
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 15. 02. 2021 o 16.30 hod. konaného 

virtuálne prostredníctvom Teams 

 

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

Koszoru, Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec, doc. Ing. Mária 

Gamcová, PhD. 

Ospravedlnení: Ing. Marta Sidorjaková, Ing. Ivan Harajda, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., 

 

Program: 

1) Otvorenie  

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

december 2020 

3)   Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021     

4) Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu 

opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

       a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   

       b) pre nájomcu Juraj Barla Ambrózia   

5) Rôzne 

6) 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: 6     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

Jednotlivé body programu boli prerokované a bolo za nich hlasované. 

 

 
2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október – 
december 2020 
Predseda komisie Ing. Matoušek konštatoval, že všetky materiály k daným bodom boli zaslané. 
Informoval, že za dané obdobie bolo realizované jedno rozpočtové opatrenie. Ing. 
Háberová oboznámila prítomných s úpravou textu na strane 2 Informatívnej správy, kde sa na 
požiadanie kontrolóra MČ Košice – Sídlisko KVP Ing. Takáča, PhD., text: 

• Podprogram 2.7: Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1) – zvýšenie rozpočtu celkom 

o sumu 25,41 €, z toho: v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje o sumu 25,41 €  

a zníženie v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorového vozidla KIA Ceed 

o sumu 25,41 € je z dôvodu vyrovnania rozpočtu. 
menil na nové znenie: 

• Podprogram 2.7: Autodoprava (funkčná klasifikácia 01.1.1) – zvýšenie a zároveň zníženie 

rozpočtu o sumu 25,41 €, z toho: zvýšenie v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje   

a zníženie v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorového vozidla KIA Ceed  je 

z dôvodu vyrovnania rozpočtu. 



Zároveň bola v texte na strane 5 v podprograme 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná 
klasifikácia 06.2.0), prvok 7.6.7: Praxou k zamestnaniu II - § 54 (pre 2 zamestnancov od 1.—
2020 – 31.5.2021 – projekt 343 v kategórii 630 – Tovary a služby zmenená suma v podpoložke 
633010 – Nákup OOPP pre AP z 30,11 € na sumu 37,11 € (došlo k preklepu). 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. sa  vyjadril, že úpravy rozpočtu sú v poriadku, došlo 
k preklepu a materiálu nie je čo vytknúť. 
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 – december 2020 s predloženými úpravami. 
    Hlasovanie: 
    Za: 6     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 

3) Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na roky 2021 - 2023     

Predseda finančnej komisie Ing. Matoušek informoval o hlavných cieľoch, ktoré boli do 

rozpočtu zapracované. V rámci bežných výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky na 

opravy ciest, chodníkov vo výške 185 000,00 €, zapojenie sa do projektov Intereg I. a Intereg 

II. vo výške cca 54 000,00 €, vybavenie kuchyniek na miestnom úrade vo výške cca 6 000,00 

€. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na projekty ÚPSVaR vo výške 98 159,00 €. 

Kapitálové výdavky sú rozpočtované najmä na:  

- PD v celkovej výške 85 000,00 € - ide o PD fontány, cyklochodníka, Lineár parku, 

revitalizácie vnútroblokov, MÚ – vonkajšok budovy, Denné centrum, MÚ – K1K, 

chodník Šuhaj, chodník OC IV a na PD športového ihriska (financovanie z cudzích 

zdrojov), 

- interiérové vybavenie - zasadačka MÚ vo výške 20 000,00 €, 

- Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) vo výške 100 000,00 € 

- vybudovanie nových parkovacích miest – Zombova (alebo Janigova) – ako sa podarí 

vyriešiť stavebné povolenia, vo výške 80 000,00 €, 

- nákup monitorovacích zariadení vo výške 10 000,00 €, 

- spoluúčasť na projektoch EÚ vo výške 4 500,00 €, 

- DI Cottbuská vo výške 30 000,00 €, 

- Multifunkčné ihrisko vo výške 65 000,00 €. 

Pán Koszoru informoval, že komisia výstavby, dopravy a ŽP odporučila schváliť rozpočet. 

Kontrolór MČ KVP oboznámil zúčastnených, že materiál je pripravený v súlade s jednotlivými 

zákonmi. 

Predseda komisie Ing. Matoušek požiadal členov komisie, aby informovali obyvateľov MČ pri 

stretnutiach, že koronakríza zasiahla aj Podnik služieb, 1 zamestnanec bol pozitívny a ostatní 

sú v karanténe. Preto je znížená kvalita zimnej údržby.  

Ing. Žec upozornil na strom zasahujúci do chodníka smerom k Bille. Predseda komisie mu 

odporučil podať podnet na K1K. 

Doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. sa informovala, či sú v rozpočte zahrnuté výdavky na 

vodorovné dopravné značenie. Ing. Háberová odpovedala, že na údržbu ciest, chodníkov, na 

dopravné značenie – vodorovné aj zvislé sú v rozpočte finančné prostriedky vo výške 

132 000,00 €. 

Ďalej sa doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. pýtala na nárast miezd oproti minulému roku. Ing. 

