
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 12. 04. 2017 
 
Prítomní: viď prezenčná listina  
 
Program: viď pozvánka 
 
  
Záznam k jednotlivým bodom rokovania: 
 

1) Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD. privítal prítomných členov 

komisie.  Predniesol program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený.  
 

2) Plán práce Denného centra MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 
P. Koszoru požiadal do budúcnosti uvádzať v danom materiáli aj finančné vyjadrenie 

k jednotlivým aktivitám denného centra.  
   

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  
  Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP   schváliť Plán práce denného centra na rok 2017. 

                                                   
                                                                                                  Za: 7       Proti: 0      Zdržalo sa: 0  

 
 

3) Návrh na II.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2017 
 

Daný bod uviedol predseda komisie Ing. Takáč. Vyjadril nespokojnosť 
s návrhom na financovanie výmeny dverí na MieÚ a nákupu dochádzkového systému. 
Súčasne nesúhlasil s riešením zmien rozpočtu na lokalizovanie úniku vody 
v spravovanom objekte MŠ Bauerova a odstránenia stánkov na Klimkovičovej 
a Wurmovej ulici spôsobom, že o tieto navýšené výdavky sa zníži rozpočet na opravu 
detských ihrísk. Navrhol túto zmenu riešiť z prostriedkov miezd zamestnancov MČ.   
Predseda komisie predložil členom komisie poslanecký návrh II. zmeny rozpočtu.  
Členovia komisie v danom bode diskutovali aj o možnostiach spôsobu odstránenia 
stánkov s čo najnižšími nákladmi.  
 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP  neschváliť II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko 
KVP na rok 2017 podľa predloženého návrhu (poz. návrh MieÚ).  

                                                                                             
                                                                                                   Za: 8      Proti: 0       Zdržalo sa: 0 
 
       
 
 
                                                                                          

4) Návrh na použitie finančných prostriedkov schválených v Programovom 
rozpočte mesta Košice na rok 2017 



 
Daný bod uviedol predseda komisie Ing. Takáč. Zdôraznil, že finančné prostriedky 
z podielu na dani za psa vo výške 15 130,- € je potrebné použiť na také aktivity, ktoré 
bezprostredne súvisia s chovom psov, a to na vybudovanie druhého mobilného 
venčoviska  a osadenie výcvikových prvkov pre psov na už existujúcom venčovisku, 
ako aj na novo vybudovanom. Obdobne, bezprostredne súvisiace s účelom je potrebné 
použiť prostriedky na šport vo výške 10 000,- € (podľa odporúčania najmä komisie 
pre šport a kultúru), ako aj účelový transfer 30 000,- € na verejnoprospešné služby 
a investičné akcie.  
Diskusia k danému bodu: 
P. Benetin – nedá sa z prostriedkov podielovej dane zakúpiť vysávač na psie 
exkrementy na vlhkú zeleň? 
Mgr. Lörinc – nesplnilo by to svoj účel; v prvom rade by si svoje zákonné povinnosti 
mali plniť majitelia psov a taktiež pri kontrolách policajti; 
- v rámci ďalšej diskusie sa riešili záležitosti okolo odhlučnenia športových ihrísk; 
bola vznesená otázka, akým spôsobom by sa odhlučnenie  riešilo; odpoveď – boli by 
použité na odhlučnenie napr. gumové pásy, ktoré by sa prichytili na existujúce 
oplotenie; 
Mgr. Kelbelová – vyjadrila názor, že nie je za odhlučnenie ihrísk; 
doc. RNDr. Hudák – vyjadril podporu takémuto zámeru; použil na podporu takto 
riešené ihrisko na Čordákovej ulici, kde po realizácii prestali byť  sťažnosti na hluk; 
p. Koszoru – negoval kladný výsledok z takto použitých finančných prostriedkov. 
Vzhľadom k návrhu na použitie časti transferu z 30 000,- € na údržbu a opravu 
komunikácií, p. Koszoru upriamil pozornosť na veľmi zlý stav komunikácií. Avšak je 
potrebné zvážiť, v akom stave sú prekopávky od VVS, a.s. a ako sa následne bude 
riešiť úprava priestranstva po ukončení rozkopávky. Tento názor vyjadrila aj Mgr. 
Kelbelová. P. Tóth reagoval na tento stav tým, že pripomenul návrh na zriadenie 
vlastnej firmy MČ, čo by odbúralo tieto problémy.   

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
             Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania: odporúča MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP neschváliť použitie finančných prostriedkov schválených 
v Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2017       pre MČ Košice-Sídlisko KVP 
v celkovej sume 55 130,- € podľa predloženého návrhu.   

 
 
                                                                                                        Za: 8      Proti: 0    Zdržalo sa: 
0 

 
5) Investičný zámer  Paseo GRUNTY II a Paseo GRUNTY III v lokalite pozdĺž 

Moskovskej ulice, Košice-Sídlisko KVP – návrh  
        

Daný bod uviedol predseda komisie Ing. Takáč. Zdôraznil, že pri tomto zámere je 
potrebných cca 1 000 parkovacích miest a bude úplne preťažená cesta okolo predajne 
Fresh – ulica Klimkovičova. Mgr. Kelbelová neodporúčala schváliť tento projekt; 
Mgr. Lorinc uviedol, že táto oblasť je určená na občiansku vybavenosť.  

 
 

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 



                        Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania: 
a) neodporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schváliť Investičný zámer  Paseo 

GRUNTY II  a  Paseo GRUNTY III  v  lokalite  pozdĺž  Moskovskej ulice, 
Košice-Sídlisko KVP, predložený spoločnosťou  Paseo GRUNTY, s.r.o.,  
Mäsiarska 72, 040 01 Košice 
 

b) žiada starostu MČ, aby stanovisko MieZ prezentoval v diskusii k danému bodu na 
mestskom zastupiteľstve. 

 
 
                                                                                                          Za: 7   Proti: 0    Zdržalo sa: 
1 

 
 
 

6) Rôzne 
 
Ing. Takáč požiadal Ing. Nogovú o poskytnutie informácie o stave rezervného fondu 
k 12.4.2017. Súčasne požiadal o poskytnutie informácie o stave rezervného fondu MČ 
na každom zasadnutí komisie.  
Odpoveď: aktuálny stav rezervného fondu MČ je 257 474,28 €. 
V rámci bodu „Rôzne“ neboli zo strany členov komisie prednesené žiadne 
pripomienky, alebo otázky.  
 
 
 
7) Záver 

Predseda komisie v závere poďakoval členom komisie za konštruktívne 
a plnohodnotné stretnutie.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Ľudmila Nogová                                  
 
Overil: Ing. Ladislav Takáč, PhD. 

 
 



 
 

 
 
 

 


