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Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania pri MieZ                         
MČ Košice-Sídlisko KVP 

 
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 16. 02. 2017 
 
Prítomní: viď prezenčná listina  
 
Program: viď pozvánka 
 
  
Záznam k jednotlivým bodom rokovania: 
 

1) Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD. privítal prítomných členov komisie          

Predniesol program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.  
V rámci daného bodu predseda komisie informoval členov komisie o priebehu 

schvaľovania rozpočtu na rok 2017.  
 

2) Informácia zo zasadnutia MieR 
Ing. Nogová - tajomníčka komisie, ktorá sa zúčastnila zasadnutia MieR oboznámila 

členov komisie o priebehu rokovania MieR. 
                                                             
 

3) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie november          
– december  
 
Diskusia k danému bodu: 
Ing. Takáč – požiadal o vysvetlenie dôvodu presunu prostriedkov na mzdy v rámci schválenej 
položky 610 v podprograme 9.1: Administratíva a v podprograme 2.4: Hospodárske správa, 
prevádzka a údržba budov; 
Odpoveď – mestská časť vzhľadom k neobsadeným dvom miestam v priebehu roka 2016 
ušetrila v rámci základného platu a príplatkov finančné prostriedky. Tieto boli presunuté na 
odmeny pre zamestnancov zastupujúcich tieto pozície a ostatných zamestnancov mestskej 
časti. 
Ďalej bola riešená otázka týkajúca sa  celkového čerpania finančných prostriedkov          
na položkách mzdy a o ušetrených prostriedkoch na tejto položke.  
K danej problematike sa vyjadrovali viacerí členovia komisie. Diskutovalo sa o tom, že je 
úspora finančných prostriedkov aj napriek tomu, že absentujúcich zamestnancov musel niekto 
zastupovať.   
P. poslanec Mgr. Lörinc navrhol riešiť situáciu na miestnom úrade personálnym auditom.  
 
 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice       
-Sídlisko KVP vziať na vedomie Informatívnu správu  o zrealizovaných rozpočtových 
opatreniach za mesiac október 2016. 

 
                                                                                                        Za: 8       Proti: 0       Zdržalo sa: 0 
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4) Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 
 

Predseda komisie Ing. Takáč informoval členov komisie o tom, že daný bod bol ako 
„Návrh na V. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2016“  schválený na 
decembrovom zasadnutí MieZ dňa 20. 12. 2016. O tejto problematike bola vedená diskusia 
súvisiaca aj so stiahnutím bodu o schválení mimosúdneho vyrovnania na decembrovom 
zasadnutí MieZ  a kompetenciou MieZ a štatutára v súvislosti s  podpisovaním zmlúv. 
Vzhľadom k nepodpísaniu dohody nedošlo v roku 2016 k úhrade škody a je predložený          
na MieZ návrh na I. zmenu rozpočtu. Bola položená otázka čo v prípade, ak by nedošlo 
k dohode o mimosúdnom vyrovnaní a pri pokračovaní súdneho sporu by mestská časť musela 
uhradiť vyššiu čiastku, než bolo dohodnuté v roku2016.  
Mgr. Lörinc navrhol požiadať na MieZ starostu MČ v prípade schválenia I. zmeny rozpočtu 
zrealizovať úhradu škody do určitého času (napr. do mesiaca).  
Prítomný nečlen komisie - poslanec Ing. Matoušek  vzniesol otázku týkajúcu sa rozpočtovania 
dotácii. Celý proces rozpočtovania dotácií z prostriedkov športu a kultúry a ich následného 
vrátenia na daný účel v prípade neschválených dotácií bol vysvetlený Ing. Nogovou.  
 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice          
-Sídlisko KVP  schváliť I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 
podľa predloženého návrhu. 

                                                                                             
                                                                                                            Za: 8      Proti: 0       Zdržalo sa: 0 
 
       
                                                                                          

5)   Protest prokurátora proti VZN č. 9/2016 o prevádzke a otváracích hodinách na 
umyvárkach automobilov umiestnených na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 
              Daný bod uviedol predseda komisie Ing. Takáč a v priebehu rokovania o ňom 
informoval Mgr. Lörinc. K danému bodu neboli otázky ani pripomienky. 

 
 

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 
           Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP 
 

a) vyhovieť  Protestu   prokurátora  Pd 131/16/8803-4  zo  dňa  16.01.2017  podanému   
proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2016 o  prevádzke  a  otváracích  hodinách          
na umyvárkach  automobilov umiestnených na území Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP  
b)      schváliť Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 28/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  
nariadenie   č. 9/2016  o  prevádzke  a  otváracích  hodinách  na  umyvárkach  automobilov 
umiestnených na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.  

 
                                                                                                       Za: 8      Proti: 0    Zdržalo sa: 0 
 

6) Rôzne 
 
Predseda komisie Ing. Takáč požiadal Ing. Nogovú o informáciu týkajúcu sa stavu a tvorby 
rezervného fondu. Táto otázka  bola členom komisie zodpovedaná.  
Mgr. Lörinc položil otázku týkajúcu sa zabezpečenia digitálneho zverejňovania rozpočtu 
a participatívneho rozpočtu.  
Odpoveď – mestská časť za zaoberá zabezpečením digitálne zverejnenia rozpočtu; na webovej 
stránke mestskej časti je zverejnený schválený rozpočet, ale nie v digitálnej podobe. Čo sa týka 
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participatívneho rozpočtu bolo by vhodné začať sa ním zaoberať pre nasledujúce obdobie 
v mesiaci apríl 2017. 

Ďalej sa v rámci rôzneho riešili otázky týkajúce sa opráv a údržby detských ihrísk, 
zverejňovania faktúr a pod.. Bolo odpovedané, že v danom období sa intenzívne zaoberáme 
zlepšením situácie súvisiacej so zverejňovaním faktúr.  
            Člen komisie doc. MVDr. Korim hovoril o nízkej aktivite súvisiacej so súťažou 
o detské ihrisko Lidl  a zhodnotil, že snáď v budúcom období by mestská časť mohla byť 
výhercom v získaní detského ihriska od spoločnosti Lidl.  
Mgr. Kelbelová upozornila na nečitateľný nápis na tabuliach „Zákaz vodiť psov“ a  na málo 
mestských policajtov priamo v teréne. 

V závere daného bodu sa predseda komisie Ing. Takáč ospravedlnil členovi komisie       
p. Koszoru za nezverejnenie jeho informácie v zázname zo zasadnutia komisie zo dňa 
8.12.2016. 
 
 
 

7) Záver 
Predseda komisie v závere poďakoval členom komisie za konštruktívne a plnohodnotné 

stretnutie.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Ľudmila Nogová                                  
 
Overil: Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

 
 


