
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 25. 08. 2021 o 16.00 hod.  

konaného virtuálne prostredníctvom Teams 

 

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

Sidorjaková, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. Martin Žec 

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

Mgr. Zdeno Bartók 

 

Program: 

s nasledovným programom: 

1) Otvorenie  
2) Návrh na II.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 
3) Rôzne 

4) 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) Návrh na II.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2021 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o zmenách v rozpočte, ktoré súvisia najmä 
s navýšením rozpočtu kapitálových výdavkov a zmeny v projektoch Interreg.  
Diskusia: 
Mgr. Kelbelová sa dotazovala na Interreg I a II, čo to vlastne je. Predseda komisie Ing. 
Matoušek informoval, že ide o cezhraničné programy, v ktorých sme boli ako uchádzači 
úspešní a realizujú sa v spolupráci s Maďarským partnerom. V rámci projektu Interreg I bol 
organizovaný Festival lokálnych produktov a v rámci projektu Interreg II bol organizovaný 
Letný festival na KVP. 
Dotazovala sa aj na podpoložku kancelárske potreby – refundácia – Ing. Háberová vysvetlila, 
že finančné prostriedky, ktoré MČ refundoval ÚPSVaR SR zo mesiac november 2020 už nebolo 
možné použiť na refundáciu miezd a odvodov, preto sa refunduje položka kancelárske potreby. 
Pán Koszoru informoval prítomných o úpravách rozpočtu bežných výdavkov, ktoré riešila 
komisia výstavby, dopravy a životného prostredia (opravy ciest, zimná údržba, údržba 
venčovísk, bioodpad) a oznámil, že komisia odporúča schváliť zmeny rozpočtu aj 
v kapitálových výdavkoch. 
Ing. Sidorjaková sa dotazovala, prečo sa v dôvodovej správe na strane 4, 5 a ďalších opakuje 
kategória 610, 620, 630, 640 – Ing. Háberová vysvetlila, že tieto kategórie sa opakujú z dôvodu, 
že ide vždy o inú funkčnú klasifikáciu – 01.3.3, 06.2.0 a pod.  



Dotazovala sa aj na to, kedy a kto bude refundovať výdavky na projekty Interreg. Predseda 
komisie Ing. Matoušek informoval, že refundovať sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou 
v budúcom roku a bude ich refundovať Košický samosprávny kraj. 
Dotazovala sa aj na úpravy rozpočtu na sčítanie domov, bytov a obyvateľov. Ing. Háberova 
oznámila, že ide o konečné úpravy rozpočtu podľa skutočného čerpania.  
 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

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

predloženého návrhu.    
  Hlasovanie: 
  Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
3) Rôzne 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o prebiehajúcich prácach, ktoré sa na sídlisku 

realizujú – multifunkčné ihrisko, pešia zóna OC Jednota, detské ihrisko, minifutbalové ihrisko, 

Džemo bar – kontajnerové šatne – ide o grant z Košického samosprávneho kraja vo výške 

5 000,00 €, výdavky MČ budú vo výške 15 000,00 €, úprava parkoviska Zombova, otvorenie 

cesty Jána Pavla II. po rekonštrukcii.  

Ďalej informoval o ukončení projektových dokumentácií – zateplenie budovy, zelená strecha 

(projekty IROP). Projekt zelená strecha bude 5 % spolufinancovaný MČ, 95 % finančných 

prostriedkov (po schválení žiadosti) bude zabezpečených z eurofondov prostredníctvom 

Ministerstva životného prostredia SR, kde bola podaná žiadosť. Pripravujú sa podklady k novej 

výzve – zateplenie budovy, ukončuje sa PD fontána. Boli ukončené aj rekonštrukčné práce 

zasadačky MČ.  

Pán Koszoru doplnil, že sa opravuje aj cesta Zombova – Húskova. Oznámil, že onedlho bude 

dokončená štúdia využiteľnosti bývalej MŠ na Bauerovej ulici, cca do 2 týždňov, chodník 

Húskova 1 – 3 je na stavebnom úrade. 

Mgr. Kelbelová sa dotazovala na Senior dom. Predseda komisie Ing. Matoušek oboznámil 

prítomných so zrušením súťaže. Ukázala však nový smer, akým by sa mala MČ v súvislosti so 

Senior domom uberať. Boli rozdelené jednotlivé pozemky. Pokračuje sa v návrhoch, ako ďalej 

s využitím priestorov, poslanci budú musieť o tom rozhodnúť.  

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval aj o neúspešnej koncesii na zastávky MHD, bola 

daná výpoveď spoločnosti Euro AWK, čaká sa, ako dopadnú rokovania. 

 

4) Záver 

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

a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 25.08.2021 

 

 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 



  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


