
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 12. 8. 2019 o 16.00 hod 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Ladislav Takáč, PhD., Ing. Roman Matoušek, Marián 

Koszoru,  doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. 

Martin Žec, Ing. Ivan Harajda  

Ospravedlnení: Bc. Zdeno Bartók, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Marta Sidorjaková 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Transfer Mesta Košice 

3) Záverečný účet za rok 2018 

4) Výročná správa za rok 2018 

5) Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2019 

6) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – jún 2019 

7) Rôzne – ZŤP  

8) Záver 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD., privítal prítomných členov na 4. zasadnutí komisie, 

oboznámil členov komisie s programom a zároveň doplnil program o Návrh na III. zmenu rozpočtu 

na rok 2019 ako bod 7). 

                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                                        Za: 8     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

2. Transfer mesta Košice 

Predseda komisie oboznámil prítomných o transferoch z mesta Košice.  

Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov – transferov z mesta v celkovej výške 

117 000,00 €: 

a) Finančné prostriedky v sume 88 000,00 €: 

1. Čiastočná sanácia havarijného stavu komunikácie na Wuppertálskej ulici vo výške 

88 000,00 € 

       (navrhujeme spoluúčasť MČ KVP z rezervného fondu vo výške 82 000,00 €) 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty (kapitálové výdavky) a na 

odstránenie havarijného stavu majetku mesta (havarijný stav je ťažko dokázateľný). Akceptované 

budú iba tie výdavky, ktoré neboli zahrnuté v pôvodne schválenom rozpočte mestskej časti na rok 

2019  

 

b) Bežné výdavky 29 000,00 €: 

1. Opravy ciest, chodníkov a schodov                                               29 500,00 € 



Finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty, ostatné kapitálové výdavky 

a verejnoprospešné služby na základe predloženej žiadosti. Taktiež budú akceptované iba tie 

výdavky, ktoré neboli zahrnuté v pôvodne schválenom rozpočte mestskej časti na rok 2019. 

Otvorenie diskusie: 

Ing. Žec vyslovil otázku, či sú viazané prostriedky na cesty. Keďže sa chystá výmena celého 

uceleného úseku na ulici Wuppertalská, je tam potrebné vymeniť 2 vrstvy a tiež zvýšenie 

vpustov, pretože pôvodne je vozovka nižšie o 20 cm.  V rámci diskusie bolo spomenuté, že 

s výhľadom do budúcnosti, by chcela mestská časť vybudovať turbo objazd alebo kruhový 

objazd. Ing. Matoušek odporučil zafinancovať rekonštrukcie ciest z rezervného fondu od  

35 000,-€ do 82 000,- €. Ak by boli nevyčerpané finančné prostriedky, tak by sa vrátili naspäť do 

rezervného fondu.  Rekonštrukcia komunikácie Wuppertalská je naplánovaná od retardéru po 

retardér v súčinnosti s mestskou políciou.  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov – transferov z mesta v celkovej 

výške 117 000,00 € podľa predloženého návrhu. 

 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

2. Záverečný účet za rok 2018 

Ing. Takáč informoval komisiu o záverečnom účte MČ KVP za rok 2018. Termín prerokovania 

záverečného účtu za rok 2018 mal byť do konca júna. V záverečnom účte sa nachádza aj správa 

audítora.  

 

Otvorenie diskusie: 

S Ministerstvom financií SR bol termín zverejnenia záverečného účtu za rok 2018 prerokovaný. 

Termín zverejnenia 15 dní pred prerokovaním návrhu záverečného účtu za rok 2018 bol 

dodržaný.  

 

  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť Záverečný účet MČ KVP za rok 2018 podľa predloženého návrhu  

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

3. Výročná správa za rok 2018 

Predseda komisie informoval o výročnej správe za rok 2018. 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie  Výročnú správu MČ KVP za rok 2018.  

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

 

 



 

4. Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2019 

Predseda komisie informoval o tvorbe a použití rezervného fondu na rok 2019. V pláne je použiť 

finančné prostriedky z rezervného fondu na parkovisko pod kostolom, kde je schválený rozpočet 

10 000,- €, a zvýšenie rozpočtu z rezervného fondu o sumu 12 000,-€. Celková suma na výstavbu 

parkoviska pod kostolom je 22 000,-€.  Verejné obstarávanie vyhrala firma, ktorá robí vodorovné 

dopravné značenie. Pri verejnom obstarávaní boli kritériá: cena, skúsenosti, záruka, dodávka. 

