
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 13. 12. 2021 o 16.00 hod.  

konaného virtuálne prostredníctvom Teams 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Roman Matoušek, Ing. Marta Sidorjaková, 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. Martin Žec, Ing. František Palkó, 

Mgr. Zdeno Bartók 

Ospravedlnení: Marián Koszoru, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Ivan Harajda 

Prizvaný: Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – 

september 2021       
3) Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2020  
4) Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024 
5) Združenie miest a obcí Slovenska – vstup mestskej časti   
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: 7     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 2021 
Ing. Háberová informovala o zmenách v rozpočte, ktoré bolo potrebné urobiť vzhľadom 
na ukončenie niektorých projektov z ÚPSVaR, výdavkov v programoch Interreg I, II, ako 
aj na zabezpečenie ostatných výdavkov v rozpočte.  
Diskusia: 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. sa  vyjadril, že úpravy rozpočtu sú v poriadku a sú 

vykonané v zmysle kompetencie, ktorá bola daná starostovi miestnym zastupiteľstvom – robiť 

úpravy rozpočtu v podpoložkách do výšky 10 000,00 €, ako aj v zmysle vykonanej kontroly 

za obdobie 1-9/2021. 

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 2021.    
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 



3) Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2020  

Ing. Háberová informovala o procese zostavovania Konsolidovanej výročnej správy za rok 

2020 – o vzájomných vzťahoch, ktoré sa medzi sebou vylučujú za konsolidovaný celok (MČ 

Košice – Sídlisko KVP a Podnik služieb KVP s.r.o.). 

Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. sa  vyjadril, že Výročná správa MČ Košice – Sídlisko 

KVP sa predkladá do 30.6. nasledujúceho roka a Konsolidovaná výročná správa sa predkladá 

do 31.12. nasledujúceho roka. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

za  rok 2020.  
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
4) Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 a roky 2023, 2024 
Ing. Háberová oboznámila členov komisie s rozpočtom na rok 2022. Príjmy v podpoložke 
podielové dane sú rozpočtované vo výške 59,50 €/1 obyvateľ, znížil sa rozpočet príjmov 
v podpoložke nájomné, nakoľko v roku 2021 vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné 
zvyšovať nájomné. Ďalšie zníženie príjmov oproti roku 2021 je v podpoložke výťažky z lotérií 
a iných podobných hier. Výdavky sú takisto rozpočtované v nižšej sume ako v roku 2021, 
primerane k príjmom.  
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o tom, prečo sa rozpočet schvaľuje do konca tohto 
roka – je to z dôvodu verejného obstarávania, aby bolo možné začať procesy obstarávania ihneď 
od začiatku roka. Informoval aj o tom, že v prípade zmeny rozpočtu pre MČ Košice – Sídlisko 
KVP z rozpočtu Mesta Košice (po schválení) sa bude upravovať aj rozpočet MČ v roku 2022.  
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. informoval, že rozpočet spĺňa všetky zákonné predpisy. 
Informoval o tom, že Podnik služieb KVP s.r.o. mal v roku 2021 rozpočet vo výške 
180 000,00 €, pre rok 2022 má rozpočtovaných 189 000,00 €. Informoval aj o tom, že 1 – 2 
krát týždenne vykonáva kontrolu výkonu pracovníkov Podniku služieb KVP s.r.o. 
Konštatoval, že ku koncu roka 2021 sa očakáva plnenie príjmov o 150 tis. € nižšie oproti 
rozpočtovaným príjmov a v roku 2022 je to ešte o 8 % menej oproti skutočnosti roku 2021. 
Ing. Palkó sa informoval, aké sú to príjmy za REGOB v sume 7 700,00 € a aké sú to príjmy 
za Interregy. 
Ing. Háberová informovala, že príjmy za REGOB v sume 7 700,00 € poukazuje MČ Košice – 
Sídlisko KVP Okresný úrad Košice a sú určené vo výdavkoch na financovanie pracovníčky 
MČ Košice – Sídlisko KVP, ktorá vykonáva agendu register obyvateľov. 
Príjmy za Interregy – ide o refundáciu výdavkov z roku 2021. 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o spoluúčasti MČ Košice – Sídlisko KVP 
pri spolufinancovaní projektov: Zelená strecha – projekt bol podaný, Zateplenie budovy MČ 
Košice – Sídlisko KVP – tento týždeň by malo byť vydané stavebné povolenie, potom sa projekt 
podá a uvidíme, či bude schválený. Vzhľadom k tomu, že v rámci daného programu bolo 
schválených málo projektov, je veľká pravdepodobnosť, že tieto projekty budú schválené 
na realizáciu. 
Ing. Žec sa informoval, či sa v rámci finančných prostriedkov na venčoviská uvažuje 
aj s výrubom stromov na venčovisku na Húskovej ulici, resp. s posunom oplotenia, nakoľko 
práve tadiaľ má viesť trasa cyklochodníka. 
Ing. Háberová oznámila, že finančné prostriedky na venčoviská sú pre výstavbu dvoch nových 
venčovísk na území MČ Košice – Sídlisko KVP. 
 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

