
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 8. 6. 2020 o 16.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Roman Matoušek, Marián Koszoru, doc. Ing. Mária 

Gamcová, PhD., doc. MVDr. Peter Korim, Csc., Ing. Marta Sidorjaková, Mgr. Zdeno Bartók, 

Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec  

Prizvaní zástupcovia mestskej časti Košice – Sídlisko KVP: Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

Ospravedlnení: Ing. Ivan Harajda 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice – 

                       Sídlisko KVP za rok 2019         

3) Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 

2019               

4)   Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020            

5)   Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019        

6)   a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 2020   

                      b) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k 30.4.2020 

7)   Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  na rok 2020     

8)   Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného  

                       zreteľa             

9)    Nájom  motorového  vozidla  pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného      

zreteľa            

10) Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice 

11) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodičovské združenie pri MŠ  Za priekopou 57, Košice  

12) Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice –  

       Sídlisko KVP  

13) Rôzne 

14) Záver 

 

1) Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Roman Matoušek privítal prítomných členov a prizvaného zástupcu 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na zasadnutí komisie, oboznámil členov komisie 

s programom. 

                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                                        Za: 9    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

2) Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu 

Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019         

Kontrolór Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP Ing. Ladislav Takáč, PhD. oboznámil 

prítomných so stanoviskom k záverečnému účtu. Konštatoval, že záverečný účet je v súlade so 

zákonom. Tým, že Mestská časť Košice - Sídlisko KVP hospodári s viac ako 2 miliónovým 

rozpočtom, dochádza občas k pochybeniam, ale tieto nie sú závažného charakteru. Správa 

audítora je „bez výhrad“.  

Predseda komisie otvoril diskusiu k danému bodu. Nikto z prítomných nediskutoval. 

 



Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu 

záverečného účtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019. 

 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 9    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

3) Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 

2019               

Ing. Matoušek uviedol, že ide o rozsiahly materiál. Otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci 

diskusie sa pán Koszoru informoval, či v čiastke 10 000,00 €, ktorá bola rozpočtovaná na 

modernizáciu a rekonštrukciu schodov na Húskovej boli zahrnuté schody na Húskovej 1 

a schody Húskova – Zombova. Ing. Háberová predložila skutočné výdavky na schody: 

Húskova 1 – čerpanie výdavkov bolo vo výške 5 496,77 € a čerpanie na schody Húskova – 

Zombova bolo vo výške 3 986,39 €. Celkovo na rekonštrukciu schodov bolo vyčerpaných 

9 483,16 €. Ďalšia diskusia k danému bodu nebola. 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP: 

a) schváliť Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za 

rok 2019 bez výhrad, 

b) schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 73 420,64 EUR, 

c) schváliť použitie zostatku finančných operácií za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 3 409,70 EUR, 

d) vziať na vedomie správu audítora za rok 2019. 

 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 9    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

4) Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2020 

Ing. Háberová oboznámila prítomných so znížením rozpočtu aj v kapitálových výdavkoch, čo 

má vplyv na čerpanie rezervného fondu. Niektoré aktivity boli z rozpočtu vylúčené. V rámci 

diskusie sa Ing. Sidorjaková dotazovala na komunitnú kaviareň Džemo. Ing. Matoušek podal 

informáciu, že v tomto roku už bolo zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré 

by malo byť vyhotovené do 30.6.2020. V lete prebehne výber zhotoviteľa a následne bude 

zabezpečená realizácia tak, aby stavba bola odovzdaná do užívania v priebehu mesiaca marec 

2021. Ing. Sidorjaková sa dotazovala aj na vybudovanie nových parkovacích miest, kde budú 

nové parkovacie miesta vybudované. Ing. Matoušek odpovedal, že v rozpočte na rok 2020 boli 

vyčlenené finančné prostriedky na parkovisko Húskova a parkovisko Zombova spolu v sume 

70 000,00 €. Po vykonaní prieskumu trhu bolo zistené, že za uvedenú sumu nie je možné 

zrealizovať ani jedno parkovisko a preto boli finančné prostriedky v sume 90 000,00 € 

začlenené pod všeobecný názov rozšírenie parkovacích miest. Realizácia sa uskutoční na 

základe verejného obstarávania. Prebiehajú aj rokovania na Meste Košice ohľadom 

vybudovania parkovacích miest. Zatiaľ oficiálne výsledky nie sú. Pán Koszoru v diskusii 

uviedol, že na rozšírenie, resp. vybudovanie nových parkovacích miest (pri 3 parkoviskách) by 



bolo potrebných 210 000,00 € vzhľadom na náročnosť prác. V prvom odhade sa pracovalo so 

sumou 1 000,00 € na vybudovanie jedného parkovacieho miesta. Táto čiastka je nepostačujúca. 

