zmenu výšky nájomného na 1,- € / rok na celú 

výmeru prenajatej plochy a so zapracovaním bodu o zveľaďovaní prenajatej plochy nájomcom. 



Predseda komisie uzavrel diskusiu k prenájmu nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP 

s.r.o a predniesol návrh na uznesenie: „Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť nájom nebytových priestorov pre Podnik služieb KVP s.r.o.  so zapracovanou zmenou 

výšky nájmu na 1,- € / rok na celú výmeru prenajatej plochy a so zapracovaním bodu 

o zveľaďovaní prenajatej plochy nájomcom do zmluvy o nájme. 

 

Bod programu 4. 

Predseda komisie predstavil Manuál tvorby verejných priestranstiev – zeleň a otvoril k tomuto 

bodu diskusiu, v ktorej sa členovia pýtali na cenu za uvedený materiál a upozornili na 

nedostatky predloženého manuálu z hľadiska štylistickej a gramatickej stránky na jednotlivých 

stránkach manuálu a zhodli sa na dopracovaní Manuálu tvorby verejných priestranstiev - zeleň. 

Predseda komisie uzavrel diskusiu k manuálu tvorby verejných priestranstiev - zeleň 

a predniesol návrh na uznesenie: „Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu dať dopracovať 

materiál „MANUÁL TVORBY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV KOŠICKEJ MESTSKEJ 

ČASTI KVP“ po gramatickej a štylistickej stránke.“ 

 

Bod programu 5. 

Predseda komisie otvoril bod rôzne, v ktorom MČ predstavila návrhy aj s cenami na úpravu 

miest vhodných pre parkovacie miesta. Komisia sa s prítomnými členmi zhodla na tom, aby sa 

neinvestovalo do miest, ktoré neprinesú nove parkovacie miesta, len istú racionalizáciu 

parkovania (napr. niektoré lichobežníkové ostrovčeky v parkovisku sú takého tvaru, že dnes 

tam parkujú 4 auta a po zmene by tam rovnako parkovali 4 auta). Na miesto toho odporúča 

investovať do nových miest v ďalších lokalitách (napr. Jasuschovej, Titogradskej, 
Starozagorskej). Komisia VDaŽP neprijala žiadne uznesenie z dôvodu, že komisie nebola 

uznášania schopná z dôvodu odchodu jedného člena komisie. 

 

 

 

V Košiciach 30.06.2020  

 

Zapísal: Juraj Hankovský                                                                   Schválil: Marián Koszoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

Uznesenia komisie VDaŽP z 09.06.2020 

 

K bodu 2. - Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ KE-Sídl.KVP na rok 2020 

Uznesenie 20200609/1: 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na I. zmenu 

rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 8-0-0 

Prítomní členovia komisie: 8 

K bodu 3. – Nájom nebytového priestoru a motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s.r.o. 

Uznesenie 20200609/2  

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť nájom motorového 

vozidla pre Podnik služieb KVP s.r.o. podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 8-0-0 

Prítomní členovia komisie: 8 

Uznesenie 20200609/3 

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť nájom nebytových 

priestorov pre Podnik služieb KVP s.r.o.  so zapracovanou zmenou výšky nájmu na 1,- € / rok 

na celú výmeru prenajatej plochy a so zapracovaním bodu o zveľadovaní prenajatej plochy 

nájomcom do zmluvy o nájme.  

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 8-0-0 

Prítomní členovia komisie: 8 

K bodu 4. – MANUÁL TVORBY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV KOŠICKEJ 

MESTSKEJ ČASTI KVP 

Uznesenie 20200609/4  

Uznesenie: Komisia VDaŽP odporúča miestnemu úradu dať dopracovať materiál „MANUÁL 

TVORBY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV KOŠICKEJ MESTSKEJ ČASTI KVP“ po 

gramatickej a štylistickej stránke. 

Hlasovanie (za-proti-zdržal sa): 8-0-0 

Prítomní členovia komisie: 8 

 