a) schváliť rozpočet MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 



b) vziať na vedomie rozpočet MČ Košice – Sídlisko KVP na roky 2023, 2024.  
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
5) Združenie miest a obcí Slovenska – vstup mestskej časti   
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o výhodách členstva v ZMOS-e (napr. 10 % zľava 
na kúpu motorového vozidla, poskytovanie právnej pomoci a pod.). Členský príspevok je 
vo výške 0,179 €/1 obyvateľ a pre obce a MČ je 50% zľava, celková výška príspevku na rok 
2022 je cca 2 100,00 €. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. informoval o tom, že 95% miest a obcí je členom tohto 
združenia, ako aj cca 15 mestských častí. Keďže sme jedna z efektívnejších mestských častí, je 
vhodné sa zapojiť do členstva. Prostredníctvom združenia je možné predkladať aj návrhy 
na zmeny zákonov a pod.  
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť vstup MČ Košice – Sídlisko KVP do ZMOS-u. 
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
6) Rôzne 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že Ing. Harajda oznámil ukončenie činnosti 
vo finančnej komisii. Vyzval prítomných, aby navrhli nového člena komisie. 
Ing. Palkó informoval prítomných o uzneseniach komisie regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu Mesta Košice, ktorá zasadala 9.12.2021 a ktoré sú predkladané v rámci návrhu rozpočtu 
Mesta Košice na rok 2022: 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť: 

- dotáciu na Rekonštrukciu polikliniky KVP v sume 110 140,00 €; 
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok – IROP – Cyklochodník JP II – Moskovská; 
- finančné prostriedky vo výške 1 300 000,00 € na Modernizáciu zastávok MHD (2 z 13 

inteligentných zastávok by mali byť na KVP; 
Predseda komisie Ing. Matoušek poďakoval za informácie. 
Ing. Palkó sa informoval na pripravenosť MČ Košice – Sídlisko KVP na zber kuchynského 
odpadu.  
Predseda komisie Ing. Matoušek sa vyjadril, že MČ nie, ale KOSIT chystá rozmiestnenie 
hnedých kontajnerov. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. informoval o tom, že na MČ Terasa sa realizuje pilotný 
projekt. 
Ing. Palkó sa pýtal, či to budú polopodzemné alebo podzemné kontajnery. 
Predseda komisie Ing. Matoušek odpovedal, že zatiaľ to nie je definitívne stanovené. Otázkou 
je, ak sa kontajnery na bioodpad uložia priamo vo vchodoch jednotlivých blokov, ako často sa 
bude odpad vyvážať, nakoľko ide o veľmi rýchlo hnijúci odpad, ktorý by zapáchal. V tomto 
momente a čase sa táto otázka nedá zodpovedať. 
7) Záver 
Predseda komisie Ing. Matoušek v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť 
a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  
 

v Košiciach, dňa 15.12.2021 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


