
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 25. 2. 2020 o 16.30 hod 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Ladislav Takáč, PhD., Ing. Roman Matoušek, Marián 

Koszoru, Mgr. Zdeno Bartók, Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec, 

Ing. Ivan Harajda  

Ospravedlnení: doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, Csc., Ing. Marta 

Sidorjaková 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021,2022 

3) Rôzne 

4) Záver 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD., privítal prítomných členov na zasadnutí komisie, 

oboznámil členov komisie s programom. 

                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                                        Za: 6     Proti:0    Zdržal sa: 0 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021,2022 

Ing. Takáč oboznámil komisiu s návrhom rozpočtu na rok 2020 a roky 2021, 2022. Vysvetlil, 

že mesto Košice schválilo svoj rozpočet na mestskom zastupiteľstve a historicky sa zvýšil 

podiel daní pre Mestskú časť-Sídlisko KVP na sumu 54,50 €/1 obyvateľ. Ing. Matoušek 

prezentoval komisii online rozpočet na rok 2020 v číselnej aj grafickej podobe. Porovnal rok 

2019 a rok 2020, čiže v percentách dochádza k 31% navýšeniu podielových daní oproti roku 

2019, čo je v absolútnom vyjadrení o 350 000,- €  viac oproti roku 2019. Príjmy z vlastníctva 

majetku sú navýšené o 21%, jedná sa hlavne o Slovnaft, prezentoval aj grafické porovnanie 

dane za psa a tiež príjmov z vlastníctva. Celkové navýšenie príjmov oproti roku 2019 je 

o 26%. Ing. Matoušek oboznámil členov komisie s prácou v tomto novom programe, kde sa 

dajú vyšpecifikovať jednotlivé druhy výdavkov podľa funkčnej klasifikácie. Vo funkčnej 

klasifikácii 9.1. výkonné a zákonodarné orgány je nárast o 14% oproti roku 2019. Taktiež 

v programe sa dajú vyšpecifikovať samostatne kapitálové výdavky z rezervného fondu, napr. 

bezbariérový prístup do DC sú rozpočtované výdavky vo výške 35 000,- € a na komunitnú 

kaviareň vo výške 19 000,- €. Na projektové dokumentácie sú rozpočtované výdavky 

v celkovej sume 41 600,- €, tie sa v programe dajú rozdeliť aj podľa obvodov do ktorých 

patria. Podobne sa dá rozdeliť rozpočet aj na výstavbu parkovísk na Janigovej a Zombovej 

ulici – patriacej do Obvodu č.3 v celkovej sume 70 000,- € a podobne. Kapitálové výdavky 

korešpondujú s poslaneckými návrhmi plus sa v kapitálových výdavkoch nachádzajú 

projekty, ktoré neboli realizované v minulom roku.  

 

Otvorenie diskusie: 

Ing. Harajda sa pýtal koľko máme v rezervnom fonde a aký je prebytok hospodárenia. Bolo 

mu oznámené, že v rezervnom fonde je cca. 500 000,- €. Čiže, ak teraz vyčleníme 342 900,- € 

na kapitálové výdavky, tak tam ostane okolo 160 000,- €. Určite sa potom znížia kapitálové 

výdavky, či sa s tým počíta. Z uvedeného vychádza, že v poslednom volebnom roku budeme 



mať na rezervnom fonde veľmi málo finančných prostriedkov. Ing. Háberová vysvetlila, že 

každý rok je schvaľovaný vyrovnaný rozpočet. V každom roku ostávajú nedočerpané niektoré 

výdavky a preto je predpoklad, že rezervný fond sa bude napĺňať každoročne. Ing. Harajda sa 

informoval, že v ktorej časti by sa malo nachádzať rozšírené parkovisko na Zombovej ulici 

a tiež prečo je vysoká suma na realizáciu vyvierania vody. Ing. Matoušek mu odpovedal, že 

parkovisko Zombova by malo byť nad fontánou, a pri vodozádržných opatreniach je suma len 

odhadovaná. Jedná sa o retenčnú nádrž, kde v prvom roku je potrebné vodu merať, a ak by 

boli výzvy z EÚ budeme sa môcť do projektov zapojiť. Predovšetkým ide o to, aby sme 

nemuseli platiť za zálievky.  

