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

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 04. 12. 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.  

 
 

2)    Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 a roky 2019, 2020 
 
Daný bod uviedol predseda komisie Ing. Takáč a vyzval členov komisie k diskusii. 

  Diskusia: 
• Ing. Harajda – nastolil otázku, či je potrebné riešiť v kapitálovom rozpočte návrh na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na uzamykateľné kontajneroviská a súčasne riešiť 
samotnú výstavbu týchto kontajnerovísk, vzhľadom k tomu, že je snáď lepšie riešenie 
v zapustených kontajneroviskách.  

• P. Benetin – upozornil, že v mestskej časti Západ je viditeľná neefektívnosť uzamykateľných  
kontajnerovísk. V súvislosti s polozapustenými kontajnermi odporúčal tieto záležitosti riešiť 
najprv so spoločnosťou Kosit. 

• Ing. Takáč – konštatoval, že v r. 2017 bol schválený rozpočet na pilotný projekt v sume    
12 000,- € smerovaný do obvodu č. 1 na Dénešovu ul.  Pokračovanie vo výstavbe týchto 
kontajnerovísk v ďalších obvodoch bude závisieť od výsledkov stanoveného cieľa (zabezpečenie 
čistoty v okolí kontajnerovísk).  

• P. Koszoru – navrhol zachovať súčasný stav a pokračovať v danej otázke v novom volebnom 
období.  Je potrebné zvážiť všetky výhody aj nevýhody jednotlivých typov kontajnerovísk, 
nakoľko obyvatelia môžu sypať smeti aj mimo zapustených kontajnerovísk. 
 
K danému problému bol všeobecný súhlas škrtnúť túto položku z rozpočtu na rok 2018. 
V prípade, že poslanci z obvodu č. 1 budú mať záujem o vybudovanie uzamykateľného 
kontajneroviska vo svojom obvode, môže sa tento návrh aj napriek prvotnému nesúhlasu 
zapracovať do rozpočtu na rok 2018. 
 

• Ing. Harajda – riešil návrh rozpočtu na kapitálový výdavok týkajúci sa spracovania štúdie 
využiteľnosti fontány a priľahlého územia na Zombovej ul.. Upozornil na to, že v minulom 
období boli vypracované takéto štúdie študentmi stavebnej fakulty v Košiciach. Odpovedala Ing. 
Nogová, že má vedomosti o tejto problematike, ale nakoľko tieto štúdie neboli riešené formou 
odplaty, nevie, kde sa nachádzajú. 

• P. Koszoru – navrhol riešiť okolie fontány ako oddychovú zónu. 
• Ing. Takáč – navrhol, že na základe iniciatívy Ing. Gamcovej by sa opätovne dali takéto štúdie 

vrátane zázemia až ku Bille spracovať študentmi stavebnej fakulty za maximálnu sumu      
2 000,- €. 

• Ing. Harajda – v rámci návrhu kapitálového rozpočtu riešil bezbariérový prístup do Denného 
centra  , ktorý je navrhnutý ako mobilná schodisková plošina. Je potrebné overiť, či nie je 
schodište príliš úzke pre takéto riešenie. Tento postoj podporil aj Ing. Takáč. 

• P. Koszoru – upozornil, že je nutné riešiť bezbariérový prístup do Denného centra, nakoľko 
mestská časť porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.  
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• P. Tóth – upozornil, či niektorí dôchodcovia nenavštevujú Denné centrum z dôvodu, že nie je 
zabezpečený bezbariérový prístup. 

• Ing. Harajda – nastolil otázku týkajúcu sa návrhu kapitálového rozpočtu na vybudovanie 
bezbariérového  chodníka Wuppertalská – Titogradská v sume  39 300,- €. 

• Ing. Takáč – uviedol, že je predpoklad, že tento návrh rozpočtu nebude schválený, nakoľko sa 
obyvatelia tejto oblasti vedia dostať na Titogradskú ulicu  aj inak, z čoho vyplýva, že nie je 
nutnosť riešiť danú investíciu. Táto investícia je prenos z roku 2017, kde MieZ tento návrh 
neprijalo. Je potrebné to zamietnuť. 

• P. Koszoru – upozornil na príliš vysoké náklady na túto investíciu.  
• Ing. Harajda – odporúčal ponechať v rozpočte riešenie II. etapy klimatizácie na MieÚ, nakoľko 

časť kancelárii je riešená v rámci I. etapy. 
• Ing. Takáč – neodporúča toto riešenie, nakoľko osobne nesúhlasil ani s riešením I. etapy.  
• Ing. Harajda – nastolil otázky určitých bodov bežného rozpočtu. V rámci výdavkov verejnej 

správy je navrhnutý rozpočet na výmenu dverí, kde upozornil, že pre zabezpečenie bezpečnosti 
je potrebné túto problematiku riešiť, t.j. ponechať tieto prostriedky v rozpočte. 

• Ing. Takáč – navrhol dvere reklamovať a uviedol, že nie je vôľa poslancov riešiť tento problém 
opätovnou výmenou dverí zo zdrojov MČ. 

• Ing. Harajda – v rámci výdavkov na cestnú dopravu je navrhnutý nákup asfaltovej hmoty, čo 
neodporúča nechať v rozpočte. 

• Ing. Takáč – je všeobecná zhoda o škrtnutí tejto položky.  
• Ing. Harajda – dotazoval sa na výdavok uvedený v rámci rozvoja obcí, kde je navrhnutý transfer 

v sume 2 000,- €. 
Odpovedala Ing. Nogová s tým, že tento transfer sa týka finančného ocenenia za vypracovanie 
štúdie na riešenie vyvierajúcej vody pod mostom na Dénešovej ul.  

