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

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 15. 03. 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.              

Predniesol program rokovania, kde prítomných upozornil, že v bode „Rôzne“ bude 
prejednávaný materiál týkajúci si vypísania obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
športovo relaxačného areálu v komplexe Drocárovho parku. Program  bol jednohlasne 
schválený.  

 
2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

november            – december   2017 
 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

Sídlisko KVP prerokovať Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových 
opatreniach za obdobie november - december 2017.  

 
                                                                       Za:  6        Proti: 0       Zdržalo sa: 1  

 
3) Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 

    
Daný bod - návrh na I. zmenu rozpočtu uviedol predseda komisie. Informoval, že časť 

navrhovaných zmien sa týka prevodu prostriedkov zo základných platov na nemocenské 
dávky z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti zamestnancov, ako aj presunu časti 
mzdových prostriedkov a odvodov do poistných fondov z projektu „Šanca pre mladých“ 
na projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.  Ďalej predseda komisie otvoril  diskusiu 
o položke , ktorá rieši vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných 
údajov, kde uviedol, že suma 990,- € je porovnateľná s inými MČ a vyjadril súhlas 
s takýmto riešením. Informoval členov komisie, že ide o firmu, ktorá mestskej časti 
vypracovala bezpečnostný projekt už v minulosti. Diskusia ohľadom danej problematiky 
sa rôznila, napr. 
• p. Koszoru – informoval členov, že si zisťoval ceny na internete a tie sa pohybovali od 

sumy 99,- € vyššie, pri zadaní tejto zákazky nie je argumentom to, že ide  o firmu, 
s ktorou máme skúsenosti; 

• Mgr. Lorinc – nebol zásadne proti, uviedol, že je potrebné urobiť prieskum trhu, kde je 
možnosť, že z cenových ponúk vzíde lacnejší variant; navrhol nechať 
schválenie/neschválenie tejto položky na MieZ. 

 Predseda komisie Ing. Takáč následne predniesol  svoj názor  na navrhované zvýšenie 
miezd a odvodov do poistných fondov pre zamestnancov mestskej časti, s tým že nevidí 
dôvod na zvýšenie platov. V rámci uvedeného sa viedla  diskusia, kde Ing. Nogová   



argumentovala tým, že zvýšenie sa týka obsadenia dvoch pracovných miest, ktoré boli 
dlhodobo neobsadené. Tiež uviedla , že z dôvodu neobsadenosti pracovných miest boli na 
základe poslaneckého návrhu  v pôvodnom rozpočte znížené výdavky na platy a odvody 
zamestnancov mestskej časti. Súčasne bolo na MieZ uvedené, že v prípade obsadenia 
týchto miest, MieZ nemá problém zvýšiť výdavky na mzdy a odvody. Ing. Takáč uviedol, 
že nesúhlasí s terajšou navrhovanou zmenou, nakoľko si myslí, že na uvedenej položke je 
rezerva. Za obdobie dvoch mesiacov v roku 2018 bolo čerpanie na položke 611 – tarifný 
plat 14,74 %, na položke 614 – odmeny 2,26 % a celkové mzdy na položke 610 – mzdy, 
platy, služobné príjmy  12,23 %. Ale ak bude potrebné, s touto úpravou budú 
v budúcnosti súhlasiť. Tento názor zastávali všetci členovia komisie.  

Súčasne predseda komisie navrhol stály bod programu týkajúci sa prehľadu o čerpaní 
miezd.  

 
K tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie v znení: 
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania žiada predsedu komisie 
a tajomníčku komisie, aby v budúcnosti zaradili do bodov programu informáciu o stave 
čerpania miezd zamestnancov mestskej časti, a to po jednotlivých položkách. 

 
                                                                         Za:  7        Proti: 0       Zdržalo sa: 0 
  

Následne bolo diskutované o položke na nákup interiérového vybavenia. Dôvod 
tohto zvýšenia, ako aj navrhovanú sumu zdôvodnila Ing. Nogová. P. Koszoru sa vyjadril, 
že uvedený nábytok je možné nakúpiť za polovičnú cenu z vyčlenených prostriedkov. 
Ing. Nogová uviedla, že v prípade ušetrených finančných prostriedkov sa tieto použijú na 
výmenu ďalšieho opotrebovaného nábytku.  

Ďalej členovia komisie diskutovali o návrhu zvýšenia položky bežného 
a kapitálového rozpočtu  na doriešenie parku Hemerkova – Húskova. Ing. Takáč bol 
zásadne proti zvýšeniu položky bežného rozpočtu na výsadbu stromov a zatrávnenie 
parku v sume  1 500,- € z dôvodu, že pôvodný rozpočet na tejto položke je 125 000,- €. 
Ing. Nogová uviedla, že táto položka obsahuje výdavky na kosbu, orezy stromov 
a kríkov, zber lístia, zálievku  a postreky stromov a kríkov.  Väčšina členov komisie bola 
proti schváleniu tejto položky.  Komisia podporila návrh na dobudovanie parku osadením 
lavičiek a košov. V konečnej fáze pri týchto položkách sa dohodli, že podporia 
navrhovanú zmenu kapitálového rozpočtu.  

 
 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

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

 
4) Vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj mobilnej ľadovej plochy 

vrátane príslušenstva 
 

K uvedenému bodu p. Koszoru poznamenal, že k návrhu odpredaja MĽP chýba 
znalecký posudok. Po krátkej diskusii  návrh na odpredaj mobilnej ľadovej plochy 
podporili všetci členovia komisie.  
 
 



Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ 
Košice        -Sídlisko KVP prerokovať návrh na   vypísanie obchodnej verejnej súťaže 
na odpredaj mobilnej ľadovej plochy vrátane príslušenstva.  
 
                                                                             Za:  7         Proti: 0        Zdržalo sa: 0 
 

5) Rôzne 
 

V uvedenom bode bol prejednávaný materiál  s názvom: 
 
„Vypísania obchodnej verejnej súťaže na prenájom športovo relaxačného areálu 
v komplexe Drocárovho parku“ 

 
 

V súvislosti s uvedeným bodom prebiehala diskusia o tom, či by nebolo 
vhodné tento areál prevádzkovať priamo mestskou časťou. P. Koszoru 
pripomienkoval, že ako v minulosti, tak aj dnes nesúhlasí s prenájmom ihrísk 
a navrhuje, aby mestská časť tieto ihriská spravovala sama. Uviedol, že objekt 
zázemia, bývalého pohostinstva, by mohol byť dočasne poskytnutý pre dôchodcov 
sídliska, prevažne z obvodu I, ktorí o to už v minulosti prejavili záujem. Následne by 
bolo možné tento objekt riešiť nezávisle od riešenia športových ihrísk.  

 
  Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ 

Košice-Sídlisko KVP prerokovať návrh na   vypísanie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom športovo relaxačného areálu v komplexe Drocárovho parku. 

  
 
                                                                              Za:  5         Proti: 0        Zdržalo sa: 1 
 

 
 

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

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



 
 


