
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 1. 12. 2020 o 16.00 hod. konaného 

virtuálne prostredníctvom Teams 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Roman Matoušek, Mgr. Zdeno Bartók, Marián 

Koszoru, Ing. Marta Sidorjaková, Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. Martin 
Žec, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, CSc., 
Ospravedlnení: Ing. Ivan Harajda 

 
Program: 

1) Otvorenie  
2)   Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových  opatreniach  za obdobie júl - 

september 2020 
3) Konsolidovaná výročná správa MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2019 
4) Návrh na V. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020 
5)   Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom   

6) Rôzne 
7) Záver 

 
 

1) Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Roman Matoušek privítal prítomných členov na zasadnutí komisie, 
oboznámil členov komisie s programom a zároveň oznámil, že komisia je uznášania schopná.  

                   Hlasovanie k programu: 
                                                                                                      Za: 9     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 

Jednotlivé body programu boli prerokované a bolo za nich hlasované. 
 

 
2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – 
september 2020 
Predseda komisie konštatoval, že všetky materiály k daným bodom boli zaslané. Ing. Háberová 
informovala, že za dané obdobie bolo realizované jedno rozpočtové opatrenie a oboznámila 
prítomných s najdôležitejšími úpravami rozpočtu. Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. sa  
vyjadril, že úpravy rozpočtu sú v poriadku. Diskusia – nikto sa nezapojil. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 
júl – september 2020. 
    Hlasovanie: 
    Za: 9     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 

3) Konsolidovaná výročná správa MČ Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 

Ing. Háberová informovala o spôsobe konsolidácie medzi MČ KVP a Podnikom služieb KVP 

s.r.o. Kontrolór MČ KVP sa vyjadril, že daný materiál je v súlade so zákonnými požiadavkami. 
Diskusia – nikto sa nezapojil. 
 



Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 
vziať na vedomie Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2019. 
                                                                                                     Hlasovanie:  

                                                                                         Za: 9    Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

 

4) Návrh na V. zmenu rozpočtu MČ Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

Ing. Háberová oboznámila prítomných s najdôležitejšími zmenami, nakoľko materiál bol 
vopred zaslaný všetkým členom komisie. Kontrolór MČ KVP ocenil, že v čase koronakrízy 
znižujeme schodok rozpočtu najmä znížením kapitálových výdavkov  v aktivitách, ktoré nie je 

možné v tomto roku realizovať. Upozornil, že v minulosti bol uvedený do omylu, že takúto 
zmenu nie je možné po 31.8. realizovať. Všetkým sa za to ospravedlnil. Zároveň povedal, že 

rozpočet po technickej a kontrolnej stránke je v poriadku. 
Diskusia: 
Ing. Gamcová sa informovala na úpravu rozpočtu vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1. 

vo výške 129 419,30 € a v podpoložke 633016 – propagačné materiály vo výške 5 445,86 €. 
Ing. Háberová informovala, že v rámci programu 9.1 sú úpravy rozpočtu v dôsledku zvýšenia 

tarifných platov, odmien, odvodov do poistných fondov. V podpoložke 633016 – propagačné 
materiály je zvýšenie rozpočtu o sumu 5 445,86 € z dôvodu zabezpečenia rôznych 
propagačných predmetov (hrnčeky, tašky, notesy, perá a pod.) v rámci reprezentácie MČ KVP 

navonok. 
Pán Koszoru sa informoval na zvýšenie rozpočtu v podpoložke 633006 – nákup všeobecného 

materiálu vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 o 300,00 €. Ing. Háberová a aj starosta Mgr. Lörinc 
informovali, že sa zabezpečoval nákup cibuliek tulipánov do záhonov na verejné priestranstvá. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 
schváliť návrh na V. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 

                                                                                                     Hlasovanie: 
                                                                                         Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

5) Návrh VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom   

Predseda finančnej komisie Ing. Matoušek informoval o Návrhu VZN a súčasne 
o pozmeňujúcom návrhu v § 5 bode 1. Pôvodný text: 

1. Starosta MČ KVP rozhoduje o poskytnutí dotácie do celkovej výšky 5.000, - € ročne, v 

jednotlivých prípadoch do výšky 200,- € (vrátane) na žiadateľa 
navrhuje zmeniť na: 

1. Starosta MČ KVP rozhoduje o poskytnutí dotácie do celkovej výšky 2.500, - € ročne, v 

jednotlivých prípadoch do výšky 300,- € (vrátane) na žiadateľa.  

V § 6 pôvodný text: 

1. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácie v prípade dotácie vyššej ako 200, - 

€ 

navrhuje zmeniť na: 

1. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácie v prípade dotácie vyššej ako 300,- 
€.  

Diskusia: 

Pán Koszoru sa vyjadril, že súhlasí so znením VZN, ale nesúhlasí so sumou 2  500,00 €, zdá sa mu 
to veľa. Navrhuje sumu 1 500,00 €. 



Ing. Gamcová – názor ako Koszoru, ale odporúča ešte nižší limit pre starostu. Pán Koszoru povedal, 

že v prípade potreby schválenia dotácie to vie promptne riešiť aj sociálna komisia, aj miestne 
zastupiteľstvo.  

Starosta MČ KVP podotkol, že v roku 2020 nebola ním udelená žiadna dotácia. 

Predseda komisie uviedol, že návrh materiálu vychádza z  rovnocenných inšitúcií starostu 
a zastupiteľstva. V roku 2021 budú dotácie rozdelené zvlášť pre starostu, zvlášť pre zastupiteľstvo, 

ak sa vôbec nejaké finančné prostriedky v rozpočte vyčlenia. Upozornil členov komisie, že je 

potrebné pozerať sa na tento materiál z dlhodobého horizontu. 
Pán Koszoru, aj Ing. Gamcová uviedli, že ich návrh nie je proti starostovi.  

Ing. Žec sa pýtal, či 5 000,00 € je maximálna suma za rok a či 300,00 € je na jednu dotáciu 
maximálne 1x za rok. Predseda komisie uviedol, že áno, je to tak.  

Predseda komisie uviedol aj to, že starostovia iných mestských častí majú v  kompetencii 

rozhodovať o vyšších sumách na jednu dotáciu (starosta MČ – Sever napr. do výšky 500,00 €). 
Kontrolór MČ KVP uviedol, že v predošlých obdobiach boli tvrdo nastavené kritériá aj predpisy.  

Predseda komisie uviedol, že aj teraz mal starosta kompetencie, aj keď s  nižšími sumami, ale 

nevyužil ich. Jednotlivé žiadosti častokrát riešil svojimi osobnými financiami. 
Pán Koszoru predložil návrh na sumu 1  500,00 € za rok, na jednu dotáciu 300,00 €. Navrhoval, aby 

sa v § 6 bod 1. zmenil text: 
1. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácie po vyčerpaní možností starostu. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 
schváliť VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom – pozmeňujúci návrh 
       Hlasovanie: 

                                                                                         Za: 6     Proti: 2     Zdržal sa: 1 

Keďže väčšina hlasovala za tento návrh, o návrhu pána Koszoru sa nehlasovalo. 
 
8) Rôzne 

Ing. Gamcová sa informovala, či bude miestne zastupiteľstvo on-line. Starosta uviedol, že nie. 

Predseda komisie uviedol, že nie je možná kombinácia on-line a priameho rokovania. 
 
7) Záver 

Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť a ukončil 
zasadnutie finančnej komisie.  

 
 
 

v Košiciach, dňa 02. 12. 2020 

 

 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 
   

 