• P. Koszoru – navrhol využitie vyvierajúcej vody na zálievku zelene počas letných mesiacov. 
• P. Benetin – mal dotaz týkajúci sa výsadby zelene, keďže túto položku v rozpočte nenašiel, iba 

jej údržbu. Odpovedala Ing. Nogová, že výsadba letničiek, stromov, živých plotov je 
v podpoložke 633006 (nákup).  

• Ing. Takáč – opýtal sa, na čo je rozpočtovaný znalecký posudok na mobilnú ľadovú plochu. 
Odpovedala Ing. Nogová, že táto položka je rozpočtovaná na vypracovanie znaleckého posudku 
v súvislosti s odpredajom mobilnej ľadovej plochy a na prenájom športového areálu a zázemia.  

• Ing. Hóková – kontrolórka MČ – mala dotaz na návrh rozpočtu týkajúci sa inšpektora verejného 
poriadku a služieb externého právnika. Odpovedala Ing. Nogová s tým, že inšpektor verejného 
poriadku je rozpočtovaný v rámci dohody o vykonaní práce a odvodov do poistných fondov na 
obdobie 5 mesiacov, kde jeho náplňou bude riešiť poriadok na verejnom priestranstve. Externé 
právne služby sú na úrovni roku 2017. 

• Mgr. Kelbelová – mala dotaz, čo sa účtuje na položke potraviny a upozornila na vysoké náklady 
na softvér. Odpovedala Ing. Nogová – na položke potraviny sa účtuje nákup vody do dávkovača 
vody a náklady na softvér v sume 3 856,-€ sa týkajú údržby softvéru, nie nákupu.   

• Ing. Takáč – dotazoval sa na konkrétne  položky bežného rozpočtu, napr. prečo je znížená 
podielová daň za psa oproti roku 2017; dôvod rozdielu medzi návrhom rozpočtu na mzdy 
zamestnancov  a rozpočtom na rok 2017 ako aj očakávanou skutočnosťou; čo je rozpočtované na 
podpoložke 637026 – odmeny a príspevky; odchodné; odstupné v roku 2019; čo obsahuje 
položka na údržbu a opravu spravovaných objektov; upozornil na vysokú sumu na nákup 
výpočtovej techniky. 

• Mgr. Lörinc – navrhol osloviť IT firmy o možný nákup použitých PC, čím by sa ušetrili náklady 
za nákup PC, oproti návrhu 700,- €/PC.  

• Ing. Takáč – nastolil otázku týkajúcu sa bližšej špecifikácie údržby a opravy komunikácií, ako aj 
dopravného značenia. 

• Mgr. Lörinc – navrhol v budúcnosti bližšie špecifikovať miesta týkajúce sa údržby komunikácii 
a vodorovného dopravného značenia.   
Členovia komisie poukázali na nekvalitný náter vodorovného dopravného značenia.  

• Ing. Takáč – upozornil na vysoký rozdiel medzi navrhovaným rozpočtom na zimnú údržbu na 
rok 2018 a rozpočtom v prechádzajúcich rokoch. Tak isto upozornil na nezverejnenú prílohu 
k zmluve o zimnej údržbe.  
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• P. Koszoru – poukázal na problém pri výbere dodávateľov na zimnú údržbu. 
• Ing. Harajda – dotazoval sa  ako prebieha výberové konanie a ako sa môžu dostať k informáciám 

o počte uchádzačov prihlásených do výberového konania. 
• Členovia komisie sa ďalej dotazovali, čo je rozpočtované na Senior dom. Odpoveď -  sú to  

výdavky za statický posudok na posúdenie stavby a súdnoznalecký posudok na určenie 
hodnoty stavby Senior domu. 

 
Na dotazujúce sa otázky členov komisie k jednotlivým bodom rozpočtu odpovedala Ing. 
Nogová. 

 
  

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania neodporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP schváliť rozpočet MČ Košice-Sídlisko KVP  na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
                                                                                                  Za:  7         Proti: 0        Zdržalo sa: 0 

 
 

 
2) Návrh na VII. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 

    
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

KVP schváliť VII. zmenu  bežného rozpočtu na rok 2018 podľa predloženého návrhu. 
                                                                                                  Za:  7         Proti: 0        Zdržalo sa: 0 

 
 

3) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie august – 
október 2017 

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

KVP vziať na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 
obdobie august - október 2017.  

 
                                                                                                  Za:  7         Proti: 0        Zdržalo sa: 0 

 
4) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Maják nádeje 

 
Uznesenie k danému bodu  rokovania:  

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

KVP schváliť  žiadosť o poskytnutie dotácie.  
                                                                                                  Za:  0         Proti: 5        Zdržalo sa: 2 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

5) Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj 
 
Uznesenie k danému bodu  rokovania:  
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Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie.  
                                                                                                  Za:  0         Proti: 5       Zdržalo sa: 2 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

6) Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ HK Sršne Košice 
 
 
Uznesenie k danému bodu  rokovania:  

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

KVP schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie.  
                                                                                                  Za:  1         Proti: 4        Zdržalo sa: 2 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 
 

7) Rôzne 
Ing. Takáč oboznámil členov komisie s tým, že na MieZ dňa 28.11.2017 bolo prijaté uznesenie 
o zmene Zásad nakladania s finančnými prostriedkami MČ Košice-Sídlisko KVP v časti, ktorá 
rieši kompetencie starostu pri zmenách rozpočtu. Suma 100,- € bola zmenená  na sumu 50,- €.  

 
 
 

8) Záver 
Predseda komisie v závere poďakoval členom komisie za konštruktívne a plnohodnotné stretnutie.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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