
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 27. 09. 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, Ing. 

František Palkó, Mgr. Zdeno Bartók 

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

Prizvaný: Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. 

 

Program: 

1) Otvorenie  
2) a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún 2021 
     b)  Monitorovacia správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za I. polrok 2021 

       c)  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
             k 30.06.2021     

3) Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP  
k 30.06.2021 

4) Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021 
5) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:   

“Kultúrno - spoločenské centrum KVP“ 
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  a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún 2021 
Ing. Háberová informovala o zmenách v rozpočte, ktoré bolo potrebné urobiť vzhľadom 
na ukončenie niektorých projektov z ÚPSVaR, ako aj na zabezpečenie ostatných výdavkov 
v rozpočte.  
Diskusia: 
Ing. Sidorjaková sa dotazovala na úpravu rozpočtu v sume 5 000,00 € - prečo sa robila úprava, 
na úpravu rozpočtu v sume mínus 1 000,00 €, kde sa pridali tieto finančné prostriedky. Ing. 
Háberová vysvetlila, že úpravou rozpočtu v sume 5 000,00 € sa znížila podpoložka zametanie, 
čistenie ulíc a parkovísk po zime, kde boli nečerpané finančné prostriedky a zvýšila sa 
podpoložka všeobecné služby – zimná údržba dodávateľským spôsobom. Ide o rovnakú 
podpoložku, avšak s odlišným analytickým členením. 
V podpoložke 636001 - Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí sa znížil rozpočet 
o 1 000,00 € a zvýšil sa v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál. Táto podpoložka bola 



zvýšenie celkom o sumu 1 527,73 €, takže 1 000,00 € bolo z podpoložky 636001 a zvyšné 
navýšenie je dorovnaním celkových úprav rozpočtu. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. sa  vyjadril, že úpravy rozpočtu sú v poriadku a sú 

vykonané v zmysle kompetencie, ktorá bola daná starostovi miestnym zastupiteľstvom – robiť 

úpravy rozpočtu v podpoložkách do výšky 10 000,00 €.  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

jún 2021.    
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
2 b) Monitorovacia správa Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za I. polrok 2021 
Mgr. Kelbelová sa dotazovala, prečo sú také nízke príjmy zo známok pre psov. Predseda 
komisie Ing. Matoušek vysvetlil, že v priebehu roka sa známky pre psov predávajú iba pre novo 
evidovaných psov.  
Mgr. Kelbelová sa informovala, prečo nie je čerpanie rozpočtu na projektoch – Džemo, a čo sa 
myslí projektom pre K1K. 
Ing. Háberová informovala, že čerpanie finančných prostriedkov bude až koncom roka.  
Pán Koszoru informoval o tom, že je potrebné, aby mestská časť mala pripravené projekty, 
ktorými by bolo možné zapojiť sa do rôznych výziev a získať tak finančné prostriedky z iných 
zdrojov.  
Predseda komisie Ing. Matoušek dodal, že projekt K1K + zasadačky vytvára otvorenú zónu 
pre občanov. V zasadačke už prebehla rekonštrukcia vrátane výmeny nábytku. 
Pán Koszoru prezentoval časti projektu. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie monitorovaciu správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za I. polrok 

2021.  
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
2 c) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
k 30.06.2021  
Ing. Háberová informovala, že monitorovacia správa bola doplnená o tabuľkové a grafické 
znázornenie čerpania rozpočtu výdavkov a plnenia príjmov. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

k 30.06.2021.  
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
3) Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
k 30.06.2021 
Pán Koszoru sa dotazoval, či je urobená pasportizácia zelene. Ing. Háberová informovala, že 
zatiaľ nie a na tento účel ani neboli vyčlenené finančné prostriedky v tomto roku. 
Ing. Sidorjaková sa pýtala, ako boli použité finančné prostriedky vo výške 40 000,00 € 
v bežných výdavkoch. Ing. Háberová informovala, že finančné prostriedky boli použité 
na preklenutie dočasného nedostatku zdrojov na bežnom účte. Tieto finančné prostriedky sa 



v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do konca roka musia vrátiť späť na účet rezervného 
fondu. 
Kontrolór MČ KVP Ing. Takáč, PhD. informoval, že je to v súlade so zákonom. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP k 30.06.2021.  
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
4) Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021 
Ing. Sidorjaková sa dotazovala, či sa penalizuje oneskorené uhrádzanie faktúr. Ing. Háberová 
informovala, že výzvy na úhradu sa zasielajú, ale v tomto „kovidovom období“ sa penalizácia 
nerealizuje, vymáha sa iba istina. 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval o úľavách na nájomnom systémom 1 x 
s osobitným zreteľom pre nájomcov, čo sa vždy riešilo a schvaľovalo na MieZ. 
Ing. Sidorjaková sa informovala, či aj mestská časť je dlžná, alebo či sú dlžní len nájomcovia 
za teplo, vodu a pod. Ing. Háberová informovala, že mestská časť hradí faktúry za služby 
v stanovených termínoch a uvedené nedoplatky sú iba na strane nájomcov. 
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2021.  
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
5) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:   
“Kultúrno – spoločenské centrum KVP“ 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že predbežná hodnota projektu je 600 000,00 €, 
spoluúčasť mestskej časti by mala byť vo výške 5 %, teda 30 000,00 €. Vzhľadom k tomu, že 
projekt ešte nie je úplne dokončený, nie je možné stanoviť presnú výšku spolufinancovania. 
Mgr. Kelbelová sa informovala, či sa nepočíta so spolufinancovaním mesta, keďže je to ich 
budova, čo bude financovanie zahŕňať a čo s ostatnými priestormi na hornom podlaží. 
Predseda komisie Ing. Matoušek informoval, že by to mal byť súčasný priestor Denného centra, 
mala by sa vytvoriť miestnosť pre cca 140 ľudí, kde by sa mohli konať rôzne akcie, aj rodinné. 
S využitím ostatných priestorov sa zatiaľ neuvažovalo, bude sa to riešiť neskôr.  
Pán Koszoru vyzdvihol pripravenosť projektových dokumentácií, podporuje ich a dúfa, že 
mestská časť bude úspešná a že sa jednotlivé projekty budú realizovať. Sídlisko starne, 
potrebuje mať spoločenskú miestnosť, ktorá by bola využívaná aj na rodinné akcie. 
Ing. Sidorjaková – dotazovala sa, či by mesto neprispelo finančnými prostriedkami. Predseda 
komisie Ing. Matoušek povedal, že nemožno očakávať ďalšie finančné prostriedky. 
Ing. Žec sa informoval, či v budúcnosti nemôže dôjsť k odpredaju budovy mestom. 
Pán Koszoru povedal, že ak by bolo financovanie z eurofondov, 5 rokov nie je možný pohyb 
majetku. Keďže máme tieto priestory v správe od mesta, môžeme do takéhoto majetku aj 
investovať.  
Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Kultúrno – 

spoločenské centrum KVP“   
  Hlasovanie: 
  Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 



 
2) Rôzne 

Nikto sa neprihlásil do diskusie. 

 

3) Záver 

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

a ukončil zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 27.09.2021 

 

 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


