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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 
 

Zápisnica 
 
z XXXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v mimoriadnom 
termíne, konaného dňa 20. decembra 2017 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ 
Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť      

 
Prítomní poslanci MieZ: Podľa prezenčnej listiny z XXXII. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 

Neprítomní poslanci MieZ:     Mgr. Zuzana Fiľakovská, Ing. Mária Gamcová, PhD.,  
Mgr. Ladislav Lörinc, Ing. Roman Matoušek,  
Ing. Ladislav Takáč, PhD., Vojtech Tóth, MBA  
 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 

1. Otvorenie  
  Čas rokovania o bode 1/  00:00:00 – 00:04:57 

Starosta: Čakáme ešte niekoho, pani Balážová? Ďakujem. Je 15.01, podľa vyjadrenia pani 
Balážovej už nečakáme nikoho, teda z poslancov. Otváram týmto XXXII. zasadnutie MieZ  konané 
v mimoriadnom termíne. Predtým, než začneme program, prosím, prezentujte sa, aby sme zistili 
uznášaniaschopnosť. Prezentovalo sa 7 poslancov z trinástich, konštatujem, že sme 
uznášaniaschopní. Program dnešného rokovania ste obdržali v písomnej podobe. Je to vlastne len 
jeden bod, ktorý je nutné prerokovať ešte v roku 2017, vzhľadom na to, že prerokovanie v roku 
2018 - teda vznikla vážna obava, že keď bude prerokovaný v roku 2018, nemusí mať vplyv pre rok 
2017. Prosím teraz o vaše pripomienky, doplňujúce, pozmeňujúce návrhy k tomuto programu. Pán 
poslanec Tkáč. 

p. Tkáč: Navrhujem pre istotu doplniť bod Rôzne ako štandardný bod rokovania.  
Starosta: Je to Váš návrh, pán poslanec?  
p. Tkáč: Áno. 
Starosta: Takže, pokiaľ sa nikto nehlási s ďalším návrhom na zmenu programu, prosím, teraz 

hlasujte o návrhu pána poslanca Tkáča na zaradenie bodu Rôzne, predpokladám ako bod 3 s tým, že 
bod Záver sa prečísluje na 4. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  6  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 6 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 5, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

Starosta: Fyzicky je prítomných 7 poslancov, podľa elektronického hodnotenia je prítomných 6 
poslancov, návrh na doplnenie tohto bodu programu nebol schválený. Pardon, bol schválený, 
väčšina bola za Váš návrh, ďakujem za pripomenutie, pán poslanec. Teraz, prosím, hlasujte              
o programe ako celku s doplneným bodom 3. 
Počet  prítomných poslancov:  7  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 7 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 7, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
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1. b/ Voľba návrhovej komisie  
 Čas rokovania o bode 1.b/   00:04:57 – 00:06:27 
 Starosta: Prosím, teraz vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Pán poslanec Boritáš. 
 p. Boritáš: Ďakujem. Navrhujem pána poslanca Pacha. 
 Starosta: Pán poslanec Horenský. 
 p. Horenský: Navrhujem pani poslankyňu Zelinkovú. 
 Starosta: Je tu návrh na zloženie návrhovej komisie v počte dvoch poslancov – pani poslankyňa 
Zelinková, pán poslanec Pach. Prosím, hlasujte o zložení návrhovej komisie. 
Počet  prítomných poslancov:  7  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 7 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 7, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  
 Starosta: Návrh na zloženie návrhovej komisie bol prijatý, prosím oboch členov návrhovej 
komisie pána poslanca Pacha a pani poslankyňu Zelinkovú, aby sa odobrali k stolu pre návrhovú 
komisiu.  
 
 
1. c/ Určenie overovateľov zápisnice  
 Čas rokovania o bode 1.c/   00:06:27 – 00:06:38 
 Starosta: Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania MieZ určujem pána poslanca Pacha 
a pani poslankyňu Zelinkovú.  

