
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 15. 7. 2020 o 17.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Roman Matoušek, Marián Koszoru, Mgr. Mariana 

Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec  

Ospravedlnení: Mgr. Zdeno Bartók, Ing. Marta Sidorjaková, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Ing. Ivan Harajda 

 

Program: 

1) Otvorenie  
2)   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj - jún 2020   
3)   Žiadosť o poskytnutie účelového transferu pre Podnik služieb KVP s.r.o. 
4)   Návrh na II.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020     
5)   Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice – Sídlisko 

KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 
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 nie je uznášania 

schopná a z tohto dôvodu nebudú prijímané uznesenia.  

                   Hlasovanie k programu: 

                                                                                                      Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

Jednotlivé body programu boli prerokované a bolo za nich hlasované. 

 

 
2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj - jún  
    2020  
Predseda komisie konštatoval, že všetky materiály k daným bodom boli zaslané a otvoril 
diskusiu k informatívnej správe. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, vyjadroval sa súhlas 
s informatívnou správou.  
    Hlasovanie: 
    Za: 5     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 

 
3) Žiadosť o poskytnutie účelového transferu pre Podnik služieb KVP s.r.o. 

Ing. Matoušek uviedol, že Podnik služieb KVP s.r.o. (ďalej len „PS KVP s.r.o.“) má uzatvorenú 

dohodu o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti s 

ÚPSVaR SR – zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od mesiaca apríl 2020. Vzhľadom na 

pandémiu koronavírusu boli platby pozastavené a takisto bolo pozastavené uzatváranie nových 

zmlúv. V nadväznosti na túto situáciu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na 

zabezpečovanie zmluvných povinností voči MČ, požiadal PS KVP s.r.o. o transfer. Ing. 

Matoušek otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie sa pán Koszoru informoval, že 

starostlivosť o zeleň, kosenie, orezy a pod. je výhodnejšie realizovať cez PS KVP s.r.o., 

nakoľko dochádza k úspore finančných prostriedkov. Predseda komisie skonštatoval, že PS 



KVP s.r.o. má momentálne zvýšené výdavky aj na opravy kosačiek, nákup pracovných odevov 

a obuvi pre novoprijatých zamestnancov.  

Vyjadrenie súhlasu s poskytnutím účelového transferu pre PS KVP s.r.o.: 

                                                                                                     Hlasovanie:  

                                                                                         Za: 5    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

4) Návrh na II.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020     

Ing. Háberová oboznámila prítomných s jedinou zmenou rozpočtu a to pridelením transferu pre 

PS KVP s.r.o. vo výške 20 000,00 €, ktoré boli v pôvodnom rozpočte vyčlenené na 

zabezpečenie verejnej čistoty. Ing. Matoušek informoval o zmene textu v dôvodovej správe, 

kde sa doplnila funkčná klasifikácia 0111 a program 9.1. Vyjadrenie súhlasu s II. zmenou 

rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 so zmenou podľa Ing. Matoušeka: 

 

                                                                                                     Hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 
5) Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice – Sídlisko 
KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 
Ing. Matoušek informoval o možnostiach riešenia nájmov za nebytové priestory a o návrhu 
riešenia podľa tretieho, kombinovaného variantu – buď formou splátkového kalendára alebo 
odpustením 50 % nájmu, pričom sa vyžaduje maximálna súčinnosť nájomcov s MČ pri 
podávaní žiadostí. MČ zašle všetkým nájomcom nebytových priestorov (netýka sa to 
pozemkov) listy, aby sa rozhodli, aký variant riešenia si vyberú. Mgr. Kelbelová sa dotazovala, 
prečo sú v prehľade uvedení aj nájomcovia, ktorí tam nemajú žiadne nedoplatky. Ing. Matoušek 
vysvetlil, že sú tam uvedení všetci nájomcovia a všetci budú aj oslovení. Informoval aj o tom, 
že MČ do 48 mesiacov nemôže dať výpoveď ani zvýšiť nájomné žiadnemu nájomcovi. 
Vyjadrenie súhlasu s návrhom riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ 
Košice – Sídlisko KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia 
Covid-19: 

       Hlasovanie: 

                                                                                         Za: 5     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
6) Rôzne 
Ing. Matoušek informoval prítomných o začiatku realizácie participatívneho rozpočtu a žiadal, 
aby túto myšlienku pomohli rozširovať medzi občanmi, aby sa zapojilo čo najviac občanov. 
Návrhy občanov sa budú prijímať do 31.8.2020, potom komisia vyhodnotí jednotlivé návrhy 
a podľa počtu návrhov sa určí forma hlasovania. Financovanie – 5 návrhov vo výške 2 000,00 
€, kde realizátorom bude občan a po realizácii mu budú výdavky zrefundované. 2 projekty budú 
vo výške 5 000,00 €, ich realizáciu bude zabezpečovať MČ.  
Pán Koszoru – je presvedčený, že tieto aktivity budú iniciovať ďalších ľudí k návrhom 
projektov. Mgr. Kelbelová – navrhovala napr. altánok na Moskovskej. Pán Koszoru 
informoval, že pravidlá participatívneho rozpočtu sú prijaté a sám pripraví návrh projektu na 
vnútrobloky. Ing. Palkó sa informoval, či to môžu byť aj projekty zamerané na ekológiu. Ing. 
Matoušek informoval o pracovnej ceste vedenia MČ v Hlohovci, kde v rámci participatívneho 
rozpočtu realizovali projekt 1 dažďovej záhrady, tri ďalšie nebolo možné realizovať. Ing. Žec 
sa informoval na udržateľnosť projektov – kto ju bude zabezpečovať. Ing. Matoušek 
skonštatoval, že sa to bude jednotlivo posudzovať podľa charakteru projektu. Pán Koszoru 
uviedol príklad projektu z Banskej Bystrice, kde bol návrh na realizáciu jednorazovej 
grilovačky, ktorý bol vybraný ako komunitná akcia.   
 
 



7) Záver 

Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť a ukončil 

zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 17. 7. 2020 

 

 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 
   

 


