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Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2016 
 

I. zmena rozpočtu sa týka: 
 zmeny rozpočtu kapitálových  výdavkov. Po zmene objemu výdavkov  kapitálového rozpočtu 

tento ostáva schodkový. 
 zmeny v príjmovej časti finančných operácií – prevodov z rezervného fondu. 

 
 
 
I. K a p i t á l o v ý   r o z p o č e t 
 
 
Zmena  výdavkovej časti rozpočtu                                                           v  € 
Funk. 
klasif. 

Položka Kód 
zdroja 

T e x t Rozpočet  Upravený 
rozpočet 

Rozdiel 

   Program 1: Plánovanie, 
manažment a kontrola 

   

   Podprogram 1.2: Strategické 
plánovanie a projekty 

   

04.4.3 716 46 Prípravná a projektová dokumentácia 2 000 3 500 + 1 500 
04.4.3 716 46 Prípravná a projektová dokumentácia 3 500 4 000 + 500 
       
      + 2 000 

 
 
II. Finančné operácie 
Finančné operácie príjmové                                                                v  € 
Položka T e x t Rozpočet  Upravený 

rozpočet 
Rozdiel 

454/46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 
/rezervného fondu/ 

62 668 64 168  + 1 500 

454/46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 
/rezervného fondu/ 

64 168 64 668  + 500 

     
 Celkom za príjmové finančné operácie  + 2 000

 
 

Dôvodová správa 
 
K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : 
 
Výdavková časť: 

• zmena rozpočtu v Podprograme 1.2 –Strategické plánovanie a projekty – návrh na zmenu 
rozpočtu sa týka spracovania projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Rekonštrukcia 
strechy MÚ KVP“ v sume 1 500,- €.   
 Dňa 8. marca 2016 uznesením č. 146 neboli schválené finančné prostriedky na 
rekonštrukciu strechy, bolo prijaté nesúhlasné stanovisko  s výsledkom verejného obstarávania 
na opravu strechy – z čoho vyplýva nepodpísať zmluvu s víťazom verejného obstarávania. 
Vzhľadom na uvedené sa začína nový proces týkajúci sa riešenia rekonštrukcie strechy na 
MieÚ. Prvým krokom tohto procesu je zadanie vypracovania novej projektovej dokumentácie 
na vyššie uvedenú investičnú akciu.  
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Ďalšia navrhovaná zmena rozpočtu v sume 500,- € súvisí s prijatým uznesením č. 144 zo dňa 
8. 03. 2016, kde je potrebné vypracovať štúdiu prepojenia ulíc Hemerkova a Čordákova.  
Výstupom tejto štúdie by malo byť zadanie PD a samotná realizácia stavby, takže výdavky na 
prieskumné práce súvisiace s výstavbou  sa klasifikujú ako kapitálové výdavky a zahrnú sa do 
celkovej hodnoty stavby.  
 

F i n a n č n é   o p e r á c i e: 
 Zvýšenie  rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 - Prevod prostriedkov 
z peňažných fondov obce súvisí s návrhom rozpočtu kapitálových výdavkov, ktoré budú kryté 
prostriedkami rezervného fondu.  
 
Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2016                                                             v € 
Bežné príjmy: 1 218 786
Bežné výdavky:                                                  1 218 786 
Rozdiel  0
 
 
Kapitálové príjmy: 3 332
Kapitálové výdavky: 68 000
Rozdiel – schodok - 64 668
 
 
Príjmy finančných operácii: 64 668
Výdavky finančných operácii: -
Rozdiel: + 64 668
 
Príjmy celkom: 1 222 118
Výdavky celkom: 1 286 786
Rozdiel – schodok z bežného 
a kapitálového rozpočtu 

- 64 668

Rozdiel vo finančných operáciách + 64 668
Rozdiel: 0
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová 
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Správa k plneniu uznesenia číslo 144 zo  XIV. rokovania MZ MČ – Sídlisko KVP, 
konaného  dňa 8. 3. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  žiada uznesením číslo 144 

miestny úrad  o vypracovanie štúdie prepojenia ulíc Hemerkova – Čordákova. 
 
Jedná sa o územie, na ktorom sa nachádzajú dve základné školy, dve detské ihriska, športové 

ihrisko a dve oddychové zóny.  
 

Vyjadrenie Ing. Arch. Motýľa 
 Ing. arch. Milana Motýľ,  vedúci projektant zodpovedný  za návrhy a spracovanie 

projektových dokumentácií sídliska KVP. Ing. arch. Motýľ  s prepojením ulice Hemerkova - 
Čordákova  zásadne nesúhlasí z dôvodu,  že celý promenádny chodník od OC ISKRA až po OC 
Hemerkova  bol riešený ako hlavná pešia trasa, na ktorú sa napájajú aj chodníky od ZŠ Čordákova a  
Janigova. Je tam veľký pohyb detí a muselo by tam byť mimoúrovňové napojenie.  

 
Názor MieÚ na súčasný stav uvedeného územia 

Súčasná dopravná situácia núti vodičov vojsť  a odísť z vnútro blokových komunikácií na  
zbernú komunikáciu - Klimkovičova.  Prepojením týchto dvoch ulíc by došlo k ich ešte väčšiemu 
dopravnému zaťaženiu ako je dnes  a zabráneniu priechodnosti – zahĺtenosti oboch ulíc. 
 Pri prepojení ulíc je potrebné brať do úvahy  aj výškové prevýšenie. V súčasnosti  ho 
zabezpečujú  schody na dvoch úrovniach. V mieste Čordákovej ul. č. 26 je vybudovaná účelová 
komunikácia pre prejazd jedným motorovým vozidlom na parkovisko.  Šírkové pomery  pre 
obojsmernú premávku si budú vyžadovať jej rozšírenie. Pre jej rozšírenie je potrebné zabrať zeleň, 
a v mieste napojenia na obojsmernú komunikáciu zrušiť cca štyri parkovacie miesta.  
 Prepojením uvedených komunikácií  (spustením premávky)  sa zníži bezpečnosť peších  a 
výrazne  zvýši riziko stretu peších - hlavne detí - s motorovými vozidlami.  
 Prepojením hore uvedených dvoch ulíc dôjde k zníženiu bezpečnosti peších obyvateľov, no 
najmä detí navštevujúcich dve základné školy a detské a športové ihriská.     So zvýšením motorizácie 
súvisí aj väčšie znečistenie životného prostredia.  

Za účelom spracovania štúdie, ktorá by dopravne riešila toto územie  je potrebné vyčleniť z 
rozpočtu  cca 500,-Eur . 
 
 V prípade rozhodnutia MieZ  nepokračovať v spracovaní štúdie, je potrebné zrušiť uznesenie 
MieZ č. 144 zo dňa 8.3.2016 a schváliť II. zmenu rozpočtu v sume 1 500,- €. 

 
V prípade rozhodnutia MieZ pokračovať v    spracovaní štúdiu prepojenia ulíc  je potrebné 

uvažovať s ďalšími finančnými prostriedkami  na spracovanie projektovej dokumentácie a samotnú 
realizáciu stavby, čo by mohlo byť značne finančne nákladné.  
 
 
 
 
 
 
Príloha : 1x situácia – napojenie vnútro blokových komunikácií na zberné komunikácie  

        1x situácia – územie využívané na šport a relax, najmä mládežou 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. Iveta Ziarková 
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