Ing. Sidorjaková sa pýtala, či sa bude obstarávať 5 ks kamier, alebo za akým účelom je táto 

čiastka vyčlenená. Ing. Matoušek informoval, že prebiehajú rokovania so spoločnosťou Antik, 

ktorá by mala kamery napájať. Kamery by malo poskytnúť Mesto Košice bezodplatne, problém 

je ale s pripojením na elektriku. Ak by sa Mestská časť Košice - Sídlisko KVP uchádzala o grant 

zo štátnych prostriedkov, potom by finančné prostriedky vo výške 5 000,00 € boli určené na 

spoluúčasť pri financovaní daného projektu. Uvažuje sa aj o osadení solárnych panelov, na 

ktoré by sa kamery pripojili. Ing. Sidorjaková sa pýtala na realizáciu aktivity vyvieranie 

prameňa. Ing. Háberová oznámila, že na uvedenú aktivitu boli finančné prostriedky krátené 

a väčšina prác v súvislosti s prameňom bude riešená vlastnými kapacitami Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP. Doc. Ing. Gamcová, PhD. reagovala na zníženie rozpočtu miezd 

a pýtala sa, k akému zníženiu pracovných miest došlo. Ing. Matoušek informoval o zrušení 2 

funkčných miest a to: miesto archivárky a miesto rozpočtárky. V nadväznosti na to je od 

1.6.2020 v platnosti nová organizačná štruktúra. Ing. Háberová oznámila krátenie rozpočtu 

v rámci mzdových výdavkov o 55 000,00 € (z dôvodu novej organizačnej štruktúry a súčasne 

z dôvodu čerpania PN a OČR v mesiacoch 3 – 6 počas pandémie koronavírusu – čím došlo 

k úspore finančných prostriedkov). Ing. Sidorjaková sa dotazovala, kde bude umiestnená nová 

nabíjacia stanica. Ing.  Matoušek informoval, že nová nabíjacia stanica bude umiestnená pred 

budovou Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Car-sharingové nabíjačky 

boli premiestnené pred budovu Podniku služieb KVP, s.r.o. 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu na rok 2020. 

 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 1 

 

5) Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2019 

Bez diskusie. 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie výročnú správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

6) a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 

2020   

Ing. Háberová oboznámila prítomných o jednom zrealizovanom rozpočtovom opatrení za 

mesiac apríl v súvislosti s voľbami. V rámci príjmov je rozpočet zvýšený o 0,38 € ako centové 

vyrovnanie, nakoľko vo výdavkoch v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení č. 1 boli 

príjmy za voľby v celých eurách a výdavky v centoch. Príjmy a výdavky boli upravené celkom 

o 1 557,19 € - zvýšenie finančných prostriedkov za poštovné pri voľbách. 

 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 



vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

apríl 2020. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

               6) b) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

k 30.4.2020 

Diskusia: pán Koszoru – fotopasce – o čo sa jedná? Suploval sa nedostatok kamier? Ing. 

Matoušek odpovedal: fotopasce sa zakupovali za účelom monitorovania Senior domu, ktorý 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP prevzala do správy a využívajú sa aj pri krádežiach 

kvetov. Fotopasce sa neosvedčili pri krádežiach kvetov, nakoľko je v daných lokalitách príliš 

veľký pohyb. Ing. Žec ponúkol svoju pomoc pri nastavení fotopascí. Ing. Sidorjaková   sa pýtala 

na projektovú dokumentáciu pre výťah do denného centra, nakoľko sa jej zdalo, že uvedené sa 

už hradilo v minulom roku. Ing. Háberová skonštatovala, že v minulom roku neboli použité 

žiadne finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu bezbariérového prístupu do denného 

centra. Ing. Sidorjaková sa pýtala, aká dotácia sa poskytla a akému subjektu. Ing. Háberová 

oznámila, že dotácia pre Arénu sršňov bola schválená v minulom roku pre rok 2020 a zaslaná 

bola po ukončení rozpočtového provizória v mesiaci marec 2020 v schválenej výške 1 000,00 

€. Ing. Takáč, PhD. oznámil, že v druhom polroku vykoná kontrolu poskytnutia dotácií. Doc. 

Ing. Mária Gamcová, PhD. sa pýtala, aké pokuty sú príjmom Mestskej časti Košice – Sídlisko 

KVP – kto ich udeľuje a za čo. Ing. Háberová povedala, že časť pokút je vyrubovaná mestskými 

policajtami napr. za rušenie verejného poriadku, zasiela ich Ministerstvo vnútra SR tej mestskej 

časti, kde sa občan priestupku dopustil. Sú tu účtované aj penále za oneskorenú úhradu faktúr 

od nájomcov. Ing. Palkó sa pýtal na príjmy z DPMK. Ing. Háberová uviedla, že ide o príjmy za 

elektrickú energiu za automat na lístky na MHD. Mgr. Kelbelová sa pýtala na ostatné príjmy. 

