
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 22. 06. 2021 o 16.00 hod.  

 

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

Koszoru, Ing. Marta Sidorjaková, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana Kelbelová, 

Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec 

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

 

Program: 

s nasledovným programom: 

1) Otvorenie  
2) Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2020               
3) Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 
4) Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020 
5) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - máj 

2021 
6) Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP   
7) Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
8) Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 
9) Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO 
     FITNESS  s. r. .o.  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  za obdobie  sťaženého  užívania 
     nebytového  priestoru  z  dôvodu  opatrení  na  zamedzenie  šírenia  druhej vlny nebezpečnej 
     ľudskej choroby COVID–19 
10) Zámer prenájmu majetku MČ Košice–Sídlisko KVP - nebytového priestoru na dobu 

určitú 
11) Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
12) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,  Hlavná 

27/48, 040 01 Košice 
13) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice  
14) Rôzne 
15) 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) Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 
2020               



Predseda komisie Ing. Matoušek konštatoval, že všetky materiály k daným bodom boli zaslané. 
Ing. Háberová stručne oboznámila prítomných s najpodstatnejšími faktami v rámci 
záverečného účtu, najmä s prebytkom hospodárenia za rok 2020. 
Ing. Palkó sa pýtal úbytok na účte 022 vo výške 88 534,88 EUR. Ing. Háberová odpovedala, že 
ide o medzi analytické preúčtovania majetku, pričom to softvér vykazuje na jednej strane ako 
úbytok a na druhej strane ako prírastok. Netýka sa to ani predaja, ani vyradenia majetku.   
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

a)  schváliť  Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie 

     za rok 2020 bez výhrad, 

b)  schváliť  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného 

     fondu vo výške  24 910,42  EUR,  

c)  schváliť použitie zostatku finančných operácií za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo 

      výške 173 508,73 EUR,  

d)  vziať na vedomie správu audítora za rok 2020.  
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
3) Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2021 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval prítomných o návrhu na tvorbu a použitie 
rezervného fondu. 
Pán Koszoru konštatoval, že aj keď bude nižší zostatok rezervného fondu, ľudí nezaujíma 
rozpočet, ale realizácia. Informoval sa o PD na Skate park. Ing. Matoušek odpovedal, že 
v lokalite pri Tenis centre by v kombinácii s workoutom mohlo byť realizované multifunkčné 
športové ihrisko najmä z cudzích zdrojov, za spoluúčasti MČ Košice – Sídlisko KVP (hľadajú 
sa cudzie zdroje financovania).  
Ing. Žec sa informoval o PD parkovisko Starozagorská 5 – 7. Pán Koszoru mu vysvetlil, že ide 
o dostavbu časti parkoviska, s výstavbou ktorého predbežne súhlasia aj občania.  
Ing. Sidorjaková – pýtala sa, či sa bude realizovať prestavba zasadačky, Ing. Matoušek 
odpovedal že áno, bude sa a ešte sa pýtala na finančné prostriedky na PD z cudzích zdrojov. 
Ing. Háberová informovala, že sú to finančné prostriedky zabezpečujúce spolufinancovanie 
v prípade rôznych výziev a grantov.  
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2021 
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
4) Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2020 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že niektoré údaje vo výročnej správe sa musia 

z roka na rok prepisovať a iba sa dopĺňajú. Ing. Háberová oboznámila prítomných o doplnení 

bodu 6.7 Dom seniorov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP o udalosti, ktoré nastali v roku 

2020.  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie Výročnú správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2020 
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

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

máj 2021 



Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o zmenách rozpočtu v rámci operatívnej evidencie 

– doplnenie príjmov a výdavkov za COVID 19, sčítanie obyvateľov. 

Ing. Sidorjaková sa informovala, prečo je v rámci bežného rozpočtu vykázaný schodok. Ing. 

Háberová oznámila, že rozpočet ako celok je vyrovnaný. Schodok v bežnom rozpočte je 

z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 21 706,35 EUR do roku 2021. Sú to 

finančné prostriedky na projekt ÚPSVaR SR a na sčítanie domov a bytov.  

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 – máj 2021.        
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 

6) Upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval prítomných o jednotlivých pohľadávkach, ktoré 

sú nevymožiteľné a vzhľadom na rozhodnú dobu je potrebné upustiť od ich vymáhania. Pani 

Semanová zomrela, pohľadávka v rámci likvidácie dedičstva nebola uhradené vzhľadom na 

existenciu prioritnejších pohľadávok. Spoločnosť PRESS – POLÁK – nebol zistený majetok 

povinného. Vzhľadom k tomu, že prešla rozhodná doba, nezistil sa majetok, ktorý by stačil 

aspoň na úhradu trov starej exekúcie, navrhuje sa upustenie od vymáhania. 

Ing. Sidorjaková – pýtala sa, čo ak bude raz mať dotyčný majetok.  

Pán Koszoru – riešilo sa to pravidelne už predtým. Rozhodná doba prešla. Stotožňuje sa 

s upustením od vymáhania.  

