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Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania pri MieZ                           
MČ Košice-Sídlisko KVP 

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 20. 09. 2018 

 
 
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) Monitorovacia správa k 30. 06. 2018 
           

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice       
-Sídlisko KVP vziať na vedomie Monitorovaciu správu mestskej časti Košice-Sídlisko 
KVP k 30. 06. 2018.    

 
                                                                                         Za: 5        Proti: 0    Zdržalo sa: 0 

 
3) Údaje o plnení rozpočtu k 30.6.2018 
      
     V danom bode programu bola Mgr. Lörincom oslovená Ing. Nogová, aby uviedla daný bod 

programu.       
 

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice      
-Sídlisko KVP vziať na vedomie údaje o plnení rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko 
KVP k 30. 06. 2018.    

                                                                                                   Za:  6      Proti: 0   Zdržalo sa: 0 
 
4) Tvorba a použitie rezervného fondu k 30.6.2018 
   
       Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice      

-Sídlisko KVP vziať na vedomie tvorbu a použitie rezervného fondu mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP k 30. 06. 2018.     

      
 
        
                                                                             Za: 5       Proti: 1     Zdržalo sa: 0 
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5) Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.6.2018  
  

K uvedenému bodu prebiehala diskusia týkajúca sa vymožiteľnosti dlhodobo 
neuhradených nedoplatkov na nájomnom.  

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice     

-Sídlisko KVP vziať na vedomie stav nedoplatkov na nájomnom k 30. 06. 2018.    
                                                                                        
                                                                                         Za:  5      Proti:  0   Zdržalo sa: 1 
                                       
6)  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie jún  

2018 
 
 

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 
Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice      

-Sídlisko KVP vziať na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových 
opatreniach za obdobie jún 2018.  

                                                                            Za: 1     Proti: 2   Zdržalo sa: 3         
 
7)  Návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 
     

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 
Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice      

-Sídlisko KVP schváliť IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 
2018 podľa predloženého návrhu.     

 
                                                                                                    Za: 6    Proti: 0    Zdržalo sa:  0 
 
8) Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 

Ing. Nogová prečítala vyjadrenie spoločnosti Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. týkajúce sa 
nákupu vecných darov (kvetov) zamestnancom z reprezentačných prostriedkov obce. 

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
     Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice 
-Sídlisko KVP schváliť zmenu  a doplnenie  Zásad  nakladania  s  finančnými  
prostriedkami  mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP  

 
                                                                                      Za: 6     Proti: 0    Zdržalo sa: 0         
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9) Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom športovo-relaxačného areálu  
v komplexe Drocárovho parku 

 
           Daný bod –  vypísanie VOS na prenájom majetku MČ  uviedol predseda komisie 
Ing. Takáč. Skonštatoval, že tento materiál nie je dobre pripravený a odporúčal túto VOS 
v danom volebnom období neriešiť. V rámci diskusie vystúpili aj ostatní členovia 
komisie, ako napr. Mgr. Kelbelová, p. Koszoru, Ing. Harajda a upozornili na nedostatky, 
ktoré tento materiál obsahuje. P. Koszoru taktiež uviedol, že v minulosti sa na komisii 
výstavby hovorilo o tom, že sa nebude prenajímať   celé územie, ale iba časť (tenisové 
ihrisko)  a časť  (basketbalové a pod MĽP) bude spravovať mestská časť. Na nedostatky 
upozornila aj kontrolórka MČ, ktorá uviedla, že materiál je v rozpore s uznesením MZ, 
nie sú v nej uvedené pozemky priľahlé k zázemiu, ako aj všetky veci súvisiace 
s prenájmom. V podstate bolo konštatované, že daný materiál je zmätočný.  

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
                  Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania s  poukazom  na  § 9a ods. 

9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 
v spojení s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-
Sídlisko KVP neodporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schváliť prenájom majetku 
mestskej časti formou VOS podľa predloženého návrhu z dôvodu, že tento materiál je 
v rozpore s uzneseniami MZ č. 351/2017 a  358/2017, ako aj so Zásadami hospodárenie 
a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.  

 
                                                                                               Za: 6      Proti: 0    Zdržalo sa:  0       
 

10) Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj mobilnej ľadovej plochy v areáli 
Drocárovho parku 
 
                  Daný bod –  vypísanie VOS na predaj majetku MČ  uviedol predseda komisie Ing. 

Takáč. 
       Ing. Harajda sa vyjadril, že mobilnú ľadovú plochu je potrebné jednoznačne  predať. 

Kontrolórka MČ uviedla, že  predložený materiál neobsahuje všetky veci, ktoré sú 
uvedené v znaleckom posudku. Členovia komisie sa zhodli, že uvedený materiál je 
potrebné doplniť a následne riešiť schválenie podmienok VOS a  predaj majetku.  

 
Uznesenie k danému bodu rokovania:  

 
      Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania s  poukazom  na       

§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov v spojení s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 
Košice-Sídlisko KVP odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP prerokovať daný 
materiál. 

 
                                                                                                 Za: 6     Proti: 0    Zdržalo sa:  0   
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11) Odpustenie pohľadávky mestskej časti nad hodnotu 350,- € 

 
 
 

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

      Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schváliť 
 odpustenie pohľadávok mestskej časti Košice-Sídlisko KVP voči nájomcovi: 

MRAMOR DIZAJN s.r.o. v celkovej výške 1.629,60 € 
z dôvodu, že od spoločnosti MRAMOR DIZAJN s.r.o. ako bývalého nájomcu je dlhodobo 
nemožné vymôcť  predmetné  pohľadávky,  pričom  uvedená  spoločnosť  bola  odo  dňa  
10.03.2016 zrušená  
bez  likvidácie  na   základe  rozhodnutia  Okresného  súdu  Košice  I,  v  dôsledku  čoho   
nemožno  
do budúcna rátať s úspešným vymožením pohľadávok. 
 
                                                                                                    Za: 3     Proti: 0   Zdržalo sa: 2         
 

12) Informatívna správa k stavu objektu Senior dom a krokoch podniknutých mestskou 
časťou 
 
       Mgr. Lörinc uviedol, že tento materiál má veľmi slabú vypovedaciu schopnosť, nikam 
mestskú časť neposúva, ako ďalej so Senior domom. P. Koszoru pripomenul, že už 
v minulosti bolo niekoľko uznesení o potrebe uloženia pokuty pre nájomcu.  
 

Uznesenie k danému bodu rokovania:  
 

      Finančná komisia, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča MieZ MČ Košice            
-Sídlisko KVP vziať na vedomie Informatívnu správu k stavu objektu Senior dom a krokoch 
podniknutých mestskou časťou. 
 
                                                                                         Za: 0      Proti: 6   Zdržalo sa:   0      

13)  Rôzne 
      
a) Prehľad o čerpaní mzdových prostriedkov zamestnancov MČ 

 
Ing. Takáč oboznámil prítomných členov komisie s čerpaním mzdových prostriedkov za 
obdobie január až september  2018. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov bolo na 
položke 610 na 67,4 %, z toho na  položke 611 bolo čerpanie na 70,1 % a na položke 614 na 
67,4 %.  
 

14) Záver 
 

      Predseda komisie v závere poďakoval členom komisie za konštruktívne a plnohodnotné 
stretnutie.     
 
Zapísala: Ing. Ľudmila Nogová                                  
Overil: Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
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