V rámci projektových dokumentácií bolo zvýšenie o 1 000, - € a to konkrétne PD parkoviska na 

Janigovej ulici o sumu 300,-€, PD parkoviska na Starozagorskej ulici o sumu 300,-€, PD 

parkoviska na Zombovej ulici o sumu 400,-€.  Zníženie rozpočtu na PD (štúdiu) na výstavbu 

fontány a priľahlého územia o sumu 5 000,-€. Na štúdiu fontány bolo v rozpočte vyčlenených 

7 000,-€(z bežných výdavkov)na architektonickú súťaž, kde 1.miesto získa 4 000,-€, 2. miesto 

2 000,-€ a 3.miesto 1 000,-€ . V porote budú Mgr.Art. Marián Hudák, Mgr. Ladislav Lörinc 

(poradný hlas).  

Doplnené boli aj investičné aktivity: na zabezpečenie klimatizácie pre Denné centrum v OC IV. 

a na zabezpečenie klimatizácie pre budovu Miestneho úradu. Nerieši sa centrálna klíma. V štúdii 

pešieho pohybu na území MČ KVP sa budú riešiť projektové dokumentácie, inžinierske siete, 

bezbariérovosť.  
   

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu na rok 2019.  

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

Ing. Takáč navrhol ďalšie uznesie, týkajúce sa navýšenia rezervného fondu 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

previesť prebytok hospodárenia z bežných výdavkov z roku 2018 do rezervného fondu na rok 

2019 (167 202,55€)  

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – jún 

2019 

Predseda komisie informoval komisiu o zrealizovaných opatreniach. Všetky opatrenia sa týkali 

volieb (I.kolo, II.kolo, Európsky parlament) 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatrenia za obdobie január 

– jún 2019. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

6. Rôzne a Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ KVP na rok 2019 



Ing. Takáč požiadal prítomných, aby v prípade zmeny zníženia pracovnej schopnosti, ktoré 

rozhodnutie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nahlásili túto zmenu na ekonomické 

oddelenie a zároveň doručili kópiu rozhodnutia. 

Ďalej informoval o návrhu na III. zmenu rozpočtu, kde sa menia podprogramy z dôvodu nových 

projektov na §50j, §52, tiež boli vykonané úpravy v PN . V textovej časti programového rozpočtu 

sa mení pôvodný text: PD polopodzemných kontajnerovísk zmenené na PD polopodzemných 

a uzamykateľných kontajnerovísk, realizácia polopodzemných kontajnerovísk zmenené na 

realizácia uzamykateľných kontajnerovísk, vybudovanie 2 mobilných venčovísk zmenené na 

vybudovanie a rozširovanie venčovísk, PD a geodetické zameranie pre chodníky zmenené na 

Štúdia pešieho pohybu na území MČ KVP. Štúdiá fontány, tam sa zníži kapitálový výdavok 

o 5 000,-€.  Ing. Harajda vyjadril názor, aby pri zadávaní súťaže bolo obmedzenie finančnými 

prostriedkami, tak aby sa projekt dal zrealizovať, takisto aj úprava celého okolia fontány. Tiež 

treba dávať pozor na prevádzkové náklady fontány. Mgr. Kelbelová konštatovala, či sa počíta 

s výstavbou parkovacích miest, pri vzniku chodníka pri Bille. V projekte je to zníženie 

parkovacích miest o 9. Pán Koszoru sa vyjadril, že prioritu majú peší.  

Ing. Takáč informoval komisiu o PPP projektoch, do ktorých by sa chcela MČ KVP zapojiť, 

kvôli rekonštrukcii komunikácií na ulici Jasuschova, kde by sme preplatili úver o cca 20%. 

Splátky však nie sú vo forme úveru, ročne by išlo na splátky od 80 000,-€ do 100 000,-€.  Keďže 

Jasuschova ulica už nie je v havarijnom stave. Takýmto spôsobom by sa dali opraviť 

komunikácie. Chodníky si vieme urobiť sami. Komisia spomenula aj možnosť úveru pre 

samosprávy, kde by bol úver viacúčelový. 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

Finančná komisia odporúča schváliť III. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

 

7. Záver 

Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť a ukončil zasadnutie 

finančnej komisie o 17:15. 

 

 

 

 

 

v Košiciach, dňa 13. 08. 2019 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

 



Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

   predseda komisie v. r. 
   