Háberová informovala, že mzdy sú na úrovni minulého roku. (dokonca v minulom roku boli 

krátené aj mzdy aj odmeny z dôvodu nižšieho prídelu podielových daní a aj z dôvodu väčšieho 

počtu zamestnancov, ktorí boli buď na riadnej, alebo na pandemickej PN). So zvýšením miezd 

sa uvažovalo u starostu, zástupcu a poslancov, ktorých plat sa odvíja od priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve.  



Celkový nárast výdavkov v tejto funkčnej klasifikácii je aj z dôvodu rozpočtovania odmien za 

sčítanie domov a bytov – prenos z minulého roka, ako aj odmien za sčítanie obyvateľov a pod. 

Ing. Palkó – informoval sa, či je v rozpočte riešená oprava chodníka na Hemerkovej ulici. Pán 

Koszoru informoval, že v rozpočte nie sú riešené konkrétne chodníky, je viac úsekov, ktoré sa 

prepadávajú, alebo sú v zlom stave. Úrad pripraví priority a podľa nich bude postupne 

realizovať opravy. Oboznámil zúčastnených aj o tom, že prioritou bude pravdepodobne OC 

Jednota. Bližšie informácie k danej problematike poskytne vedúci oddelenia výstavby 

a majetku Ing. Čop. 

Predseda komisie Ing. Matoušek zhodnotil, že v minulom roku sa podarilo opraviť viac 

chodníkov ako za posledných 10 rokov.  

Doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. sa dotazovala na rozpočtovú položku služby spojené 

s prípravou OM COVID-19 + dezinfekcia – Ing. Háberová informovala, že výdavky sú na 

odberné miesta, ktoré zriaďuje MČ v súvislosti s testovaním COVID-19. 

Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD., ktorý je zároveň členom finančnej komisie v meste, 

informoval, že mesto dostane od štátu 5,00 € za každého otestovaného občana, ale na mestské 

časti bude prerozdeľovanie iným kľúčom. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť  návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na roky 2021 – 2023. 
                                                                                                     Hlasovanie:  

                                                                                         Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

4) Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru 

z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

       a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   

       b) pre nájomcu Juraj Barla Ambrózia   

Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. vyjadril svoj názor, že ide vlastne o bezúročnú pôžičku 

a či je efektívne robiť ústupky, dáva na zváženie. 

Doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. sa dotazovala, čo tieto dve združenia robia. 

Predseda komisie Ing. Matoušek odpovedal, že doterajšie zmluvy sú uzatvorené vzhľadom na 

osobitný zreteľ. Keďže zastupiteľstvo v minulom roku schválilo možnosť odpustenia 50 % 

nájmu a prevádzky sú naďalej zatvorené, je takáto možnosť pre jednotlivé podnikateľské 

subjekty. Využívajú ju vyššie uvedené 2 subjekty. 

Pán Koszoru – odškodnenie bolo schválené, možno je potrebné zamýšľať sa nad tým, čo do 

budúcna. Informoval o využití bývalej MŠ Bauerova. Komisia výstavby, dopravy a ŽP sa 

zaoberala aj týmto problémom – či pôjde o záchranu po nutnej stránke, alebo o investície 

v rámci nejakého projektu za externé zdroje. Ak by bol objekt rekonštruovaný, potom je na 

zvážení komerčné využitie s inými cenami, ako sú dnes. Dnes subjekty, ktoré majú v prenájme 

priestory v tejto budove majú až na jeden subjekt nízke ceny nájmov (osobitný zreteľ). 

Predseda komisie Ing. Matoušek – úrad chcel v marci minulého roku upraviť výšku nájomného, 

vzhľadom na situáciu s COVID-19 to však nebolo možné. V tomto roku nie je možné odhadnúť 

vývoj s COVID-19. 

Informoval aj o správe z TV, že výnosy z podielových daní by sa mali prerozdeľovať iným 

spôsobom, nie na základe trvalého pobytu. V Bratislave aj v Košiciach je v rámci sídlisk 

prihlásených omnoho menej ľudí na trvalý pobyt, než reálne tam býva. Bratislava aj Košice 

teda ročne prichádzajú o nemalé finančné prostriedky.  

Ing. Žec nadviazal na nájomné – či pán Barla má múzeum alebo piváreň? Súhlasí 

s pokračovaním úľav tak, ako bolo dohodnuté v minulom roku. 



Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť  úpravy výšky nájomného pre nájomcov nebytových priestorov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu opatrení na 

zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

       a) pre nájomcu Združenie pre ekológiu človeka a krajiny                                   

       b) pre nájomcu Juraj Barla Ambrózia   

                                                                                                     Hlasovanie:  

                                                                                         Za: 6    Proti: 1     Zdržal sa: 0 
 
5) Rôzne 

Predseda komisie Ing. Matoušek uviedol, že na zastupiteľstve sa budú riešiť aj personálne 

otázky – napr. odvolanie doc. MVDr. Peter Korim, CSc. ako neposlanca z finančnej komisie 

a voľba za poslanca, ako aj ďalšie. 

 

7) Záver 

Predseda komisie Ing. Matoušek v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť 

a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 16. 02. 2021 

 

 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 
   

 


