
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 26. 01. 2022 o 16.00 hod.  

konaného virtuálne prostredníctvom Teams 

 

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

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

Marián Koszoru, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Peter Višňovec 

Ospravedlnený: Mgr. Zdeno Bartók 

Prizvaní: Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD., Ing. Miroslav Michalus, prednosta 

 

Program: 

1) Otvorenie  
2) Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022              
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: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

Jednotlivé body programu boli prerokované a bolo za nich hlasované. 

 
 
2) Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 
Ing. Háberová oboznámila členov komisie s I. zmenou rozpočtu na rok 2022. 
V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 000,00 €, z toho: 
- zvýšenie o sumu 20 000,00 € je z dôvodu predpokladanej úpravy nájomného o infláciu 
a platieb za teplo a elektrickú energiu v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, 
priestorov ... 
- zvýšenie o sumu 6 500,00 € je z dôvodu čiastočného zvýšenia príjmov z výherných hracích 
automatov v podpoložke 221004 – Výherné hracie automaty 
- zvýšenie o sumu 3 500,00 je z dôvodu dobropisu za stravné lístky v podpoložke 292017 – 
Z vratiek. 
 
Vo finančných operáciách sa zvyšujú príjmové finančné operácie celkom o sumu 
104 603,51 €, z toho: 
- prevod z rezervného fondu o sumu 87 000,00 € na krytie kapitálových výdavkov 
- prostriedky z predchádzajúcich rokov – Sčítanie obyvateľov o sumu 1 603,51 €  
- prostriedky z predchádzajúcich rokov – Grant COOP Jednota o sumu 6 000,00 € 
- iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky o sumu 10 000,00 € 
a znižujú sa príjmové finančné operácie o sumu 39 000,00 € - prevod z rezervného fondu. 
 
Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 175 603,51 €, 
z toho v bežných výdavkoch celkom o 78 603,51 €: 
-   2 603,51 € vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 
- 36 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 



- 40 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 08.1.0 
v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 87 000,00 €: 
- 28 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 04.4.3 
- 15 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 
- 44 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 
vo finančných operáciách výdavkových celkom o sumu 10 000,00 €: 
- 10 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 vrátené finančné zábezpeky 
 
Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 80 000,00 €, z toho v bežných výdavkoch  
o sumu 41 000,00 €: 
-   1 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 
- 10 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 
- 30 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 
v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 39 000,00 €: 
- 30 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 
-   9 000,00 € vo funkčnej klasifikácii 05.3.0. 
 
Všetky úpravy rozpočtu vyplynuli z potreby zabezpečenia pripravovaných aktivít. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. sa vyjadril, že úprava rozpočtu je v súlade s platnou 

legislatívou. 

Pán Koszoru sa informoval, prečo nie je v projektovej dokumentácii zahrnuté parkovisko 

na Starozagorskej ulici č. 5. 

Prednosta Ing. Michalus povedal, že je nedostatok finančných prostriedkov a museli sa určiť 

priority, ktoré sa budú v roku 2022 realizovať. Uviedol, že k tomuto parkovisku nebola širšia 

diskusia s verejnosťou. Ide najmä o problém parkovania pod oknami bytovky. Oznámil, že ak 

poslanci rozhodnú o tejto akcii a schvália ju, potom sa bude realizovať.  

Doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. sa informovala, či sa bude realizovať revitalizácia vnútrobloku 

Bauerova – Jasuschova. 

Ing. Háberová povedala, že projekty revitalizácie vnútroblokov bude riešiť Mesto Košice. MČ 

Košice – Sídlisko KVP predložila PD Mestu Košice. 

Pán Koszoru informoval, že podľa jeho informácií sa už tieto projekty posúvajú na stavebné 

konanie. 

Doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. sa informovala, či suma 28 000,00 € je rozpočtovaná na PD 

Fontána. 

Ing. Háberová odpovedala, že áno. 

Predseda komisie Ing. Roman Matoušek oznámil členom finančnej komisie, že pribudol nový 

člen finančnej komisie – Peter Višňovec – zástupca mládežníckeho parlamentu. Vyzval ho, aby 

sa členom komisie predstavil. Pán Višňovec sa predstavil členom komisie a vyjadril svoje 

presvedčenie, že aj on chce pomôcť svojou činnosťou Sídlisku KVP.  

Predseda komisie Ing. Roman Matoušek poďakoval a privítal ho v komisii. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

a) schváliť I. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 
  Hlasovanie: 
  Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
3) Rôzne 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o odpredaji Senior domu, ktorý bude predmetom 
rokovania na MieZ. Upozornil, že pred MieZ bude prebiehať testovanie všetkých zúčastnených 
osôb. Neposlancom odporúča sledovať MieZ on-line. 



Ing. Žec sa informoval, na ktorých ihriskách budú osadené tieniace plachty. Upozornil 
na skutočnosť, že ak by sa inštalovala plachta na ihrisko Žihadielko, bolo by to nevhodné, 
nakoľko ihrisko je otvorené a fúka tam silný severný ako aj juhozápadný vietor.  
Prednosta Ing. Michalus informoval, že tieniaca plachta určite nebude osadená na detskom 
ihrisku Žihadielko, nakoľko je to dar od spoločnosti Lidl a 5 rokov na ňom nie je možný zásah. 
Osadenie tieniacich plachiet bude pravdepodobne na DI Húskova, DI Dénešova a o treťom 
ihrisku sa ešte rozhodne. Zároveň poukázal na skutočnosť, že tieniace plachty sú certifikované 
aj na silnejší vietor a prepúšťajú vzduch.  
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o tom, že viac ako mesiac je kamerový systém aj 
nad DI Žihadielkom, work-outovým ihriskom. Ďalšie kamery budú nainštalované na ulici 
Drábova 2-4. V Drocárovom parku by mali byť čoskoro sfunkčnené už nainštalované 2 kamery, 
pripojenie elektriky sa rieši s VSE.  
Mgr. Kelbelová informovala, že 1 kamera je na Bauerovej ulici a došlo k zmene správcu. Nie 
je ním už Bytové družstvo.  
Prednosta Ing. Michalus oznámil, že síce máme vývod kamier na pult policajnej ochrany, ale 
MČ Košice – Sídlisko KVP nemôže k týmto výstupom získať prístup (GDPR). Bude 
to pravdepodobne možné len v prípade trestnej činnosti. 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že dnes, t. j. 26.01.2022 o 18,30 hod. bude on-line 
rokovanie s poslancami.  
 
4) Záver 
Predseda komisie Ing. Matoušek v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť 
a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  
 

v Košiciach, dňa 26.01.2022 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


