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(štatutárny zástupca povinnej osoby) 

 

 

 

S P R Á V A  o  K O N T R O L E  

č. 7 / 2022 
 

Dôvod vykonania kontroly:   

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

- Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP č. 359 zo dňa 30. júna 2022 

Označenie kontroly: Kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva za I. polrok 2022 

Cieľ kontroly: Kontrola plnenia prijatých uznesení Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Dátum oznámenia o výkone kontroly: 24. októbra 2022 

Dátum začatia kontroly:  10. novembra 2022 
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Miesto vykonania kontroly: Miestny úrad Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2022 

 

Lehota na predloženie požadovaných dokumentov: 10. novembra 2022 

 

Zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole:  

I. kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedenej kontroly (dokumenty potvrdzujúce 

plnenie vybraných uznesení)  

II. dokumentáciu v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a)  Zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Dátum vypracovania návrhu správy z kontroly:  --- 

 

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly:  --- 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 

 

Lehota na podanie námietok:   --- 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 

 

Podané námietky a ich opodstatnenosť: --- 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 

Opodstatnenosť jednotlivých námietok je uvedená v samostatnej kapitole tejto správy 

z kontroly, ak boli podané. 
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Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na 

nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: --- 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 

 

Zoznam prijatých opatrení:   --- 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 

 

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 14. novembra 2022 

 

Dátum doručenia správy o kontrole:  14. novembra 2022 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 4 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 

 

Lehota na splnenie prijatých opatrení:  --- 

( v zmysle ustanovenia §20 ods. 2 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ) 
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P r i e b e h    k o n t r o l y : 

 

1) Legislatívny rámec 

Zákony: 

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre príslušné kontrolované 

obdobie 

- Zákon č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pre príslušné kontrolované obdobie 

 

Interné predpisy: 

- Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

(Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2021) 
 

 

2) Samotný výkon kontroly: 

→  Dňa 24. októbra 2022 bolo povinnej osobe doručené Oznámenie o výkone kontroly s tým, 

že kontrola bude vykonávaná postupne v termíne od 10. novembra 2022 (príloha č. 1). 

Vykonávaná kontrola bola v súlade s návrhom plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej 

časti na obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 a uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP č. 359 zo dňa 30. júna 2022 (verejne dostupné). 

 

→ Kontrola bola zameraná na Kontrolu plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  za I. polrok 2022.  

 

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol povinnej osobe doručený zoznam 

požadovaných dokumentov ku kontrole. Lehota na predloženie požadovaných dokumentov 

bola do 10. novembra 2022 (príloha č. 1). Dokumenty povinnou osobou boli predložené dňa 

7. novembra 2022, čo je potvrdené preberacím protokolom o prevzatí dokumentov ku 

kontrole (príloha č. 2).  
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Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba splnila ustanovenie § 21 ods. 3 

písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov týkajúce sa „predloženia požadovaných dokumentov v stanovenej lehote 

a požadovanom rozsahu“. 

 

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba predložila vyjadrenie 

(požadovaný dokument), citujem:  

„Týmto prehlasujem, že k predmetnej  kontrole plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za 

I. polrok 2022 neboli k dnešnému dňu vykonávané kontroly inými orgánmi“. 

Dnešným dňom v citácii sa rozumie deň predloženia požadovaných dokumentov, a to 7. 

novembra 2022. Originálne znenie prehlásenia je v prílohe č. 3. 

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba splnila ustanovenie § 21 ods. 3 

písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

→ V zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení, citujem:  

„Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, 

ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 

obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh 

ustanovených osobitnými predpismi“. 

 

Na základe hore uvedeného mám zato, že samotná kontrola plnenia uznesení vyplýva priamo 

zo Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.  
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→ V zmysle ustanovenia § 12 ods. 7 Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení, citujem:  

„Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného 

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za 

bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný 

zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov.“ 

 

→ V zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení, citujem:  

„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od 

ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“ 

 

→ V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení, citujem:  

„Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 

ods. 10.“ 

 

→ V zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení, citujem:  

„Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné 

zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak 

obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie 

stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“ 

 

→ V zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 

o obecnom zriadení, citujem:  

„(2) Obecný úrad najmä ... 

