
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 27. 06. 2022 o 16.00 hod.  

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP 
 

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

Žec, Marián Koszoru, Mgr. Zdeno Bartók, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana 

Kelbelová, 

Ospravedlnení: doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. František Palkó, Peter Višňovec 

  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Záverečný účet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 

2021 

3) Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 

4) Výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2021 
5) Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022              
6) Rôzne 
7) 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 
2021 
Ing. Háberová oboznámila členov komisie s najdôležitejšími časťami Záverečného účtu 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za 2022, najmä s tvorbou rezervného fondu 
a s podrobným čerpaním kapitálových výdavkov v roku 2021. Informovala aj o tom, že v roku 
2021 neboli refundované výdavky za Interreg I. a Interreg II., čo spôsobilo, že bolo nevyhnutné 
použiť prostriedky rezervného fondu na krytie bežných výdavkov.  
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval prítomných o tom, že finančné prostriedky 
za Interreg I. a Interreg II. budú Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP zaslané v tomto roku, 
aj keď krátené cca o 3 000,00 € z dôvodu pochybenia. 
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 2021 bez výhrad, 

b)  schváliť použitie zostatku finančných operácií za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu 

      vo výške 3 005,16 EUR,  

c)  vziať na vedomie správu audítora za rok 2021.  
    Hlasovanie: 
    Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 



3) Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2022 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o tvorbe a použití rezervného fondu. Poukázal 

na čerpanie kapitálových výdavkov. 

Pán Koszoru konštatoval, že je nízky zostatok rezervného fondu, čo v svojej správe konštatuje 

aj pán kontrolór. Podľa neho rezervný fond má slúžiť aj na krytie nepredvídaných okolností. 

Odporúča v budúcnosti vyhnúť sa takému vysokému čerpaniu, neísť na hranu. 

Predseda komisie Ing. Matoušek povedal, že Mesto Košice vyčíta mestským častiam, ak majú 

vysoké zostatky na účtoch rezervného fondu. Konštatoval, že pán starosta Halenár nečerpal 

finančné prostriedky z rezervného fondu a teda nerealizoval žiadnu výstavbu ani zlepšenie 

podmienok na sídlisku. Povedal, že MČ nemá iné zdroje a ani majetok, ktorý by vedela 

odpredať. Informoval, že v budúcnosti predpokladá zostatok rezervného fondu vo výške od 50 

do 100 tis. €. Informoval aj o tom, že vláda vzala obciam finančné prostriedky (podielové dane) 

pre matky s deťmi. V budúcnosti bude potrebné vziať účelový úver, ktorý by bol neskôr krytý 

z predaja Senior domu. MČ nemá žiadne úvery, má iba návratnú finančnú výpomoc vo výške 

69 192,00 €, poskytnutú MF SR na krytie výpadku podielových daní a táto sa nezarátava 

do úverov. 

Pán Koszoru povedal, že ak by vznikla nepredvídaná situácia v rámci CO, nevedeli by sme nič 

riešiť. 

Ing. Žec – vyslovil názor, že MČ má mať krízový rezervný fond, ktorý by bol nedotknuteľný 

do 31.12. bežného roka.  

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 2022.               

    Hlasovanie: 
    Za: 6     Proti:1     Zdržal sa: 0 
 

4) Výročná správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2021 

Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o čerpaní kapitálových výdavkov za rok 2021. 

Uviedol, že vo Výročnej správe Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2021 sú časti, 

ktoré sú nemenné a sú len aktualizované. 

Pán doc. MVDr. Peter Korim, CSc., pochválil materiály a zhodnotil, že všetky aktivity, ktoré 

boli realizované v roku 2021, boli schválené miestnym zastupiteľstvom.  

Pán Koszoru zdôraznil, že on chcel len poukázať na krytie rizík v rezervnom fonde. 

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 2021.             
   

    Hlasovanie: 

    Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 
5) Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022              
Ing. Háberová oboznámila prítomných so zmenami rozpočtu ako v príjmovej, tak aj 
vo výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2022 podľa 

predloženého návrhu.                

                            Hlasovanie: 

       Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 



6) Rôzne 

Ing. Žec – informoval sa, či bol nakúpený mobiliár. Ing. Háberová oznámila, že áno. 

Ďalej sa informoval na projekt Wifi pre Teba II. – kde všade bude wifi realizované.  

Predseda komisie Ing. Matoušek oznámil, že v každom obvode bude wifi. 

Ing. Sidorjaková sa informovala, ako sa doriešil nájom s poštou, či bola podpísaná nájomná 

zmluva.  

Predseda komisie Ing. Matoušek oznámil, že áno, Pošta podpísala novú nájomnú zmluvu 

a takisto aj Slovnaft. 

Predseda komisie Ing. Matoušek vyslovil prosbu, ak niekto pozná čašníkov/čašníčky, aby im 

dal vedieť, že potrebujeme personál do Komunitnej kaviarne.  

Pán Koszoru vyslovil názor, že sa ponúka veľmi nízky plat pre personál. Uviedol, že všade 

po sídlisku majú čašníci plat od 7,00 € za hodinu vyššie a my ponúkame plat 4,50 € za hodinu. 

Konštatoval, že by bolo potrebné prehodnotiť ponúkané platy.  

 
7) Záver 
Predseda komisie Ing. Matoušek v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť 
a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  
 

 

 

 

v Košiciach, dňa 28.06.2022 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


