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

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 22. 06. 2017 

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

Mgr. Ladislav Lörinc – člen komisie, ktorý bol poverený predsedom komisie viesť v úvode 
zasadnutie komisie, privítal prítomných členov komisie. Predniesol program rokovania, ktorý bol 
jednohlasne schválený.  

 
2) Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2016 

Predseda komisie Ing. Takáč požiadal Ing. Nogovú o oboznámenie členov komisie s uvedeným 
materiálom. Členovia komisie boli oboznámení  s jednotlivými časťami predloženého materiálu.  
Diskusia: 
Mgr. Lörinc – požiadal Ing. Nogovú o informáciu, ktoré kapitálové výdavky v roku 2016 boli 
zrealizované a ktoré nie – informácia bola podaná.  
Ing. Takáč, Tóth MBA, Mgr. Lörinc – diskutovali o nezasadaní MieR a o tom, že zatiaľ ešte nie je 
doručený materiál na zasadnutie MieZ, čo sa javí ako dosť neskoro, nakoľko zasadnutie MieZ je 
27.6.2017. 
Mgr. Kelbelová – upozornila na nedostatky, ktoré sa vyskytujú na sídlisku a mala dotaz, či 
mestská časť neuvažuje o personálnom a finančnom audite.  
Ing. Takáč pri tejto téme upozornil, že bola kontrola z Inšpektorátu práce, ktorá nepriniesla žiadne 
výsledky – neboli žiadne opatrenia. Uviedol, že aj prokurátor rieši nejaké podania.  
Mgr. Lörinc upozornil, že prokurátor skúma porušenie zákona a navrhol, aby sa personálny audit 
urobil po voľbách, ktoré sa budú konať  v roku 2018. 
Mgr. Kelbelová sa dotazovala, či už bolo vyplatené mimosúdne vyrovnanie. Odpoveď –  v marci 
2017 bola škoda riešená mimosúdnym vyrovnaním  vyplatená  suma 11 000,- €. 

 
 
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

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

a) schváliť Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie  
za rok 2016 bez výhrad, 

b) schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu  rezervného 
fondu vo výške 80 454,03 EUR,  

c) schváliť použitie zostatku finančných operácií za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu  
vo výške 39 332,01 EUR,  

d) vziať na vedomie správu audítora za rok 2016.  
 
                                                                                                     Za: 6   Proti: 1    Zdržalo sa: 0 
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3) Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2017 
 
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 
              Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča schváliť použitie rezervného 

fondu na rok 2017 vo výške  101 343,- € na krytie kapitálových a bežných výdavkov podľa 
predloženého návrhu.  

                                                                                                     Za: 5   Proti: 1    Zdržalo sa: 1 
        
 
4) Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2016 

 
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

-Sídlisko KVP vziať na vedomie Výročnú správu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP za rok 
2016. 

 
                                                                                                    Za: 6   Proti: 1    Zdržalo sa: 0 
        
5) Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017 

Ing. Nogová oboznámila členov komisie s doplnením  III. zmeny rozpočtu, ktoré sa 
týkalo spracovania projektovej dokumentácie na prestavbu priestorov v ObC III časť A , kde 
má byť presťahované Denné centrum. Ďalej uvedený bod programu uviedol predseda Ing. 
Takáč.  
Diskusia: 
Mgr. Kelbelová – v rámci tohto bodu sa dotazovala na dôvod zmien rozpočtu týkajúcich sa 
mzdových prostriedkov na menšie obecné služby a administratívu , zmien rozpočtu týkajúcich 
sa zvýšenia výdavkov na zabezpečenie laboratórnych testov, znížením výdavkov na výrub 
stromov a projekt výstavby, či je vôbec potrebný navrhnutý v rámci zmien rozpočtu stavebný 
dozor na Senior dom v momentálnej  situácii a čoho sa týka zmena rozpočtu v sume 3 000,- €.  
Na uvedené otázky odpovedala Ing. Nogová, ako aj Ing. Takáč. Ing. Takáč taktiež uviedol, že 
návrh III. zmeny rozpočtu sa v MieZ posunie za bod programu „Senior dom“, aby sa 
v náväznosti na tento bod riešil aj stavebný dozor, ktorý je súčasťou návrhu III. zmeny 
rozpočtu. Mgr. Kelbelová taktiež kritizovala celkový stav na našom sídlisku, najmä rozrastené 
kríky a stromy prečnievajúce na chodníky.  
Mgr. Lorinc – diskutoval o postupe pri schvaľovaní uznesenia týkajúceho sa 
predĺženie/nepredĺženia ukončenia stavebných prác pre nájomcu Senior domu. 
Ing. Takáč – uviedol, že nie je vôľa schváliť zmenu týkajúcu sa výmeny dverí v sume 3 000,- 
€. 

