
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 14. 12. 2022 o 15.30 hod.  

konaného v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Roman Matoušek, Mgr. Mária Ivanecká, doc. MVDr. 

Peter Korim, CSc., Ing. Martin Žec,  

Prizvaný: Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. 

 

Program: 

1) Otvorenie  

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

september 2022       
3) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2022 
4) Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2023 a roky 2024, 2025 
5) Nájom nabíjacej stanice a parkovacích miest pre elektromobily v prospech 

Západoslovenskej energetiky, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

Jednotlivé body programu boli prerokované a bolo za nich hlasované. 

 
 
2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - 

september 2022 
Ing. Háberová informovala o zmenách v rozpočte, ktoré bolo potrebné realizovať z dôvodu 
objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.9.2022, ako aj z dôvodu pridelenia 
finančných prostriedkov z MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov za mesiac 
august 2022, ako aj pridelenia finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených 
s voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, dorovnania podielových daní. 
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.  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

apríl - september 2022.    
  Hlasovanie: 
  Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 



3) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október  

2022 

Ing. Háberová informovala o zmenách v rozpočte. Úprava sa realizovala z dôvodu 

objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.10.2022, ako aj z dôvodu pridelenia 

finančných prostriedkov z MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov za mesiac 

september 2022, ako aj pridelenie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených 

s voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. 

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. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

október 2022. 
  Hlasovanie: 
  Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
4) Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2023 a roky 2024, 2025 
Predseda komisie Ing. Roman Matoušek informoval prítomných o príjmových položkách 
rozpočtu pre rok 2023. Uviedol, že pri zostavovaní rozpočtu sa brali na zreteľ rozpracované 
akcie z roku 2022, ktoré je prioritné ukončiť v roku 2022. Oznámil, že v rozpočte mesta na rok 
2023 nie sú rozpočtované účelové finančné prostriedky pre mestské časti, ani pre Drocárov 
park. V rámci rozpočtu MČ tvoria najvyšší podiel výdavky na Podnik služieb KVP, s.r.o., 
zimnú údržbu a v neposlednom rade mzdy a odvody zamestnancov MČ.  
Predseda komisie Ing Roman Matoušek oboznámil prítomných členov komisie o zabezpečení 
osobného referentského motorového vozidlo formou lízingu v predpokladanej cene cca 
30 000,00 eur, ale výsledná cena vzíde z verejného obstarávania.  
Ing. Háberová oboznámila členov komisie s rozpočtom na rok 2023. Uviedla, že rozpočet je 
zostavený ako vyrovnaný. Príjmy v podpoložke podielové dane sú rozpočtované vo výške 
59,50 €/1 obyvateľ, sú ale nižšie, nakoľko sa znížil počet obyvateľov. V príjmoch z nájmov sa 
uvažuje so zvýšením platieb za služby v dôsledku zvýšenia cien energií a budú sa 
prehodnocovať aj samotné nájomné zmluvy. Výdavky sú rozpočtované primerane k príjmom.  
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o spoluúčasti MČ Košice – Sídlisko KVP 
pri spolufinancovaní projektov: Zelená strecha – projekt bol schválený, Nákup komunálneho 
vozidla z Environmentálneho fondu – projekt bol schválený,  Komunikačná infraštruktúra – 
Wifi pre Teba II – projekt bol schválený, Revitalizácia DI – Rodinka – projekt bol schválený. 
Zateplenie budovy MČ Košice – Sídlisko KVP – projekt bol podaný a uvidíme, či bude 
schválený.  
Ing. Žec sa informoval, aká bude výška podielových daní pre rok 2023. 
Predseda komisie Ing. Roman Matoušek oznámil, že mesto má výpadok podielových daní 
a z celkového výberu podielových daní je povinné dať 40 % na školstvo a cca 10 % zo 60 % sa 
prerozdelí medzi mestské časti. Rozpočtované podielové dane sú vo výške 59,50 eur/1 
obyvateľ. Pre rok 2023 má MČ viac ako o 1 000 obyvateľov menej ako v roku 2022. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. uviedol, že novela zákona o rozpočtových pravidlách 
hovorí o možnosti použiť rezervný fond na krytie schodu. V júni bolo v zákone o rozpočtovej 
zodpovednosti uvedené, že v rokoch 2024 a 2025 nesmie byť rozpočet vyšší ako v roku 2023 
kvôli zadlženosti štátu. 
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) Nájom nabíjacej stanice a parkovacích miest pre elektromobily v prospech 
Západoslovenskej energetiky, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o každoročne vznikajúcej strate pri prevádzkovaní 
nabíjacej stanice vo vlastnej réžii. Nárast výdavkov v dôsledku energetickej krízy. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. informoval o tom, že nabíjacia stanica je výhodná pre 
občanov, ale pre MČ je to stratová záležitosť. 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že pôjde o nájom hnuteľného a nehnuteľného 
majetku MČ pre Západoslovenskú energetiku, a. s., Čulenova 6, Bratislava z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- €/rok, pri ktorom je potrebné schválenie v MieZ 
3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice a Zásadami hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP: 
- Nabíjacia stanica typu GARO LS4 AC stĺpik nachádzajúca sa na pozemku – časť parcely 

C-KN 3309/26 o výmere 0,5 m2, k. ú. Grunt, obec Košice-Sídlisko KVP, okres Košice 

II, LV č. 965, Trieda KVP 1 

- Pozemok – časť parcely C-KN 3309/29 o výmere 25 m2, k. ú. Grunt, obec Košice-

Sídlisko KVP, okres Košice II, LV č. 965, Trieda KVP 1, na ktorom sú vyhradené 2 

parkovacie miesta 

pre nájomcu Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1,- €/rok. 

Osobitný zreteľ spočíva v existujúcom obchodno-záväzkovom vzťahu prevádzkovania nabíjacej 

stanice, ktorý spôsobuje mestskej časti Košice-Sídlisko KVP kvôli pretrvávajúcej energetickej 

kríze vysoké náklady a kumulujúcu stratu, udržateľnosti projektu vybudovania nabíjacej stanice 

do novembra 2025 a tiež v osobe nájomcu, ktorý ako jediný z úzkeho okruhu prevádzkovateľov 

a poskytovateľov služieb v oblasti nabíjacej infraštruktúry, inteligentných nabíjacích staníc 

a IT systémov správy nabíjacích zariadení je ochotný prevádzkovať nabíjaciu stanicu, ktorú 

nevybudoval (nie je v jeho vlastníctve). 
  Hlasovanie: 
  Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
6) Rôzne 
Predseda komisie Ing. Matoušek požiadal prítomných členov komisie, aby podali návrh na 
podpredsedu finančnej komisie. Prítomní členovia finančnej komisie predložili návrh, aby sa 
podpredsedom finančnej komisie stal Ing. Martin Žec. Tento návrh bude predložený na 
schválenie na MieZ. 
     
  Hlasovanie: 
  Za: 4     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
7) Záver 
Predseda komisie Ing. Matoušek v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť 
a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  
 

v Košiciach, dňa 15.12.2022 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


