
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 27. 1. 2020 o 16.30 hod. 

 

 

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

Koszoru,  Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. Ivan Harajda, Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec, Ing. 

Marta Sidorjaková 

Ospravedlnení: Mgr. Zdeno Bartók, doc. Ing. Mária Gamcová PhD., doc. MVDr. Peter Korim, 

CSc. 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Participatívny rozpočet - pravidlá        

3) Informácia o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac december 2019     

4) Rôzne  

5) Záver 

 
1. Otvorenie 

      Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD., privítal prítomných členov na 1. zasadnutí 

komisie v roku 2020, oboznámil členov komisie s programom a zároveň oznámil, že komisia je 

uznášania schopná.  

 

                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                                        Za: 6     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

2.  Participatívny rozpočet - pravidlá        

     Predseda komisie oboznámil prítomných  o pravidlách participatívneho rozpočtu. Participatívny 

rozpočet umožňuje občanom zapájať sa do rozpočtu MČ.  

 

Otvorenie diskusie: 

     Pán Koszoru vysvetlil, že participatívny rozpočet funguje už aj v iných mestách, napr. v Banskej 

Bystrici, Petržalke, dokonca na MČ – Terasa. Má však návrh a pripomienky k pravidlám a to 

nasledovne, či by nebolo lepšie zaradiť do programu rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP 

pravidlá participatívneho rozpočtu až v mesiaci február. Poslanci odsúhlasili dvojročný cyklus. 

Prvý rok bude zameraný na info kampaň a druhý rok bude zameraný na súťaž a samotnú realizáciu 

projektov. Pán Koszoru poukázal na nedostatky ako napríklad chybné označenie webovej stránky 

na strane 5 "na oficiálnej internetovej stránke mesta www.mckvp.sk". Na strane 7 pravidlá počítajú 

s anonymným podnetom a definovanie počtu hlasov hodnotí ako zmätočné. Takisto veta zúčastniť 

sa na hlasovaní môže každý občan SR. Čiže by mala nastať úprava na občan, ktorý má trvalý pobyt 

na Sídlisku KVP. Mgr. Kelbelová uviedla, že ak by boli zaujímavé dva projekty, tak by občan 

mohol hlasovať za dva, nemusí za tri. Ing. Žec komentoval, že by bolo vhodné ak by sa návrh 

upravil priamo pred hlasovaním. Pán Koszoru pokračoval výpočtom, čo nemôže byť v predmete 

žiadosti, a že občianske projekty nesmú mať charakter kapitálových výdavkov. Pán Koszoru 

skonštatoval, že je potrebné o tom rozprávať a vytvoriť jednoznačný dokument, tak, aby boli jasné 

pravidlá a pred každou súťažou by bol uvedený spôsob hlasovania.  

Ing. Sidorjaková súhlasí s pánom Koszoru.  

 



Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

prepracovať Pravidlá participatívneho rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP 

 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

                                                                                 

3. Informácia o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac december 2019 

Predseda komisie Ing. Takáč oboznámil komisiu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 

mesiac december 2019, boli dve opatrenia, keďže bol koniec roka. V budúcnosti bude však iba 

jedno opatrenie mesačne, ak to bude potrebné. Prvé rozpočtové opatrenie sa vykonávalo v období, 

keď nastávali výrazné zmeny v MČ (prírastok zamestnancov, rozširovanie zmlúv s ÚPSVaR 

a pod.) V posledných dvoch operatívnych rozpočtových opatreniach realizovaných za mesiac 

december došlo k úprave najmä v kategórii 620 – odvody a to v položkách 621 a 623, hlavne kvôli 

projektom z  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pôvodný projekt bol určený pre 10 ľudí. 

Takisto sa menila podpoložka 637014 – stravné lístky, keďže zamestnanci z každého projektu majú 

nárok na stravné lístky, ktoré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nerefunduje. Pán Koszoru mal 

otázku prečo sa zvýšila podpoložka 637 026 – odmeny a príspevky pre poslancov. Tiež 

Mgr. Kelbelová mala otázku k príjmom, kde boli zmeny vo výťažkoch z videohier. Ing. Háberová 

odpovedala, že v podpoložke 637 026 došlo od mesiaca apríl k zvýšeniu odmeny pre zástupcu 

starostu Z toho dôvodu bola potrebná úprava rozpočtu a tiež bola potrebná úprava rozpočtu 

v príjmovej časti rozpočtu, v podpoložke 292 008 - z výťažkov z videohier, nakoľko ku koncu roka 

jednotlivé subjekty realizovali odvody za druhý polrok 2019. Z dôvodu úspory finančných 

prostriedkov vyčlenených na športové podujatia boli presunuté nedočerpané finančné prostriedky 

na kultúrne aktivity.   

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac 

december 2019 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

4. Rôzne 
      Otvorenie diskusie: 

Bez diskusie   

                                                                                                                                                        

5. Záver 

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

finančnej komisie. 

 

 

 

v Košiciach, dňa 29. 01. 2020 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

 

 

Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

  predseda komisie v. r.   