 
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

-Sídlisko KVP schváliť: 
1. návrh na III. zmenu bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2017 podľa predloženého návrhu, 
2. zvýšenie použitia rezervného fondu na rok 2017 na krytie kapitálových výdavkov o 3 000,- € 

podľa predloženého návrhu.  
                                                                                                  Za: 0   Proti: 7    Zdržalo sa: 0 
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6) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie marec – apríl  
2017 
Diskusia: 

   P. Koszoru – otázka: načo bolo potrebné zabezpečiť vystavenie a inštaláciu Class 1 SSL pre 1 
host? 

 
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 obdobie marec – apríl 2017. 

 
                                                                                                  Za: 6   Proti: 0    Zdržalo sa: 0       
                                                                                                     
7) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Dračia stopa 

 
        V rámci daného bodu predseda komisie Ing. Takáč pripomenul členom komisie, že v I. fáze, t.j. 
pri predložení žiadostí o poskytnutie dotácie na I. polrok 2017, tieto neboli schválené. Taktiež 
pripomenul dohodu, že sa v procese  schvaľovania  uprednostnia žiadosti z našej mestskej časti. 
V rámci diskusie vystúpil p. Koszoru s tým, že by aj uvažoval o schválení dotácie pre Dračiu stopu. 
V ďalšej časti sa diskutovalo o tom, ako by sa dalo pomôcť knižniciam iným spôsobom, ako 
poskytnutím dotácie. Členovia komisie sa rozhodli prijať uznesenie, aby mesto Košice ako zriaďovateľ 
Knižnice pre mládež mesta Košice prispel na knihy pre knižnice v našich školách sumou 500,- € (viď 
v bod 8)  uznesenie č. 2). 

 
  Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

-Sídlisko KVP schváliť dotáciu pre OZ Dračia stopa, Němcovej 8, Košice na denné tábory pre 
deti a mládež z MČ Košice–Sídlisko KVP vo výške 300,- €. 

                                                                                              
                                                                                               Za: 0   Proti: 3    Zdržalo sa: 3  
 
8) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie GALÉRIA 6 

 
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

Sídlisko KVP schváliť dotáciu pre GALÉRIU 6 – Košice, OZ, Stierova 21, Košice na úhradu 
nákladov spojených s výstavou obrazov seniorov vo výške 330,- €. 

 
                                                                                               Za: 0   Proti: 5    Zdržalo sa: 1 
 
9) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Knižnica pre mládež mesta Košice 
 
       Uznesenia k danému bodu rokovania:  
 

1) Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP schváliť dotáciu pre Knižnicu pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice na nákup   
kníh pre pobočky knižnice vo výške 320,- €. 

 
                                                                                                 Za: 1   Proti: 3    Zdržalo sa: 2 
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2) Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania žiada Mesto Košice ako zriaďovateľa 
Príspevkovej organizácie mesta Košice – Knižnice pre mládež mesta Košice , aby prispelo 
sumou 500,- € na nákup nových kníh na školské pobočky knižníc  na sídlisku KVP: P19 na ZŠ 
Starozagorská, P26 na ZŠ Jána Pavla II., P27 na ZŠ Čordákova a na P32 na ZŠ Janigova.   

 
                                                                                                   Za: 6   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 
 
 
 
10) Zmena a doplnenie VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

a fyzickým osobám - podnikateľom 
Daný bod uviedla Ing. Nogová. Ing. Takáč prezentoval svoj názor, že v danom volebnom 

období je už zbytočne schvaľovať tieto zmeny.  
Diskusia: 
Mgr. Lorinc – uviedol, že v zásade nemá nič proti navrhovaným doplnkom, mimo uvedenej 
tabuľky, ktorú nepovažuje za šťastné riešenie.  
P. Koszoru – uviedol, že nie je jasné, kto bude na základe uvedených kritérií hodnotiť, vyberať 
z jednotlivých žiadateľov o poskytnutie dotácie.  
 

        Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

          Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP schváliť zmenu a doplnenie VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa predloženého návrhu. 

