
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 19. 9. 2019 o 16.00 hod 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Ladislav Takáč, PhD., Marián Koszoru,  Ing. Marta 

Sidorjaková, Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. Martin Žec  

Ospravedlnení: Ing. Roman Matoušek, Ing. Ivan Harajda, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. 

Zdeno Bartók, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. František Palkó 

 

Program: 

1) Otvorenie  
2) Monitorovacia správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019        
3) Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019     
4) Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019 
5) Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2019                                                               
6) Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019     
7) Vyčíslenie finančných nákladov pri 3 hodinovej prevádzke fontány počas 3 mesiacov 
8) Rôzne 

9) Záver 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD., privítal prítomných členov na 5. zasadnutí komisie, 

oboznámil členov komisie s programom a zároveň oznámil, že komisia nie je uznášania schopná 

a z tohto dôvodu nebudú prijímané uznesenia.  

                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                                        Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

Napriek tomu boli prerokované jednotlivé body programu a bolo za nich hlasované. 

 

2. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019 

Predseda komisie oboznámil prítomných o monitorovacej správe k 30.6.2019. Inžinierka Háberová 

vysvetlila vyhodnotenie merateľných ukazovateľov, keďže sa vyhodnocoval prvý polrok, tak sú 

percentá nižšie, hlavne v kapitálových výdavkoch. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bude 

najmä v druhom polroku. Vyjadrenie súhlasu s monitorovacou správou: 

 

                                                                                   hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

3.  Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019 

Ing. Takáč informoval komisiu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2019. Rozpočet bol celkom dobre 

naplánovaný. Máme právne a súdne spory, momentálne MČ vyhrala jeden pracovno-právny spor. 

Rozpočet schválený koncom februára. Skrátili sa lehoty na verejné obstarávanie.  

 

Otvorenie diskusie: 

Pán Koszoru mal otázku ohľadom životného prostredia – Znižovanie znečisťovania v sume 

1 000,00 €, prečo nie je žiadne čerpanie. Pani Háberová vysvetlila, že do 30.6.2019 neboli použité 

finančné prostriedky na opravy odpadkových košov a košov na psie exkrementy. Druhá otázka od 



pána Koszoru „čo znamená Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná“, čo patrí pod túto 

položku. Pani Háberová vysvetlila, že v tejto položke je deratizácia verejných priestranstiev. 

Vyjadrenie súhlasu so správou o plnení rozpočtu k 30.06.2019: 

 

                                                                                                     hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

4. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019 

Predseda komisie informoval o tvorbe a použití rezervného fondu k 30.6.2019. Prítomní členovia 

komisie obdržali materiál, kde je ten istý zostatok a aj čerpanie, pretože prevod do rezervného 

fondu bol vykonaný v auguste 2019, po schválení MieZ. Informoval aj tom, že po 31.8.2019 nie je 

možné otvárať rezervný fond. Reálny stav účtu rezervného fondu k 19.09.2019 je 712 570,50 €. 

Z rezervného fondu bola realizovaná havarijná oprava cesty na Wuppertálskej od č.21 po posledný 

retardér. Havarijný stav cesty bol zapríčinený aj tým, že na nej  nebola 1 vrstva asfaltu, pri frézovaní 

cesty sa začali rozpadávať obrubníky, ktoré bolo potrebné vyberať a opraviť (spolufinancovanie 

z rezervného fondu, na uvedenú akciu sú aj finančné prostriedky z mesta Košice). Vyjadrenie 

vzatia na vedomie:   

                                                                                                     hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

 

5. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2019 

Predseda komisie informoval o stave nedoplatkov k 30.06.2019. Inžinierka Háberová informovala 

o právnom vymáhaní, kde sú pohľadávky celkom vo výške 4 738,05 €. Oneskorené platby sú vo 

výške 6 038,86 €. Pri oneskorených platbách boli, resp. budú realizované výzvy. Ak ide o fyzické 

osoby, môže byť podaný návrh na odpis pohľadávky, ak nie je predpoklad, že budú úspešne 

vymožiteľné. U právnických osôb sa musíme snažiť tieto financie vymôcť. Vyjadrenie vzatia na 

vedomie:   