Ing. Háberová uviedla, že v rámci ostatných príjmov ide najmä o príjmy za reklamu na 

zastávkach MHD – od spoločnosti Euroawk. Sú tu aj príjmy z predaja kľúčov ku 

kontajneroviskám nad dohodnutý rámec (1 kľúč/1 domácnosť) a vratky DPH pri zahraničných 

faktúrach.  

 

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 30.4.2020. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

7) Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  na rok 2020 

Ing. Matoušek informoval o všetkých návrhoch zmien v rozpočte na rok 2020, ktoré vyplynuli 

z krátenia podielových daní v nadväznosti na pandémiu koronavírusu. Oznámil, že bolo 

nevyhnutné pristúpiť k zníženiu príjmov a zníženiu výdavkov. Úpravy sa týkali ako bežných, 

tak aj kapitálových výdavkov. Napr. nebude sa realizovať výstavba multifunkčného ihriska, 

znížil sa rozpočet na vyvieranie vody – vodozádržné opatrenia, nebude sa realizovať dopravno-

bezpečnostný projekt, tienidlá na detské ihriská a pod. V rámci príjmov došlo k zníženiu najmä 

podielových daní, administratívnych poplatkov, nájomného z prenajatých priestorov, výťažkov 

z lotérií a pod. V bežných výdavkoch dochádza k zníženiu miezd, odvodov, rozpočtu 

v opravách budov, v energiách, v rozpočte na projekty z ÚPSVaR SR a pod. 

Naopak, rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti bol zvýšený o granty a dotácie. Otázne je 

čerpanie dotácie na elektro-mobil, nakoľko vysúťažená cena je omnoho vyššia, ako sa 



predpokladalo. Doplatok Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP by bol vysoký a v momentálnej 

situácii, keď je útlm ekonomiky, nie je možná takáto investícia. Z uvedeného dôvodu sa dotácia 

bude musieť vrátiť. Pán Koszoru povedal, že zaslal link na spoločnosť, ktorá predáva elektro-

mobil za 18 000,00 € bez DPH. Po zistení môžeme konštatovať, že aj spoločnosť, ktorú uvádza 

pán Koszoru, predložila cenovú ponuku, avšak na omnoho vyššiu cenu. Ing. Matoušek 

argumentoval tým, že aj iné obce, resp. mestské časti obstarávali takýto druh vozidla, ale za 

nižšie ceny. Ceny sú vyššie pravdepodobne z dôvodu dopadu koronavírusu na jednej strane 

a z poznatku jednotlivých dodávateľov, že sú obciam prideľované dotácie a jednoducho zvýšili 

ceny, na druhej strane. Ing. Takáč, PhD. konštatoval, že nie celkom vhodne bola v rámci súťaže 

zadefinovaná špecifikácia elektro-mobilu a že si dodávatelia zvýšili ceny.    

V rámci zvýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov sa zvýšil rozpočet na nákup príslušenstva  

pre auto Piaggio – kefy na zametanie ulíc, rozstrekovač na vodu, príp. iné nadstavby na 

zabezpečenie letnej údržby. Pán Koszoru sa opýtal, čo znamená číslo 46 pri nabíjacej stanici. 

Ing. Háberová odpovedala, že je to kód zdroja, v danom prípade to znamená financovanie 

z kapitálových výdavkov. 

Ing. Sidorjaková sa pýtala na zníženie rozpočtu vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 o 23 850,00 €. 

Ing. Háberová oznámila, že ide o zníženie v položkách energií (9 000,00 €), v podpoložke 

údržba budov (14 850,00 €). V rámci údržby sa budú zabezpečovať iba nevyhnutné opravy.  

Ing. Háberová informovala o povinnosti dennej dezinfekcie štyroch otvorených detských 

ihrísk, o dennom prehrabávaní piesku, o týždennom prepieraní pieskovísk a dennej dezinfekcii 

trhoviska. Doteraz sa použili finančné prostriedky vo výške cca 3 800,00 €, predpoklad 

dezinfekcie je ešte minimálne jeden týždeň. Doteraz bolo na odbore CO Okresného úradu 

Košice uplatnených cca 2 300,00 € za čistiace, dezinfekčné prostriedky, za nákup látok, nití 

a gumičiek na šitie rúšok a pod. Zatiaľ tieto finančné prostriedky zrefundované neboli. 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP bola zaradená do skupiny, ktorá musí mať vypracovaný 

projekt kybernetickej bezpečnosti, odhaduje sa cena za vypracovanie projektu vo výške cca 

5 000,00 €. Ak by sa projekt nevypracoval, hrozí pokuta 300 000,00 €.  