 
 

2. Návrh na VII zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2017  
 Čas rokovania o bode 2.   00:06:38 – 00:21:56 

Starosta: Prechádzame k bodu 2. Návrh na VII. zmenu rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP       
na rok 2017. Materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec 
Boritáš. 

p. Boritáš: Ďakujem pekne, chcem dať do pozornosti, pre budúcnosť, až nastane takáto situácia 
ako teraz, bolo možné v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., aj nášho rokovacieho poriadku, včera         
po ukončení a prerušení MieZ, mohli byť poslanci vyzvaní k tomu, aby zároveň po prerušení 
včerajšieho MieZ sme ešte chvíľu zostali, mohlo byť zvolané MieZ tak, ako aj dnes a mohli sme ten 
jeden bod schváliť naraz, už v jeden deň, vlastne po prerušení predchádzajúceho MieZ. Takže, 
dávam do pozornosti aj túto možnosť, lebo nemôžeme vylúčiť, že nejaká podobná situácia opäť 
nastane, zákon to umožňuje. To je všetko, ďakujem. 

Starosta: Ďakujem, pán poslanec, upozorňujem Vás, aby ste dodržiavali rokovací poriadok a aby 
ste sa v diskusii k bodu rokovania držali témy, ktorá je predmetom bodu rokovania, v opačnom 
prípade Vám bude odobraté slovo. V diskusii nasleduje pán poslanec Pach. 

p. Pach: Chcel by som ohľadom tohto bodu, ktorý budeme teraz prerokovávať. Dôvodovú správu 
sme dostali, len, ak by sme mohli poprosiť ešte zopár slov od Ing. Nogovej k objasneniu tejto 
zmeny rozpočtu. Tiež sa chcem spýtať, či sa táto zmenu rozpočtu nemohla prerokovať nie              
na predošlom, ale ešte na skoršom MieZ, či ešte neboli vtedy známe skutočnosti, ktoré sa teraz idú 
meniť.  

Starosta: Dobre tomu rozumiem, že okomentovať všetky tie položky, ktoré tu máte uvedené, pán 
poslanec?  

p. Pach: Tá dôvodová správa je skutočne veľmi stručná. 
Starosta: Dobre, takže všetky. Prosím, pani Nogová. 
Ing. Nogová: Dobrý deň, začala by som od toho, či nebolo možné predložiť návrh skôr - určite 

