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

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 14. 06. 2018 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina  
 
Program: viď pozvánka 
 
Záznam k jednotlivým bodom rokovania: 
 

1. Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD. privítal prítomných členov komisie       
a p. poslanca Ing. Pacha. Vzhľadom na neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny  členov 
komisie, táto nebola uznášaniaschopná. Z uvedeného dôvodu neboli prijímané 
k jednotlivým bodom programu uznesenia komisie.  Neprítomnosť niektorých členov  
bude  predseda  komisie Ing. Takáč riešiť  na zasadnutí MieZ.  
 

 
2. Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2017 

 
K danému bodu programu sa žiaden člen komisie nevyjadroval.  
 
 

3. Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2018 
 

V danom bode programu bola oslovená Ing. Nogová, aby zodpovedala otázku 
týkajúcu sa čerpania kapitálových výdavkov za obdobie do 14.06.2018. Ing. Nogová 
odpovedala, že za dané obdobie kapitálové výdavky neboli čerpané.  

• p. Koszoru – pripomienkoval, prečo  sa neriešila v januári projektová 
dokumentácia chodníka na Húskovej ul., keďže mal informáciu o tom,             
že v danom čase už prebehlo jednanie  s dodávateľom tohto projektu.  

• Mgr. Lörinc – uviedol, že ohľadom projektovej dokumentácie parkoviska      na 
Zombovej ul. sa vyjadril Ing. Titl, že tento projekt by vedel spracovať             
za 800,- €, čo je rozdiel oproti  navrhovanej zmene rozpočtu na uvedený 
projekt. 

 
 

4. Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017 
 

K danému bodu programu sa žiaden člen komisie nevyjadroval.  
 

 
 

5. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2018 
 

Daný bod - návrh na II. zmenu rozpočtu uviedol predseda komisie. Informoval 
o jednotlivých bodoch navrhovaných zmien rozpočtu. Podporil navrhovanú zmenu 
týkajúcu sa národného projektu „Šanca pre mladých“, kde sa predlžuje  termínu projektu 



o tri mesiace. Z uvedeného dôvodu sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti 
bežného rozpočtu. Ďalej podporil navrhované zvýšenie rozpočtu na odchodné, ktoré má 
zákonné opodstatnenie.  

Následne Ing. Takáč otvoril diskusiu  o navrhovanom zvýšení rozpočtu na nákup 
a osadenie dopravných značiek a zábranových stĺpikov z dôvodu zamedzenia parkovania 
na prístupovej ceste a chodníku ku hlavnému vchodu do Spojenej školy sv. Košických 
mučeníkov na Čordákovej ul. č. 50 a na osadenie zvislej dopravnej značky s dodatkovou 
tabuľou na zamedzenie parkovania pred vjazd do MŠ Húskova, z dôvodu častého 
blokovania jediného vjazdu do oploteného areálu MŠ Húskova,  v celkovej sume       
1 035,- €. Pri tejto téme  poprosil prítomného poslanca Ing. Pacha, aby vysvetlil potrebu 
riešiť problém pri ZŠ Čordákova. Ing. Pach    danú problematiku vysvetlil a podotkol, že 
je potrebné riešiť túto lokalitu z dopravno-bezpečnostného hľadiska. K uvedenej 
problematike sa vyjadrovali všetci členovia komisie. Riešili výhody, či nevýhody 
navrhnutého riešenia. Podstatné je, aby sa daná problematika  riešila rýchlo a komplexne 
– na čom sa zhodli všetci prítomní. Súčasne zaznel návrh na zvolanie občanov dotknutej 
oblasti,  aby   vyjadrili svoj názor na formu riešenia.  

K navrhovanej zmene na zvýšenie rozpočtu na vodorovné dopravné značenie sa 
vyjadril predseda komisie Ing. Takáč, že je proti tomuto návrhu. P. Koszoru sa vyjadril, 
že táto potreba je reálna, ale už pred časom aj prostredníctvom komisie výstavby žiadali 
MieÚ o pasport územia, kde sa majú obnoviť vodorovné dopravné značenia.  