 
                                                                                                        Za: 0   Proti: 5    Zdržalo sa: 1 
 
 
 
11) Schválenie predĺženia lehoty na ukončenie stavebných úprav jednotlivých objektov, ktoré 

vyplývajú z nájomnej zmluvy č. 64/2013/SM v znení jej dodatku č. 1 
 

Diskusia: 
P. Koszoru – upozornil, či predĺženie zmluvy s terajším nájomcom spolu so zabezpečením 
stavebného dozoru zo strany prenajímateľa – mestskej časti zabezpečí do konca októbra  
ukončenie prác v požadovanej  kvalite. 
Mgr. Kelbelová – konštatovala, že je tu možnosť narušenia statiky, čo  by mohlo byť príčinou, že  
potencionálny nový developer nebude mať  záujem o investovanie do takejto stavby. Môžeme 
dospieť k tomu, že nám objekt bude stáť a ešte viac chátrať.  
Ing. Takáč – konštatoval, že  nemá význam predlžovať zmluvu s terajším nájomcom, nakoľko na 
tejto stavbe za dosť dlhý čas nájmu rekonštrukcia skoro vôbec nepokročila.  
Mgr. Lörinc – prezentoval názor, že by aj bol za predĺženie zmluvy s presne vymedzenými 
podmienkami aj s prísnymi sankciami za nedodržanie zmluvných podmienok.  
 MVDr. Korim – pripojil sa k názoru Mgr. Lörinca, že v stave, a akom sa nachádza objekt 
momentálne, je výhodnejšie zmluvu predĺžiť. 
P. Koszoru – upozornil, aby sme nezablokovali cestu prípadným záujemcom o dostavbu tohto 
objektu. 
Mgr. Kelbelová – sa dotazovala , prečo v minulosti  neboli riešené zmluvné pokuty , čím by sa 
snáď predišlo dnešnému stavu.  
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         Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych  
predpisov,  Zásadami  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mestskej  časti  Košice 
– Sídlisko KVP a Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM zo dňa 9. 7. 2013 v znení jej dodatku č. 1:  

a) súhlasiť s uzavretím dodatku č. 2 k  nájomnej zmluve č. 64/2013/SM, ktorým bude predĺžená lehota 
na dokončenie stavebných úprav (t.j. pripravenosť ku kolaudácii) pavilónov SO 01P, SO 01L a SO 
02P do 31.10.2017 a pavilónu SO 02L do 31.12.2017 

b) požiadať starostu MČ o zabezpečenie spracovania návrhu dodatku č. 2 k nájomnej zmluve 
č.64/2013/SM, ktorým budú v nájomnej zmluve upravené všetky dotknuté ustanovenia  s ohľadom 
na bod a) tohto uznesenia 

 
                                                                                                               Za: 0   Proti: 6    Zdržalo sa: 0 
 
 
12) Informácia o činnosti starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  – poslanecký návrh 
 

S uvedeným  materiálom oboznámil členov komisie Mgr. Lörinc, ako predkladateľ návrhu.  
 
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

.1. požiadať starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby predkladal na rokovanie miestneho  
zastupiteľstva informáciu o činnosti starostu od predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v písomnej forme,  

2. požiadať starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby túto správu o svojej činnosti   
zverejňoval aj na webovej stránke obce – www.mckvp.sk  

                                                                                                                 Za: 6   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 
 
 
13) Pracovný kalendár starostu  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – poslanecký návrh 
  
      S uvedeným  materiálom oboznámil členov komisie Mgr. Lörinc, ako predkladateľ návrhu.  
 
     Uznesenie k danému bodu rokovania:  

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

1. požiadať starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Ing. Alfonza Halenára, aby zverejnil svoj 
pracovný kalendár na webovej stránke mestskej časti v sekcii „Samospráva / Starosta“ vo formáte 
podľa prílohy č.1,  

2. požiadať starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, aby zabezpečil pravidelnú aktualizáciu 
tohto kalendára minimálne raz týždenne.  

 
                                                                                                                 Za: 6   Proti: 0    Zdržalo sa: 0 
 
 
14) Etický kódex volených predstaviteľov MČ Košice – Sídlisko KVP – poslanecký návrh 

 
S uvedeným  materiálom oboznámil členov komisie Mgr. Lörinc, ako predkladateľ návrhu.  
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Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP 
schváliť Etický kódex volených predstaviteľov MČ Košice – Sídlisko KVP podľa predloženého 
návrhu.  
 
                                                                                                              Za: 6   Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

15) Rôzne 
Predseda komisie Ing. Takáč požiadal Ing. Nogovú o informáciu týkajúcu sa aktuálneho stavu 
rezervného fondu. Táto otázka  bola členom komisie zodpovedaná.  
V rámci daného bodu členovia komisie diskutovali o investičnom zámere  Paseo GRUNTY . 
Ing. Takáč – z uvedeného zámeru má zmiešané pocity, nakoľko je plánovaná výstavba bytov 
v značne veľkom množstve a následne má obavy, kde sa napr. umiestnia deti, či už do 
predškolského či školského zariadenia, keďže už v tomto čase sú veľké problémy.  
P. Koszoru – nevidí v tom veľký problém až na dynamickú dopravu, čo je skôr vecou mesta 
Košice, takže odporúča k danému zámeru pristupovať kladne.  
Mgr. Kelbelová – nepristupuje k tomuto zámeru kladne.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