pri niektorých položkách, teraz je individuálne, možno niektoré položky boli už možné, možno nie, 
bol to čas, keď sa chystal rozpočet na rok 2018. Sú to väčšinou zmeny, ktoré nastali vývojom, buď 
sa stalo, že bola uhradená faktúra začiatkom roka, pokiaľ vám nejako veľmi to percento 
nevyskakuje, že sú to nižšie čerpania alebo vyššie sumy a percento, tak ani sa nedá pri každej 
položke postrehnúť, že tu vám niečo hrozí, napr. keď uhradíte poslednú faktúru v zmysle zmluvy, 
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keďže sú to mesačné faktúry. Takže odpoviem, že aj možné aj nemožné, beriem to tak, že teraz  
nebudem tvrdiť, že niektorú položku nebolo možné predložiť už na novembrové MieZ. Na moje  
ospravedlnenie poviem, že sa tam vo väčšej miere venovalo rozpočtu a až tak som si pozrela 
podrobnejšie niektoré položky z roku 2017. Teraz by som prešla k návrhu na zmenu rozpočtu. Čo 
sa týka bežného rozpočtu, ide tam len o presun medzi podpoložkami alebo v rámci schválenej 
položky medzi podpoložkami, čiže nejde tam zvýšenie alebo zníženie. Čo sa týka časti 
administratívnej, je tam zvýšenie rozpočtu na položku, ktorá súvisí s vyplácaním nemocenských 
dávok pri pracovnej neschopnosti, potom je tam zvýšenie rozpočtu na zaplatenie pokuty               
pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva 150 EUR a potom je tam položka na výplatu ušlej 
mzdy poslancov, pokiaľ by prišli faktúry. Jedna faktúra prišla, ale vlastne vzhľadom k tomu, že 
niektorí poslanci žiadali potvrdenia o účasti na MieZ, bol predpoklad, že môžu prísť faktúry a že 
tam bude čerpanie, takže preto je vlastne to zvýšenie. Ďalej je zvýšenie na položke, ktorú som 
vlastne spomenula ako príklad, je to nájomné za prenájom. Stalo sa to, že na tejto položke účtujeme 
prenájom kopírovacieho zariadenia, začiatkom roka prišli faktúry za predchádzajúce 2 mesiace roku 
2016 a tým pádom, tam sa iné neúčtuje, ešte aj za dávkovač vody, vlastne to nám narušilo  
percentuálne plnenie, keďže treba zaplatiť poslednú faktúru. Čo sa týka daní, je tam zvýšenie 147 
EUR podľa metodického usmernenia daného roku, čo predtým nebolo, účtujeme aj poplatok          
za rozhlas a televíziu na tejto položke, čiže to tiež do pôvodného rozpočtu nešlo. Toto je vlastne 
všetko. Zníženie je spoločné, na ktorých sú ušetrené prostriedky oproti rozpočtu, čiže, buď sú to 
mzdy alebo iné služby, ktoré už viem, že nebudú čerpané. V rámci interných služieb, tam je len 
presun v rámci osobných a ostatných príplatkov, vzhľadom k tomu, že tu sa vlastne určuje 
percentuálny pomer pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na správe majetku a vlastne tam na tých 
ostatných príplatkoch nebola presne určená suma, ani sa nedá presne určiť, najmä pri zmene 
zamestnancov, takže tam je len jedno 305 EUR zníženie na osobnom príplatku, kde je ušetrené         
a zvýšenie na ostatných príplatkoch. Čo sa týka špeciálnych služieb, vrátene príjmov z minulých 
rokov, tam účtujeme preplatky z nájomného za predchádzajúce roky alebo, keď nejaký nájomca 
ukončí nájom, tak mu vraciame zálohovú platbu, ktorú mal, tam bolo viac, ako sme rátali. Jeden  
nájomca ukončil, už sme to raz upravovali, ak si to niekto pozrel, išlo o to, že ten istý nájomca, ale  
vrátili sme mu platbu za 2 mesiace. Ďalej už len komunikácie, vzhľadom k tomu, že bolo potrebné 
ešte urobiť nejakú údržbu - údržbu zvislého dopravného značenia, či už odvodňovacích žľabov, tak 
v rámci tejto podpoložky bolo potrebné zvýšiť rozpočet oproti plánu a znížilo sa na oprave bežných, 
ostatných komunikácií, čiže to je presun medzi podpoložkami. V rámci miestneho kultúrneho 
strediska, tam je presun medzi položkou na mzdy a položkou na ostatné poistné 82 EUR, to je len 
malá suma, ktorá vlastne určite vznikla tým, že aj keď bolo rozpočtované 4 % zvýšenie, možno  
bolo vyššie a je potrebné pre správcu kultúrneho strediska navýšiť rozpočet na mzdy a znížiť 
poistné. Myslím, že to je všetko, čo sa týka zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Zmena rozpočtu 
kapitálových výdavkov, poviem aj finančnými operáciami, lebo to spolu súvisí, z toho dôvodu, že 
kapitálové výdavky, ktoré boli plánované v rozpočte a boli kryté v pôvodnom rozpočte               
z rezervného fondu, tieto kapitálové výdavky budú alebo sú kryté transferom z rozpočtu mesta. Čiže 
tam v rámci využitia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách, keďže sú to účelovo určené 
prostriedky, tak tam sa rozpočtovalo ešte raz, vzhľadom na to, že je tam jasné, že je to krytie           
z transferov verejnej správy, u nás je to konkrétne transfer od rozpočtu mesta. Tým pádom sme 
ušetrili prostriedky na rezervnom fonde a nebude sa čerpať ten kapitálový výdavok, ktorý je určený 
z rezervného fondu. Znamená to, že prostriedky naplánované na výstavbu, bude stavané, ale mali 
byť kryté z rezervného fondu a budú kryté z prostriedkov mesta Košice. Takže to je všetko.  

Starosta: Ďakujem. V diskusii ďalej nasleduje pán poslanec Horenský. 
p. Horenský: Chcel by som sa len opýtať, z mesta za odpredaj KOSITU mestské časti dostali 

50 000 EUR, tá suma 31 000 EUR je krytá z tejto sumy? Ak áno, tak by som sa chcel opýtať, či ten 
zvyšok 19.000 EUR, ako sa plánuje ich použitie a či nemôžu prepadnúť v rámci toho rozpočtového 
roka? 