Ing. Takáč uviedol, že navrhované zvýšenie rozpočtu na dotácie riešené  znížením 
rozpočtu na šport je z jeho pohľadu  nesprávne. Mal sa zvýšiť iba rozpočet na dotácie , 
bez zníženia rozpočtu na športové podujatia. Ing. Nogová odpovedala, že áno, je to jedna 
z možností. Tento spôsob je však dohodnutý, v minulosti sa tiež takto riešil rozpočet 
súvisiaci s poskytnutím  dotácií. Ak tieto neboli MieZ schválené, rozpočet na šport alebo 
kultúru bol opäť o znížené položky navýšený.  

Návrh na zmeny  v kapitálovom rozpočte bol zamietnutý. Ing. Takáč prečítal 
zdôvodnenie návrhu na zvýšenie kapitálového rozpočtu od OVDaŽP MieÚ, ktoré znelo: 

1. Požadované navýšenie v prípade VDZ o 7.000,- € je vyvolané nacenením predmetu 
zákazky VDZ, ktoré sa nezrealizovalo v r. 2016 . Z rozpočtu na r. 2017 bola ZoD 
uzavretá na 11.260,50 € s DPH. (fa č.355/2017: čerpané 3.732,14 € s DPH;  
nezrealizovaný rozdiel = 7.000,- €). 

      Celkom na VDZ je návrh objektivizovaný o túto sumu, t.j. 7.000 + 8.000  = 15.000,- € 
s DPH. 

2. PD Parkoviska od spracovateľa AGERE – Projekt s.r.o. Došlá cenová ponuka            
na spracovanie PD pre uvedené parkovisko bola v čase prípravy úpravy rozpočtu        
na r. 2018 na úrovni 2.240,- € s DPH. Jednalo sa o prvú ponuku z 3. oslovených 
projektantov. Vychádzalo sa tak z tejto jedinej získanej ponuky  pre stanovenie PHZ. 

3. Požadované navýšenie PD chodníka Húskova o 400,- € (v rozpočte MČ 500,- € 
s DPH) je na základe cenovej ponuky projektanta AGERE – Projekt s.r.o. získanej 
z prieskumu trhu, ktorú spracovateľ navrhol na úrovni  840,- €.  
 
V súvislosti so zmenou kapitálového rozpočtu Ing. Takáč požiadal Ing. Nogovú, aby 

v nasledujúcich zmenách rozpočtu uvádzala v tabuľkovej časti konkrétne čoho sa týka 
navrhovaná zmena, čiže všetky zníženia, či zvýšenia na danej podpoložke, aj napriek 
tomu, že je to všetko uvedené v dôvodovej správe. Tento spôsob žiada z dôvodu väčšej 
prehľadnosti.  

 
V rámci daného bodu Ing. Nogová oboznámila členov komisie s tým, že na MieZ 

v bode „Rôzne“ bude predložený návrh na zmenu rozpočtu, ktorý sa bude týkať   
zapracovania rozpočtu na konzultačné právne službe pre JUDr. Tormu (ochrana majetku 
– Senior dom)  v sume 900,- € a zvýšenie rozpočtu na koncepciu rozvoja zelene              



na sídlisku KVP. V súlade s uvedeným  Ing. Takáč položil otázku, či zostatok finančných 
prostriedkov na externé právne služby môže byť použitý na konzultačné právne služby 
pre JUDr. Tormu. Ing. Nogová odpovedala, že áno, je táto možnosť.  

 
6. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za mesiac marec 

– apríl 2018 
 

Ing. Takáč konštatoval, že nie sú v prehľade zmeny nad limit určený v zásadách.  
 
 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenia Wrestling Jedla Košice 
 
p. Koszoru - vyjadril súhlas so  schválením dotácie  pre vyššie uvedené  OZ                 
na podporu Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení „Memoriál Maroša Talla“.  

 
 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Slovenský skauting 68, zbor 
Biele vrany  

 
K danému bodu programu sa žiaden člen komisie nevyjadroval.  

 
 

9. Rôzne 
a) Prehľad o čerpaní mzdových prostriedkov zamestnancov MČ 

 
Ing. Takáč oboznámil prítomných členov komisie s čerpaním mzdových 
prostriedkov za obdobie január až jún 2018. Celkové čerpanie mzdových 
prostriedkov bolo na položke 610 na 40,69 %, z toho na  položke 611 bolo čerpanie 
na 45,32 % a na položke 614 na 25,62 %.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