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce...“ 
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→ Ako už bolo spomenuté, cieľom kontroly bolo plnenie prijatých uznesení Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  za I. polrok 2022, ktorá bola zameraná 

prevažne na: 

- Predmet uznesenia 

- Prijatie uznesenia 

- Pozastavenie uznesenia 

- Spôsob a stav plnenia uznesenia  

- Zverejnenie plnenia  

 

→ Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP rokovalo v I. polroku 2022 

v týchto dňoch: 

- 27.01.2022 (XXVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne – 

uznesenia č. 320 až 325)  

- 24.02.2022 (XXIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva – uznesenia č. 326 až 341) 

- 28.04.2022 (XXX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva – uznesenia č. 342 až 354/a,b) 

- 30.06.2022 (XXXI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva – uznesenia č. 355 až 368) 

 

pričom prijalo uznesenia od čísla 320 po číslo 368  vrátane. Spolu 54 prijatých uznesení (Príloha 

č. 4).  

 

→ Jednotlivé typy uznesení a ich kontrola: 

- „Obligatórne uznesenia“ typu schvaľuje a volí, bez ktorých by nebolo možné viesť 

rokovanie miestneho zastupiteľstva, napríklad ako je schválenie programu, či voľba 

návrhovej komisie a pod., nebudú kontrolované, a to z toho dôvodu, pretože prijaté 

uznesenia po skončení rokovania naplnili svoj účel a mám zato, že boli automaticky 

splnené. Pozastavenie takéhoto uznesenia je síce možné, avšak už nemá vplyv na jeho 

plnenie, keďže skončením zastupiteľstva dané uznesenie naplnilo svoj účel.    

- „Informatívne uznesenia“ typu berie na vedomie nebudú kontrolované, pretože mám 

zato, že prijatím daného uznesenia uznesenie naplnilo svoj účel, keďže bola podaná 

informácia a tým je automaticky splnené. Pozastavenie takéhoto uznesenia je síce 

možné, avšak už nemá vplyv na jeho plnenie, keďže prijatím uznesenia dané uznesenie 

naplnilo svoj účel, „lebo informovalo“.  

- Uznesenia typu konštatuje nebudú kontrolované, pretože mám zato, že prijatím 

daného uznesenia uznesenie naplnilo svoj účel, keďže miestne zastupiteľstvo danú vec 

„skonštatovalo“. Pozastavenie takéhoto uznesenia je síce možné, avšak už nemá vplyv 
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na jeho plnenie, keďže prijatím uznesenia dané uznesenie naplnilo svoj účel, „lebo 

zastupiteľstvo konštatovalo“. 

- uznesenia typu odporúča nie je z môjho pohľadu možné vyhodnotiť, aj keď je možné  

v niektorých prípadoch na základe jednotlivých uznesení vypracovať správu, ktorá je 

výsledkom predmetu odporúčania. Pozastavenie takéhoto uznesenia je možné, avšak 

nemá „zmysel“, keďže je len odporúčacieho charakteru.  Plnenie uznesení daného typu 

z uvedených dôvodov nebude kontrolované .  

 

→ Kontrolou plnenia jednotlivých uznesení prešli len tie uznesenia, ktoré jasne definujú 

predmet uznesenia vo forme schvaľuje, respektíve žiada, či určuje, poprípade poveruje, či 

súhlasí a pod.  

 

I. XXVIII. Miestne zastupiteľstvo MČ  Košice – Sídlisko KVP (27.01.2022) 

Uznesenie č. 322 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: I. zmena rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 28.1.2022 

Spôsob plnenia: V zmysle schváleného uznesenia bola I. zmena rozpočtu na rok 

2022 zapracovaná do rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP na rok 2022. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXIX. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 24.2.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 330, ktoré bolo podpísané dňa 25.02.2021 

 

Uznesenie č. 324/b 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: OVS „Drocárov park“ 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 28.1.2022 

Spôsob plnenia: Na základe prijatého uznesenia bola v súlade s platnou právnou 

úpravou dňa 28.01.2022 vyhlásená obchodná verejná súťaž, 
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zverejnené jej podmienky a stanovená lehota na predkladanie 

súťažných návrhov. Dňa 15.02.2022 sa uskutočnilo zasadnutie 

komisie. Podaný bol jeden súťažný návrh, ktorý nebolo možné 

zaradiť do vyhodnotenia z dôvodu nesplnenia podmienok 

obchodnej verejnej súťaže. Obchodná verejná súťaž bola 

zrušená.   