Ing. Matoušek predložil doplnenie zmeny rozpočtu o 900,00 € na vizualizáciu denného centra, 

pri znížení výdavkov o 900,00 € na opravách budov. Súčasne žiada zmenu v texte: z certifikácie 

– budovy v správe MČ na nový text Projekt kybernetickej bezpečnosti, pričom rozpočtovaná 

suma 5 000,00 € zostáva bez zmeny. 

Navrhol aj doplnenie textu v podpoložke 637011 Štúdie, expertízy, posudky na cesty o text 

úprava chodníkov pri zastávkach MHD. Rozpočtovaná suma 1 000,00 € zostáva bez zmeny. 

Pán Koszoru sa informoval o čerpaní rozpočtu v rámci opráv výtlkov, chcel by ešte ich opravy. 

Zatiaľ boli opravy výtlkov realizované ako celok, nie dielčie. Ing. Matoušek informoval, že sa 

neriešili čiastkové opravy výtlkov, ale realizujú sa súvislé celky.   

O danom bode rokovania bolo hlasované 2x: 

1. Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť návrh na doplnenie I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 

2020 

       Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 9     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

2. Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                                     Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 1 

 



 

 

8) Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s.r.o. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa        

Podnik služieb KVP s.r.o. sa rozrastá a potrebuje aj viac priestorov. Spoločnosť MIKRO 

odstúpila priestory a tieto sú predmetom nájmu. Pán Koszoru reagoval na osobitný zreteľ tým, 

že prečo nie je nájom za symbolické 1 €. Ing. Matoušek odpovedal, že v rámci nájmu je 

zabezpečené krytie výdavkov na poistné za daný priestor, ktoré uhrádza Mestská časť Košice 

– Sídlisko KVP. Ide o minimálne nájomné. Ing. Háberová podotkla, že Podnik služieb KVP 

s.r.o. má svoje vlastné hospodárenie.   

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s.r.o.  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 7     Proti: 1     Zdržal sa: 0 

 

9) Nájom  motorového  vozidla  pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa           

Pán Koszoru reagoval na osobitný zreteľ tým, že prečo nie je nájom za auto za symbolické 1 €. 

Ing. Matoušek odpovedal, že v rámci nájmu motorového vozidla je zabezpečené krytie 

výdavkov na poistné za motorové vozidlo, ktoré uhrádza Mestská časť Košice – Sídlisko KVP. 

Ide o minimálne nájomné. Ing. Takáč, PhD. reagoval na tento podnet vyjadrením, že ak by to 

tak nebolo, on by bol prvý, ktorý by to vytkol kvôli nehospodárnemu nakladaniu s majetkom 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.  

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s.r.o.  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

10) Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice 

Ing. Matoušek oznámil, že sa prijali pravidlá participatívneho rozpočtu a má za to, že 

prideľovanie dotácií sa má realizovať prostredníctvom občanov. Túto myšlienku zdieľa väčšina 

členov komisie. Ing. Takáč, PhD. sa vyjadril, že je proti prideľovaniu dotácií, najmä v tejto 

dobe by to bolo neefektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami. V rámci Mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP sú dotácie pozastavené. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

neschváliť žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, 

Košice vo výške 320,00 €. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 2 

 

11) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodičovské združenie pri MŠ  Za priekopou 57, 

Košice  

Zhodné s bodom 10). 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 



neschváliť žiadosť o poskytnutie dotácie - Rodičovské združenie pri MŠ  Za priekopou 57, 

Košice vo výške 330,00 €. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

12) Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice –  

       Sídlisko KVP  

Ing. Matoušek informoval prítomných o zmenách termínov v harmonograme Participatívneho 

rozpočtu z dôvodu pandémie koronavírusu. 

Uznesenie k danému bodu rokovania 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

schváliť návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP. 

                                                                                                     Hlasovanie k programu: 

                                                                                         Za: 8     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

13) Rôzne 

Ing. Takáč, PhD. informoval o vykonaní kontroly čerpania finančných prostriedkov 

k 31.3.2020. Konštatoval, že nedošlo k pochybeniam a že čerpanie boli primerané.  

Ing. Matoušek predpokladá ďalšie zmeny v rozpočte a možno aj mimoriadne zasadnutie MieZ. 

 

14) Záver 

Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť a ukončil 

zasadnutie finančnej komisie.  

 

 

 

v Košiciach, dňa 10. 6. 2020 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 
   

 