Starosta: Pani Nogová. 
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Ing. Nogová: Tieto prostriedky prepadnúť nemôžu, medzičasom, keď sa chystal tento návrh      
na zmenu rozpočtu, sme žiadali aj preklasifikáciu, ale najprv poviem rozdiel medzi 31 672 EUR  
a 50 000 EUR je v tom, že pôvodne bolo plánované, mala sa urobiť investícia, ktorá nebola 
plánovaná v pôvodnom rozpočte za cca 11 000 EUR, to bola tá revitalizácia športového ihriska           
na Starozagorskej, čiže toto nebolo v pôvodnom rozpočte, čiže nebolo pôvodne kryté z rezervného 
fondu, takže niečo nové. Potom bola požiadavka aj na vykrytie výdavkov súvisiacich               
s rekonštrukciou detského ihriska na Dénešovej 75. V pôvodnom rozpočte bolo na to 
rozpočtovaných  5 000 EUR a celkový rozpočtový náklad za realizáciu tejto 
rekonštrukcie/revitalizácie bol cca 12 000 EUR. To je 7 000 EUR plus 11 000 EUR plus nejaké 
drobné, to je ten rozdiel medzi 50 000 EUR a tými 31 634 EUR. Medzitým síce nastali zmeny, ale 
prostriedky sú pripravené, pokiaľ viem už na odoslanie. To je ten systém, ktorý musíme vyúčtovať 
faktúrami a sú pripravené na refundáciu na meste Košice. 

Starosta: Ďakujem. Výsledok je teda ten, že neprepadne, nič neprepadne. Pán poslanec Tkáč. 
p. Tkáč: Chcel by som ešte poprosiť vyjadrenie finančnej komisie, či tento bod prerokovala a ak 

vyjadrenie máme, aby sme s ním boli oboznámení. 
Ing. Nogová: Nemám tu vyjadrenie, ale pamätám si, že pri tomto bode, ktorý bol súčasťou 

programu finančnej komisie, finančná komisia odporučila schváliť bežný rozpočet, čiže 1/ a ďalej 
to uznesením neriešila. 

Starosta: Ďakujem. V diskusii nie je prihlásený nikto ďalší, uzatváram diskusiu k tomuto bodu. 
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

Návrhová komisia: MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP  1) schvaľuje VII. zmenu bežného rozpočtu 
MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2017 podľa predloženého návrhu, 2) schvaľuje VII. zmenu 
kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2017 
podľa predloženého návrhu, 3)  schvaľuje zníženie použitia rezervného fondu na rok 2017 
o 31 670,- €. 

Starosta: Ďakujem. Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 
Počet  prítomných poslancov:  7  
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 7 
Hlasovanie:  Za hlasovalo 7, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0.       Návrh bol prijatý.  

 
 

3. Rôzne  
 Čas rokovania o bode 3.   00:21:56 – 00:22:45 

Starosta: Prechádzame k bodu 3. Rôzne. Môžem uzavrieť bod Rôzne, pán poslanec? Pán 
poslanec Tkáč. 

p. Tkáč: Ďakujem. Mal som takú potrebu poďakovať sa vedeniu úradu aj zamestnancom, 
kolegom poslancom, za spoluprácu v tomto roku a chcel som popriať požehnané, pokojné sviatky 
plné dobrej nálady a úspešný nový rok. Ďakujem. 

Starosta: Pokiaľ nie je v bode Rôzne nikto ďalší prihlásený, uzatváram bod Rôzne. 
 
 

4. Záver  
 Čas rokovania o bode 4.   00:22:45 – 00:23:00 

Starosta: Prešli sme k bodu 4. Záver. Ďakujem všetkým prítomným poslancom za to, že prišli 
prerokovať tento bod, ďakujem pracovníkom úradu MČ. Dovidenia.  

 
Rokovanie je ukončené o 15.25 hodine. 
Zápisnica je vyhotovená formou čiastočne upraveného doslovného prepisu z rokovania. 
Súčasťou zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na právnom 
oddelení Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP.   
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Prílohu  zápisnice  tvorí: 
- Prezenčná listina poslancov 
- Prezenčná listina ďalších prítomných 
-   Výpisy  o  hlasovaní poslancov z XXXII. zasadnutia MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP 

konaného dňa 20.12.2017 z hlasovacieho zariadenia firmy A.S. Partner,  s.r.o.,  Košice  
 v celkovom počte 5 strán, z toho 1 prezentácia. 

 
 
 
 
 
 
Dňa:.........................   ..........OSPR.............                  Dňa: 18.01.2018   ........................................... 
                                 Ing. Jana Timková                           Ing. Alfonz Halenár, v. r. 
                                           prednostka                                      starosta 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Dňa: 19.01.2018   .........................................            Dňa: 22.01.2018  .................................... 
                                    Ing. Milan Pach, v. r.                                                Iveta Zelinková, v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 11.01.2018 
 
 
 
 
Zapísali: Vojtech Biskup, oddelenie PČaI 

   Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 
 