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXX. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 28.4.2022 počtom hlasov 10 z 10 prítomných poslancov 

uznesením č. 344, ktoré bolo podpísané dňa 29.04.2022 

 

Uznesenie č. 325 

Typ uznesenia: Žiada 

Predmet uznesenia: Vymenovanie komisie k OVS „Drocárov park“ 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 28.1.2022 

Spôsob plnenia: V zmysle prijatého uznesenia bola starostom mestskej časti dňa 

11.02.2022 vymenovaná komisia za účelom vyhodnotenia a 

schválenia víťazného návrhu v rámci vyhlásenej obchodnej 

verejnej súťaže. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXX. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 28.4.2022 počtom hlasov 10 z 10 prítomných poslancov 

uznesením č. 344, ktoré bolo podpísané dňa 29.04.2022 

 

II. XXIX. Miestne zastupiteľstvo MČ  Košice – Sídlisko KVP (24.02.2022) 

Uznesenie č. 329/b 

Typ uznesenia: Žiada 

Predmet uznesenia: MiZ žiada Mesto Košice o zriadenie samostatnej stanice MsP – 

Luník IX 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 25.2.2022 

Spôsob plnenia: Schválené uznesenie (poslanecký návrh) bolo v prílohe listu  zo 

dňa 02.03.2022 zaslané Mestu Košice k riešeniu, na vedomie 
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náčelníkovi Mestskej polície mesta Košice Ing. Slavomírovi 

Pavelčákovi, PhD. a veliteľovi Mestskej polícii Košice - stanica 

KVP Ing. Ladislavovi Pappovi. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 

 

Uznesenie č. 329/c 

Typ uznesenia: Žiada 

Predmet uznesenia: MsP o intenzívnejší výkon kontroly 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 25.2.2022 

Spôsob plnenia: Schválené uznesenie (poslanecký návrh) bolo v prílohe listu zo 

dňa 02.03.2022 zaslané veliteľovi Mestskej polícii Košice - 

stanica KVP Ing. Ladislavovi Pappovi k riešeniu, na vedomie 

náčelníkovi Mestskej polície mesta Košice Ing. Slavomírovi 

Pavelčákovi, PhD. a Mestu Košice. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 

 

Uznesenie č. 336 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Upustenie od vymáhania pohľadávky 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 25.02.2022 

Spôsob plnenia: V súlade so schváleným uznesením mestská časť nepokračuje 

vo vymáhaní tejto pohľadávky, pričom predmetná pohľadávka 

bola zaevidovaná na podsúvahový účet mestskej časti. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXX. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 28.4.2022 počtom hlasov 10 z 10 prítomných poslancov 

uznesením č. 344, ktoré bolo podpísané dňa 29.04.2022 
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Uznesenie č. 338 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Plán zasadnutí MiR a Miz  

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 25.02.2022 

Spôsob plnenia: ---   

Stav plnenia: V plnení 

Zverejnenie plnenia: Informácia priebežne podávaná na MiZ 

 

Uznesenie č. 339 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: OVS „Drocárov park“ – 2. pokus 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 25.02.2022 

Spôsob plnenia: Na základe prijatého uznesenia bola v súlade s platnou právnou 

úpravou dňa 25.02.2022 vyhlásená obchodná verejná súťaž, 

zverejnené jej podmienky a stanovená lehota na predkladanie 

súťažných návrhov. Dňa 24.03.2022 sa uskutočnilo zasadnutie 

komisie. Podané boli dva súťažné návrhy, obidva návrhy splnili 

podmienky  obchodnej verejnej súťaže. Komisia stanovila 

poradie súťažných návrhov a odporučila starostovi mestskej 

časti uzavrieť kúpnu a nájomnú zmluvu so spoločnosťou JUMBO 

RESIDENCE s. r. o. Kúpna a nájomná zmluva boli podpísané dňa 

06.04.2022. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 
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Uznesenie č. 340 

Typ uznesenia: Žiada 

Predmet uznesenia: Vymenovanie komisie k OVS „Drocárov park“ – 2. pokus 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 25.02.2022 

Spôsob plnenia: V zmysle prijatého uznesenia bola starostom mestskej časti dňa 

10.03.2022 vymenovaná komisia za účelom vyhodnotenia a 

schválenia víťazného návrhu v rámci vyhlásenej obchodnej 

verejnej súťaže.  