     Ing. Matoušek informoval o zámere multifunkčného ihriska, kde by mala byť vykonaná 

komplexná rekonštrukcia areálu. Sú tam 3 ihriská vedľa seba a takisto sa chystá obnova 

Džema. Ďalšie kapitálové výdavky sú na dopravno-bezpečnostné projekty pre školy 

Lechkého, Čordákova, Drábova, tam sa vyskytujú najčastejšie kolízie áut s chodcami. Ing. 

Kelbelová sa pýtala, či v rozpočte na vodorovné dopravné značenie sú len určité ulice. Ing. 

Matoušek odpovedal, že je to výdavok na kompletné vyznačenie obnovy, plus niektoré ulice 

treba ošetriť aj žltými vodorovnými značeniami, kvôli bezpečnostnej situácii, a taktiež 

prechody pre chodcov a stredové čiary. Nie je to delené na ulice, možno bude finančných 

prostriedkov na kompletnú obnovu málo. Pán Koszoru informoval, že v rámci komisie pre 

výstavbu sa robil aj prehľad o potrebe vyznačovania, preto požiadal, aby sa vyznačovanie 

robilo od najnevyhnutnejšieho z hľadiska bezpečnosti. Ing. Harajda sa pýtal aj na OC IV., kde 

by uvítal tiež čiary na parkovanie vo vnútri zásobovacieho dvora. Ing. Žec sa informoval 

o úprave promenádneho chodníka. Ing. Matoušek informoval, že len projekt fontány a okolia 

by sa mal stáť cca. 1 000 000,- €. Mal by to byť širokospektrálny projekt. Ide o to, že musíme 

mať najprv vypracovaný projekt až do fázy realizácie, aby sme sa mohli uchádzať 

o eurofondy. Taký istý projekt by sme mohli použiť aj na ostatné promenádne chodníky. Ing. 

Harajda sa informoval o bezbariérovom prístupe do DC, ako to vlastne bude vyzerať a tiež, či 

prevedenie bude anti-vandalské. Ing. Matoušek mu odpovedal, že by to mala byť uzavretá 

plošina, kde budú dostávať kľúče aj nájomcovia budovy. Otázka bola aj na komunitnú 

kaviareň, či sa tam bude predávať aj alkohol. Odpovedal pán Koszoru, kde zámerom je 

vybudovať komunitnú kaviareň pre rodiny s deťmi, malo by sa tam podávať maximálne pivo 

a víno. Prejde to však všetko dozornou radou.  

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021,2022 podľa predloženého návrhu. 

 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

3. Rôzne 

Ing. Takáč upresnil, že v tomto bode budú tri parciálne časti a to pravidlá participatívneho 

rozpočtu, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ, žiadosť o poskytnutie dotácie na 

realizáciu projektu : „Vytvorenie tréningového centra pracovnej integrácie v spolupráci so 

sociálnym podnikom – Podnik služieb KVP s.r.o.“ 

1. Pravidlá participatívneho rozpočtu 

Na predchádzajúcej komisii, bolo odporúčané doplniť pravidlá participatívneho rozpočtu. 

Väčšina sa doplnila. Pán Koszoru a Mgr. Horenský sa stretli s pánom starostom a ich 

pripomienky sa zapracovali do pravidiel participatívneho rozpočtu. To čo sa nezapracovalo, 

alebo, ak by boli iné návrhy bude riešené internou smernicou. Momentálne sú pravidlá 

urobené najlepšie ako sa len dalo urobiť.  



Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť pravidlá participatívneho rozpočtu podľa predloženého návrhu.  

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8    Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ-Sídlisko KVP 

Bolo potrebné zosúladiť zásady so štatútom mesta. V rámci zásad sa riešila aj úprava sumy, 

z pôvodných 300,- € na sumu 4 999,- € na odpustenie nevymožiteľných pohľadávok ako 

kompetencia starostu MČ. Pán Koszoru ani ostatní členovia komisie nesúhlasili s týmto 

návrhom, trvajú na tom, že táto kompetencia by sa nemala brať zastupiteľstvu. Pán Koszoru 

zdôvodňoval, že to nie je nutné ani kvôli operatíve, nakoľko ide o proces, ktorý sa vykonáva 

raz za niekoľko rokov. 

Ing. Háberová vysvetlila, že v rámci vykonávaného auditu sa audítor dotazuje na pohľadávky. 

