
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 20. 04. 2022 o 16.00 hod.  

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP 
 

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

Žec, Ing. František Palkó,  Marián Koszoru, Peter Višňovec 

Ospravedlnený: Mgr. Zdeno Bartók, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana Kelbelová, 

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. 

 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január až 

marec 2022 
3) Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022              
4) Rôzne 
5) 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 január až 
marec 2022 
Ing. Háberová oboznámila členov komisie s informatívnou správou o zrealizovaných 
rozpočtových opatreniach za obdobie január až marec 2022. 

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania 

výdavkov za obdobie január až marec 2022, ako aj z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov 

– refundácia výdavkov z Ministerstva vnútra SR za COVID-19 z predchádzajúceho roka 

a pridelenia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB - 

dorovnanie.  

K zvýšeniu rozpočtu bežných príjmov dochádza v podpoložke 312001 (kód zdroja 111) – 

Úhrada nákladov COVID-19 v sumu 8 614,07 € a v podpoložke 312012 (kód zdroja 111) – 

Príjmy REGOB v sume 18,69 €.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 35 335,76 € 

a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 26 703,00 €.  

Najviac zmien je v rámci projektov, ktoré sú 80 % financované z ÚPSVaR. Ostatné zmeny 

rozpočtu vyplynuli z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných potrieb. 

Diskusia: 

Pán Koszoru, Ing. Palkó sa informovali o energetickom audite. Predseda komisie Ing. 

Matoušek oboznámil prítomných o dôvodoch, ktoré viedli MČ Košice – Sídlisko KVP 

k vypracovaniu energetického auditu. Súvisí to s projektom „Zelená strecha“ a s projektom 



„Opláštenie budovy MČ Košice – Sídlisko KVP“. Je potrebná výmena svietidiel v budove 

a súčasne zabezpečenie fotovoltiky na streche.   

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o tom, že je dobré mať pripravené projektové 

dokumentácie pre čerpanie eurofondov. Spomenul príklad vnútroblokov. MČ Košice – Sídlisko 

KVP dala vypracovať projekt, predložila Mestu Košice a Mesto Košice prostredníctvom 

programu IROP uspelo v žiadosti. Tým sa bude realizovať revitalizácia vnútroblokov. 

Pán Koszoru sa informoval, či by bolo možné navýšiť počet zamestnancov v Podniku služieb 

KVP s.r.o. 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že z dôvodu inflácie, zvýšenia cien materiálu, 

PHM, energií atď. bude potrebné zvýšiť aj výdavky na základné činnosti Podniku služieb KVP 

s.r.o.  

Pán Koszoru sa informoval, aká je dotácia z ÚPSVaR pre Podnik služieb KVP s.r.o. 

Ing. Matoušek oznámil, že výška dotácií je rôzna a závisí od konkrétneho typu zmluvy, na 

základe ktorej sa prijímajú pracovníci Podniku služieb KVP s.r.o. – je to od 25 – do cca 75 % 

výdavkov.  

Pán Koszoru sa informoval, či má Podnik služieb KVP s.r.o. kapacity na práce pre iné subjekty 

v rámci sídliska i mimo neho. 

Predseda komisie Ing. Matoušek povedal, že momentálne nie je možné zabezpečovať iné 

aktivity.  

Ing. Palkó sa informoval na textovú časť informatívnej správy na stranách 4, 5 a 6. 

Ing. Háberová vysvetlila, že sú tu dva zdroje financovania. Kód zdroja 72h je financovanie 

z ÚPSVaR, kód zdroja 41 je financovanie z vlastných prostriedkov. Na strane 4 sa zvyšuje 

rozpočet pre dvoch zamestnancov (nová zmluva uzatvorená s ÚPSVaR č. 108) na mzdy, 

odvody a tovary a služby, na strane 5 sa zvyšuje rozpočet takisto pre dvoch zamestnancov (nová 

zmluva uzatvorená s ÚPSVaR č. 786) na mzdy, odvody a tovary a služby. 

Na strane 6 sa zvyšuje rozpočet pre Podnik služieb KVP s.r.o. na dofinancovanie údržby zelene 

v dôsledku inflácie. 

Ing. Sidorjaková sa informovala, kedy bude otvorená Komunitná kaviareň. 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že pôvodný termín otvorenia mal byť 15.5.2022. 

Tento termín ale nie je možné dodržať, nakoľko dodávateľ gastro zariadenia oznámil posun 

termínu z 28.4. na 15.5.2022. Budú potrebné ešte dokončovacie práce, preto je veľmi 

pravdepodobné, že Komunitná kaviareň bude otvorená 1.6.2022 a bude spojená s oslavami Dňa 

detí. Komunitnú kaviareň bude mať zverenú do správy Podnik služieb KVP s.r.o. 

Zrevitalizovali sa aj športové ihriská a chodníky v Drocárovom parku a vytvára sa priestor pre 

food truck. 

Ing. Palkó sa informoval, či bude možné si tieto priestory prenajať. 

Predseda komisie Ing. Matoušek odpovedal, že áno, bude možné si priestory prenajať po 

uzatvorení zmluvy o prenájme s Podnikom služieb KVP s.r.o. 

Ing. Žec sa informoval, či sa uvažuje s ponukou „to go“. Predseda komisie Ing. Matoušek 

oznámil, že áno.  

Ing. Sidorjaková sa informovala, či kosby bude zabezpečovať Podnik služieb KVP s.r.o. 

Predseda komisie Ing. Matoušek odpovedal, že áno. 

Ing. Palkó sa informoval na riaditeľa Podniku služieb KVP s.r.o. 

Predseda komisie Ing. Matoušek odpovedal, že riaditeľ dal výpoveď počas plynutia skúšobnej 

doby. Bude vypísané nové výberové konanie na miesto riaditeľa Podniku služieb KVP s.r.o. 

Poprosil prítomných, ak majú nejakých vhodných kandidátov, aby ich informovali o tejto 

možnosti. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 



vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

január – marec 2022. 
    Hlasovanie: 
    Za: 6     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 
 

3) Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 
Ing. Háberová oboznámila členov komisie s II. zmenou rozpočtu na rok 2022, v rámci ktorej 
dochádza len k zmene vo výdavkovej časti rozpočtu. V rozpočte bežných výdavkov sa rozpočet 
zvyšuje o sumu 27 096,00 € a znižuje o sumu 37 096,00 €. V rozpočte kapitálových výdavkov 
dochádza k zvýšeniu o 10 000,00 €. Uvedená úprava sa týka najmä prostriedkov na Drocárov 
park, kde dochádza k prerozdeleniu pôvodných 30 000,00 €, ktoré boli určené na interiérové 
vybavenie na podpoložky podľa potrieb – na nákup zariadení, všeobecného materiálu. 
K zvýšeniu rozpočtu dochádza aj v projektoch z ÚPSVaR v položke mzdy. 
 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 
  Hlasovanie: 
  Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
3) Rôzne 
V bode rôzne sa do diskusie nikto neprihlásil. 
 
4) Záver 
Predseda komisie Ing. Matoušek v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť 
a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  
 

 

 

 

v Košiciach, dňa 21.04.2022 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