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 

 

III. XXX. Miestne zastupiteľstvo MČ  Košice – Sídlisko KVP (28.04.2022) 

Uznesenie č. 350 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: II. zmena rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 10 z 10 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 29.04.2022 

Spôsob plnenia: V zmysle schváleného uznesenia bola II. zmena rozpočtu na rok 

2022 zapracovaná do rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP na rok 2022. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 
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Uznesenie č. 351 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Investičný zámer  - verejné priestranstvo pod OC Iskra 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 10 z 10 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 29.04.2022 

Spôsob plnenia: ---   

Stav plnenia: V plnení 

Zverejnenie plnenia: Informácia priebežne podávaná na MiZ 

 

Uznesenie č. 352 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Nájom pozemku a nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP 

s.r.o. – budova komunitnej kaviarne 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 10 z 10 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 29.04.2022 

Spôsob plnenia: Na základe prijatého uznesenia bola medzi Mestskou časťou 

Košice - Sídlisko KVP a Podnikom služieb KVP s. r. o. dňa 

11.05.2022 podpísaná Zmluva o nájme nebytových priestorov a 

pozemku č. 52/2022/VaM so začiatkom nájmu od 01.06.2022. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 

 

Uznesenie č. 353 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Podanie žiadosti o NFP – „Realizácia zelenej strechy budovy 

miestneho úradu“ 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 10 z 10 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 29.04.2022 

Spôsob plnenia: ---   

Stav plnenia: V plnení 

Zverejnenie plnenia: Informácia priebežne podávaná na MiZ 
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Uznesenie č. 354/a 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Sadzobník inzercie  

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 10 z 10 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 29.04.2022 

Spôsob plnenia: Miestny úrad pri výbere platby za uverejnenie inzercie 

postupuje podľa schváleného sadzobníka. S prijatým uznesením 

boli oboznámené všetky oddelenia miestneho úradu, sadzobník 

bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 

 

Uznesenie č. 354/b 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Doplnenie textovej časti kapitálového rozpočtu a úprava 

rozpočtu  

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 10 z 10 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 29.04.2022 

Spôsob plnenia: Na základe schváleného uznesenia bolo doplnenie textovej časti 

kapitálového rozpočtu a zmeny rozpočtu v bode b) zapracované 

do rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXI. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 30.06.2022 počtom hlasov 12 z 12 prítomných poslancov 

uznesením č. 357, ktoré bolo podpísané dňa 01.07.2022 

 

  



Ing. Ladislav Takáč, PhD., LL.M., MPA, kontrolór Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
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IV. XXXI. Miestne zastupiteľstvo MČ  Košice – Sídlisko KVP (30.06.2022) 

Uznesenie č. 361 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Záverečný účet  

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: Záverečný účet bol schválený, dňa 01.07.2022 bol zostatok 

finančných operácií vo výške 3 005,16 € za rok 2021 prevedený 

na účet rezervného fondu mestskej časti. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXII. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 22.09.2022 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

uznesením č. 373, ktoré bolo podpísané dňa 26.09.2022 

 

Uznesenie č. 362 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Tvorba a použitie rezervného fondu   

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 11 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: ---   

Stav plnenia: V plnení 

Zverejnenie plnenia: Informácia priebežne podávaná na MiZ 

 

Uznesenie č. 364 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: III. zmena rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: V zmysle schváleného uznesenia bola III. zmena rozpočtu na rok 

2022 zapracovaná do rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP na rok 2022. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 
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Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXII. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 22.09.2022 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

uznesením č. 373, ktoré bolo podpísané dňa 26.09.2022 

 

Uznesenie č. 365 

Typ uznesenia: Určuje 

Predmet uznesenia: Volebné obvody a počet poslancov 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 8 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich vyplýva z 

platnej právnej úpravy a súvisí s vyhlásenými voľbami do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29.10.2022. 

