
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 26. 04. 2021 o 17.00 hod. konaného 

virtuálne prostredníctvom Teams 

 

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

Sidorjaková , doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec 

Ospravedlnení: Marián Koszoru, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Mgr. Mariana Kelbelová, 

Ing. Ivan Harajda 

Prizvaní : Ing. Ladislav Takáč, PhD., Ing. Lenka Sirotňáková 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2)   Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – marec 

2021 

3) Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru ToMis, s.r.o. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru 

z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

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 – 
marec 2021 
     Predseda komisie Ing. Matoušek konštatoval, že všetky materiály k daným bodom boli 
zaslané. Informoval, že za dané obdobie bolo realizované jedno rozpočtové opatrenie. Ing. 
Takáč, PhD. oboznámil prítomných o zmenách v rozpočte, ktoré boli v súvislosti 
s vyúčtovaním COVID-19. Neboli však preplatené ešte všetky výdavky. V tomto operatívnom 
rozpočtovom opatrení sú len malé zmeny.  Ing. Matoušek vysvetlil, že sa jedná len o zmeny 
v rozpočte, ktoré má v kompetencii starosta Mestskej časti a všetky veľké zmeny schvaľuje 
zastupiteľstvo. 
     Ing. Sidorjaková sa dotazovala na kategóriu 630 – Tovary a služby, položku 633001 – 
Interiérové vybavenie – sčítanie domov, bytov a obyvateľov (kód 111), kde je zvýšenie 
rozpočtu o 2 000,- €. Ing. Matoušek odpovedal, že sa jedná o nákup interiérového vybavenia 
pre sčítacích asistentov ako napríklad stoličky. Jedná sa o sčítanie obyvateľov, ktoré začne od 
3.5.2021 formou dosčítavania. Ing. Sidorjaková požadovala vysvetlenie zvýšenia rozpočtu 
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 6 447,30 €. Ing. Matoušek vysvetlil, 
že sa jedná o preplatenie výdavkov v súvislosti s testovaním na COVID-19 v sume 6 368,- € 
a dorovnanie platu na prenesený výkon štátnej správy o sumu 79,30 €. 



     Ing. Palkó sa dotazoval na schválené projekty Interreg I., Interreg II., o čo konkrétne tam 
ide. Ing. Matoušek odpovedal, že sú to projekty, v ktorých sa jedná o cezhraničnú spoluprácu 
s Maďarskom. Interreg I. (Veľké mesto, malá dedina) je projekt na organizovanie spoločných 
trhov za účelom propagácie lokálnych produktov. Interreg II.  je projekt na organizovanie 
spoločných podujatí medzi obcami/mestami za účelom vytvorenia spolupráce medzi mladými 
ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi, pre znevýhodnené a marginalizované 
skupiny obyvateľstva. Ing. Palkó sa ponúkol s pomocou pri preklade do maďarského jazyka.  
     Ing. Sidorjaková sa vyjadrila, či sa nedá zjednodušiť tabuľka k rozpočtu, pretože je 
komplikovaná. Ing. Takáč odpovedal, že v minulosti bola snaha zjednodušiť tabuľkovú časť 
k rozpočtu, aby boli viditeľné len zmeny. Avšak nesedeli potom koncové čísla v rozpočte. Ing. 
Palkó sa dotazoval na farebné vyznačenie zmien rozpočtu v tabuľkovej časti. Ing. Matoušek 
odpovedal, že farebne vyznačiť zmeny v tabuľkovej časti rozpočtu je možné.  
 

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 2021 s predloženými úpravami. 
    Hlasovanie: 
    Za: 6     Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

 

3) Schválenie úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru ToMis, s.r.o. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového 

priestoru z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-

19 

Ing. Matoušek vysvetlil, že ide o žiadosť nájomcu nebytového priestoru v správe MČ Košice – 

Sídlisko KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu druhej vlny pandémie, na 

zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. Pri predchádzajúcich zasadnutiach komisie sa 

prijalo pravidlo pre znižovanie nájomného „Jedenkrát a dosť“. Ak už niekomu bola raz 

poskytnutá zľava, tak druhýkrát už zľava z nájomného poskytnutá nebude, pretože to nie je 

hospodárne. Taktiež ani miestna rada neodporúčala schváliť žiadosť, tým nájomcom, ktorí 

žiadali o upravenie výšky nájomného v roku 2020. Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. 

vyjadril svoj názor, že už pred rokom bola sľúbená pomoc aj obciam, ktorým takto vypadnú 

príjmy. Doteraz bola poskytnutá zľava 7 subjektom. Ing. Takáč, PhD. podporuje myšlienku 

neodporúčať poskytnutie zľavy z nájomného druhýkrát, pretože sa prijalo pravidlo len raz. 

S týmto názorom súhlasila aj Ing. Sidorjaková.  

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť  úpravy výšky nájomného pre nájomcu nebytového priestoru ToMis, s.r.o. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa za obdobie sťaženého užívania nebytového priestoru z dôvodu 

opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19. 

                                                                                                     Hlasovanie:  

                                                                                         Za: 0    Proti: 6     Zdržal sa: 0 
 
4) Rôzne 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval  komisiu o online stretnutí poslancov. Ing. Palkó 

sa informoval, v akom štádiu je cyklochodník od ulice Jána Pavla až po Moskovskú. Ing. 

Matoušek uviedol, že štúdia je už spracovaná, cyklochodník je plánovaný po východnej strane 

bližšie k Bille, minimálna šírka je 3 metre. Ing. Palkó sa ponúkol pomôcť pri inteligentných 



riešeniach pri cyklochodníkoch. Ing. Takáč uviedol, že cyklochodník by mohol ísť cez projekty 

s účasťou Mestskej časti alebo celý projekt cyklochodníkov uhradí mesto Košice. Pri výstavbe 

cyklochodníkov je benefit opravené chodníky. Ing. Palkó sa informoval ohľadom verejného 

osvetlenia, kto ho má na starosti. Ing. Takáč odpovedal, že momentálne má verejné osvetlenie 

v správe DPMK. Ing. Sidorjaková sa informovala, či sa dá niečo urobiť s osvetlením chodníka 

za Jednotou. Ing. Matoušek odpovedal, že bola by možnosť osadiť solárne lampy. Ing. Takáč 

vysvetlil, že na verejné osvetlenie nemá Mestská časť kompetencie. Ing. Matoušek sa vyjadril, 

že sa posúdi, či sú potrebné 2 lampy na tomto chodníku.  

 

5) Záver 

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

a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 27. 04. 2021 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 
   

 