Ing. Háberová oznámila, že sú tvorené opravné položky v príslušnej výške a v rámci roka to 

nebude mať žiadny vplyv na hospodársky výsledok. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť upustenie od vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP voči 

nájomcovi Ing. Ladislav Polyák - PRESS-POLYÁK v sume 5 098,09 € a voči nájomcovi Jolana 

Semanová-SEJO v sume 303,98 € z dôvodu nevymožiteľnosti.   
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 1   
 
7) Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o nepoužiteľných projektoch, ktoré už 
nezodpovedajú dnešným požiadavkám. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schvaľuje    

vyradenie majetku – projektovej dokumentácie za podmienky, že uvedená dokumentácia bude 

uchovaná v súlade s  Registratúrnym poriadkom pre správu registratúry Miestneho úradu MČ 

Košice – Sídlisko KVP podľa predloženého návrhu.  
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
8) Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o zmenách v rozpočte, ktoré súvisia aj s prípravou 
PD na investičné akcie, ak by sa chcela MČ uchádzať o finančné prostriedky z rôznych fondov. 
Napr. výzva na zelenú strechu + zateplenie budovy, ak by sme boli úspešní v projekte, bude sa 
rozpočet zvyšovať. Informoval aj o účasti zamestnancov úradu v Maďarsku v rámci projektu 
Interreg I a o pripravovanom pobyte dôchodcov v Maďarsku v rámci projektu Interreg II. 



Pán Koszoru sa informoval, či sa v rámci projektov Interreg I a II zvyšoval aj rozpočet. Ing. 
Háberová oznámila, že nie, iba sa robilo prerozdelenie jednotlivých položiek a podpoložiek 
v rámci výdavkovej časti rozpočtu.   
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2021 podľa 

predloženého návrhu.    
  Hlasovanie: 
  Za: 7     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 
9) Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA 
PRO FITNESS  s. r. .o.  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  za obdobie  sťaženého  
užívania nebytového  priestoru  z  dôvodu  opatrení  na  zamedzenie  šírenia  druhej vlny 
nebezpečnej ľudskej choroby COVID–19 

Predseda komisie Ing. Matoušek povedal, že MARIETA PRO FITNESS už mala úľavu. 

Ing. Žec povedal, že bola prijatá zásada jeden krát poskytnutie úľavy z nájomného. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 
Prerokovať úpravu výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru MARIETA PRO 
FITNESS  s. r. .o.  z  dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania 
nebytového  priestoru z  dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia druhej vlny nebezpečnej 
ľudskej choroby COVID–19. 
                                                                                                     Hlasovanie:  

                                                                                         Za: 4    Proti: 1     Zdržal sa: 2 
10) Zámer prenájmu majetku MČ Košice–Sídlisko KVP - nebytového priestoru na 
dobu určitú 
Pán Koszoru sa informoval, či je vyhotovená štúdia využiteľnosti daného nebytového priestoru. 
Predseda komisie Ing. Matoušek oznámil, že takáto štúdia nie je. Pán Koszoru zisťoval, či 
v danom priestore môže byť pohostinstvo, keďže je účel prenájmu prevádzkovo – spoločenské 
zariadenie. Tento priestor nebude prenajímaný na účely pohostinstva, ani predajne, bude 
zameraný na aktivity buď neziskovej organizácie alebo nadácie alebo na tvorivé dielne. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť zámer prenájmu nehnuteľného majetku – nebytových priestorov Obchodného centra 

IV. na Cottbuskej ulici č. 6, 040 23 Košice, na dobu určitú.  

                                                                                                     Hlasovanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                         Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 
11) Návrh na zmenu VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o dôvode zmeny VZN – vyplynula z nutnosti 

overovania dokladov v reálnom čase. Keďže ÚPSVaR SR nevykonáva aktualizácie svojich 

databáz v pravidelných termínoch, navrhuje sa overovanie splnenia záväzkov voči úradu práce 

vypustiť. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2020  o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

podľa predloženého návrhu. 

                              Hlasovanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 



12) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,  Hlavná 
27/48, 040 01 Košice 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o e-grante, prostredníctvom ktorého sa 

predkladajú žiadosti o dotácie. Odporúča riešiť nákup kníh pre knižnicu podobným spôsobom 

ako v minulom roku – zamestnanci mohli zakúpiť knihy a venovať ich knižnici. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

prerokovať žiadosť o poskytnutie dotácie pre Verejnú knižnicu a Jána Bocatia v Košiciach, 

Hlavná 27/48, 040 01 Košice na nákup nových kníh vo výške 500,00 EUR.  

                              Hlasovanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         Za: 6    Proti: 0     Zdržal sa: 1 
13) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Dorka, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice  
Podobne ako v bode 12).  
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

prerokovať žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dorku, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 

Košice na zabezpečenie letných detských táborov pre deti z centra Dorka vo výške 1 180,00 

EUR.  
                              Hlasovanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         Za: 4    Proti: 2     Zdržal sa: 1 

 
14) Rôzne 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o ďalšej žiadosti o dotáciu pre Slovenský zväz 

malého futbalu na prenájom hracej plochy, organizačné zabezpečenie a trofeje a ocenenia pre 

najlepších hráčov Majstrovstiev Slovenska v malom futbale vo výške 5 000,00 EUR.  

Pán Koszoru  informoval na sťažnosti obyvateľov Janigovej ulice na hluk, množstvo áut pri 

konaní rôznych futbalových zápasov, ďalej informoval o arogantnosti zástupcov futbalového 

zväzu.  

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že bude stretnutie k Územnému plánu zóny 

Myslava – nové domy, kde budú predložené pripomienky MČ. 

Informoval aj o tom, že 14 – 15 vrakov áut bolo v spolupráci s mestskou políciou odstránených 

zo sídliska. 

 

15) Záver 

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

a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 28.06.2021 

 

 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