Oznámenie o ich  určení bolo zverejnené na úradnej tabuli, na 

webovej stránke mestskej časti a zaslané príslušným inštitúciám 

podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia 

volieb. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXII. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 22.09.2022 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

uznesením č. 373, ktoré bolo podpísané dňa 26.09.2022 

 

Uznesenie č. 366 

Typ uznesenia: Určuje 

Predmet uznesenia: Rozsah výkonu funkcie starostu 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: Určiť rozsah výkonu funkcie starostu 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie ukladá platná legislatíva a súvisí s 

vyhlásenými voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

budú konať 29.10.2022. Oznámenie o určení rozsahu výkonu 

funkcie bolo zverejnené. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXII. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 22.09.2022 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

uznesením č. 373, ktoré bolo podpísané dňa 26.09.2022 
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Uznesenie č. 367 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Nájom tenisového kurtu, multifunkčného ihriska a šatne pre 

Podnik služieb KVP s.r.o. 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: Na základe prijatého uznesenia bola medzi Mestskou časťou 

Košice - Sídlisko KVP a Podnikom služieb KVP s. r. o. dňa 

29.07.2022 podpísaná Zmluva o nájme č. 107/2022/VaM so 

začiatkom nájmu od 01.08.2022. Zmluva bola zverejnená v 

súlade s platnou právnou úpravou. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXII. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 22.09.2022 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

uznesením č. 373, ktoré bolo podpísané dňa 26.09.2022 

 

Uznesenie č. 368 

Typ uznesenia: Schvaľuje 

Predmet uznesenia: Zmenu pravidiel participatívneho rozpočtu 

Prijatie uznesenia: počtom hlasov 12 z 12 prítomných 

Termínovanie uznesenia: bez uvedenia termínu 

Pozastavenie uznesenia: NIE – uznesenie bolo podpísané dňa 01.07.2022 

Spôsob plnenia: V zmysle schváleného uznesenia bola zmena zapracovaná do 

Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti a 

oboznámené boli všetky oddelenia miestneho úradu. Pravidlá 

boli zverejnené na webovej stránke mestskej časti. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo splnené 

Zverejnenie plnenia: Zobratím berie na vedomie na XXXII. Miestnom zastupiteľstve 

dňa 22.09.2022 počtom hlasov 13 z 13 prítomných poslancov 

uznesením č. 373, ktoré bolo podpísané dňa 26.09.2022 

 

→ Pri kontrole uvedených uznesení sa vychádzalo predovšetkým zo samotných uznesení 

(príloha č. 5), materiálov, ktoré obsahujú kontrolu plnenia uznesení a ktoré sú predkladané na 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP (príloha č. 6) a zo zápisníc 

z rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP (príloha č. 7) a zo samotného 

skutkového stavu. 
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3) Záver: 

Pri kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP, ktoré 

boli schválené v I. polroku 2022, neboli zistené nedostatky vo forme samotného plnenia.  

Informácie o kontrolovaných uzneseniach boli predkladané priebežne na jednotlivé 

rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP a uznesenia boli riadne plnené.  

 

Vzhľadom na to, že po komunálnych voľbách sú členmi miestneho zastupiteľstva aj noví 

poslanci, tak odporúčam podať aktuálnu informáciu o uzneseniach v plnení, ktoré majú 

investičný charakter (uznesenia č. 351 a č. 353).  

 

 

 

 

 

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 14. novembra 2022 

 

 

 

 

                                                                  

Ing. Ladislav Takáč, PhD., LL.M., MPA, v.r. 

Kontrolór MČ Košice – Sídlisko KVP 
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4) Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 - Oznámenie o výkone kontroly + zoznam požadovaných dokumentov 

Príloha č. 2 – Preberací protokol o prevzatí dokumentov ku kontrole 

Príloha č. 3 – Originálny dokument – prehlásenie o iných kontrolách  

Príloha č. 4 – Originálny dokument – prehľad prijatých uznesení 

Príloha č. 5 -- Fotokópia zo spisu – jednotlivé uznesenia 

Príloha č. 6 -- Fotokópia zo spisu – kontrola plnenia uznesení – materiál na MiZ 

Príloha č. 7 -- Fotokópia zo spisu – zápisnice z predmetných rokovaní MiZ 