                                                                                                     hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019 

Predseda komisie informoval o zmenách v rozpočte, kde sa jedná len o štandardné presuny, takisto 

v kapitálových výdavkoch sú len presuny. Nový prvok v rámci kapitálových výdavkov je nabíjacia 

stanica. Pán Koszoru informoval, že máme možnosť získať dotáciu na nabíjaciu stanicu, o ktorú sa 

budeme uchádzať. Tieto nabíjacie stanice majú podružné merania. Výstavbu nabíjacej stanice si 

vyžaduje vzrastajúci počet elektromobilov, a aj hybridných motorových vozidiel. Ak by boli tieto 

služby bezplatné, Ing. Sidorjaková nesúhlasí s elektro nabíjačkou. Pán Koszoru vyjadril názor, že 

pre občanov nášho sídliska je potrebné túto nabíjaciu stanicu vybudovať. 

 

V rámci textovej časti rozpočtu bežných výdavkov je navrhovaná akcia Non stop 24 hodinové 

korčuľovanie. Je to športová aktivita (spoluúčasť viacerých mestských častí). Budú sa robiť 

citylighty. Celé podujatie sa bude v pondelok prerokovávať v KVP KLUB-e. Ing. Sidorjaková 

a Mgr. Kelbelová vyjadrili názor, aby v rámci tohto podujatia bol aj Mikuláš pre deti zo sídliska 

KVP. Ing. Háberová oznámila, že Mikuláš v roku 2019 nie je plánovaný, lebo sa rozšírili Vianoce 

na KVP na tri dni. 

Projekt „Bezpečnosť pri školách“ zahŕňa výstavbu kruhových objazdov v rámci bezpečných 

prechodov. Projekt Billa je zrušený kvôli tomu, že jeho realizáciou by došlo k zabratiu viacerých 

parkovacích miest, čo je za daných podmienok neprijateľné. Uvažuje sa so zavedením 

jednosmerky. Vyjadrenie súhlasu so IV. zmenou rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na 



rok 2019 podľa predloženého návrhu a so zmenou v textovej časti programového rozpočtu podľa 

predloženého návrhu: 

                                                                                                     hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

 

7. Vyčíslenie finančných nákladov pri 3 hodinovej prevádzke fontány počas 3 mesiacov  

Predseda komisie informoval komisiu o sfunkčnení fontány svojpomocne. Celkové náklady na 

prevádzku fontány by boli okolo 2 500,00 €. (Stála platba za elektrickú energiu je 800,00 € ročne, 

či je fontána spustená, alebo nie je spustená). Takisto vianočné trhy by mali byť pri fontáne. Ak 

chceme nejaký stred sídliska, tak je to prvý krok. Je vyhlásená architektonická súťaž na fontánu. 

Súťaž bude vyhodnotená, ide len o návrh. Pán Koszoru informoval, že súťaž bude vyhlásená 

najbližšie týždne. Budúci rok, ak bude úspešná architektonická súťaž, bude potrebné zabezpečiť 

projektovú dokumentáciu. Predpokladá sa, že v budúcom roku sa bude MČ uchádzať o eurofondy. 

Vyjadrenie požiadavky na ďalšie prerokovanie: 

                                                                                                     hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

8. Rôzne  

Mgr. Kelbelová žiadala o zváženie miesta konania vianočných trhov pri fontáne, kvôli hluku. Pán 

Koszoru informoval, že pod OC Fresh bola predtým problémom elektrická prípojka, ktorá by už 

teraz mala byť funkčná. Čiže alternatívne riešenie priestoru pre konanie vianočných trhov by bol 

priestor pod OC Fresh na Moskovskej ulici. 

 

                                                                                                                                                                                              

9. Záver 

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

finančnej komisie o 17:30. 

 

 

 

 

 

v Košiciach, dňa 23. 09. 2019 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

 

Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

   predseda komisie v. r. 
   