Táto kompetencia bola navrhovaná z dôvodu inventarizácie. Ak by pri inventarizácii vyplynula 

povinnosť odpisu niektorej pohľadávky, bolo by to jednoduché riešenie a dalo by sa to 

realizovať okamžite. Ing. Matoušek dal návrh na vypustenie tohto bodu zo zásad, aby sa zásady 

odporučili na schválenie. Ing. Takáč navrhoval limit pre starostu 1 000,- €.   

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ s ponechaním kompetencií 

odpustiť pohľadávky pre MieZ.  

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 6     Proti:1     Zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu: 

 „Vytvorenie tréningového centra pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym 

podnikom – Podnik služieb KVP s. r. o.“ 

Ing. Matoušek oboznámil členov komisie s povinnosťou mať finančné prostriedky na 

spolufinancovanie rôznych projektov v rozpočte na príslušný rok. V roku 2020 bude žiadať 

Sociálny podnik o spoluúčasť na financovaní projektu „ Vytvorenie tréningového centra 

pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom – Podnik služieb KVP s.r.o.“ vo 

výške 5 % celkových výdavkov na projekt. 

Otvorenie diskusie: 

Takmer na 90 % máme schválenú dotáciu najviac vo výške 20 000,- €. Z uvedenej dotácie je 

možné zakúpiť aj náradie.  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 

schváliť spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu „Vytvorenie tréningového centra 

pracovnej integrácie v spolupráci so sociálnym podnikom – Podnik služieb KVP s.r.o.“ vo 

výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu (max. výška 1 000,-  €) Mestskou 

časťou-Sídlisko KVP pre Podnik služieb KVP s.r.o. v rámci výzvy MV SR. 

 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 



Otvorenie diskusie: 

     INTEREG je tiež forma dotácie 25 000,- € , ide o cezhraničnú spoluprácu. Dostali by sme 

stan v hodnote 15 000,- € ten je pre 100 ľudí – bol by určený napríklad na ľudové tradície, ktoré 

sa budú konať v septembri, respektíve na väčšie kultúrne alebo spoločenské podujatia. Finančné 

prostriedky budú pridelené aj z externých zdrojov. Ing. Matoušek informoval o tom, že 

pravdepodobne bude schválený projekt na nabíjaciu stanicu a taktiež o dotácii na revitalizáciu 

DI Hemerkova 10 000,- € od Úradu vlády.  

     Na základe predbežného opatrenia súdu boli na Senior dome vymenené zámky a dnešným 

dňom prešla správa majetku späť na MČ KVP. Z dôvodu dlhej rozpracovanosti stavby bude 

potrebné zabezpečiť súdno-znalecké posudky, jeden na statiku a druhý na vyčíslenie hodnoty 

stavby. Pravdepodobne bude nevyhnutné zbúrať hornú nadstavbu, ktorá nebola predmetom 

projektovej dokumentácie a stavebný úrad vydal rozhodnutie pôvodnému správcovi na tieto 

búracie práce. Súčasne bude potrebné podať žalobu na súde vo veci vymožiteľnosti nákladov. 

Pre samotné dokončenie stavby bude potrebná investícia, ktorú nebude možné realizovať 

z rozpočtu mestskej časti. Na základe uvedeného bude potrebné poveriť starostu zistením 

úverových podmienok v jednotlivých bankách. O úvere sa bude samostatne rokovať (banka 

môže poskytnúť MČ KVP úver vo výške max. 60 % z rozpočtu bežných výdavkov – maximálne 

by to predstavovalo sumu 700 000,- €). Pôvodný projekt Senior domu bol prehodnotený a po 

stavebnej stránke vyhovuje súčasným normám. Mestská časť KVP uvažuje v tomto objekte 

zriadiť sociálne služby najmä pre starších občanov. Ing. Harajda zisťoval, či hľadáme nového 

investora, respektíve kto  bude budovu spravovať. Ing. Matoušek odpovedal, že v tejto fáze 

nebolo o tom rozhodnuté. Uviedol, že v prvom rade je to náš majetok o ktorý sa musíme starať. 

Odhad predbežnej ceny rekonštrukcie je cca. 2 400 000,- €.  

 

4. Záver 

Ing. Takáč dal návrh na nového predsedu finančnej komisie Ing. Matoušeka, keďže predsedom 

komisie môže byť len poslanec. Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom 

komisie za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 2. 3. 2020 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

 

Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

   predseda komisie v. r. 
   

 


