
Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie  VDaŽP pri Miestnom zastupiteľstve 
Košice -  Sídlisko KVP,  konaného dňa 12.12.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     

Z celkového počtu 12 členov komisie bolo prítomných 7  členov. Komisia bola uznášania 
schopná. 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o poskytovaní dotácii a tvorbe a použití rezervného fondu 
3. Návrh  rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2017 a roky 2018,2019 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
K bodu č. 1  
Navrhovaný program a otvorenie 
 
      V úvode prítomných privítal  zástupca podpredsedu  komisie VD a ŽP  Ing. Milan Pach 
a oboznámil komisiu  s hore uvedeným programom, ktorý komisia jednohlasne schválila. 

Za: 7                          Proti: 0                       Zdržal sa : 0 

K bodu č. 2   
Informácia o poskytovaní dotácii a tvorbe a použití rezervného fondu 
 
Ing. Nogová vysvetlila členom komisie pojem čo je to dotácia, ako aj poskytla ďalšie 
informácie týkajúce sa dotácií, napr: 
- na dotáciu nie je právny nárok, 
- poskytujú sa na podporu všeobecne prospešných služieb alebo všeobecne prospešných 
a verejnoprospešných účelov, napr. na šport, kultúru, vzdelávanie, humanitárnu 
starostlivosť...(uvedené vo VZN), 
- do 31.10.2016 bolo na MČ doručených 20 žiadostí. 
Taktiež podala informácie o tvorbe a použití rezervného  fondu. 
Mestská časť rezervný fond tvorí najmä z prebytku hospodárenia a používa najmä na krytie 
kapitálových výdavkov. 
 

• Komisia VDaŽP berie na vedomie informáciu o poskytovaní dotácií a tvorbe 
a použití rezervného fondu. 

Za: 7                          Proti: 0                       Zdržal sa : 0 

K bodu č. 3  
Návrh  rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2017 a roky   2018,2019 
 

Rozpočet  MČ KVP  na rok 2017 je v súlade  s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný a kapitálový so 
schodkom 170 300,-Eur.  Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými 



operáciami.  Ing. Nogová podrobne vysvetlila jednotlivé položky pre  bežné výdavky, ktoré 
sú v sume 1 217 038,-Eur a kapitálové výdavky v sume 170 300,- Eur. 

Ing. Pach poďakoval za dobre spracovaný a prehľadný rozpočet. 

 

Vyjadrenia členov komisie k položkám navrhovaného rozpočtu: 

p. Koszoru – nesúhlasí z položkami – výstavba chodníka Wuppertálska - Titogradská, nákup 
koložeky, sanácia kvetináčov a štrukturovaná kabeláž, 

p. Kozel – nesúhlasí s nákupom kolobežky – je to zbytočná položka, 

p.Titl – v návrhu rozpočtu nie sú položky, ktoré boli odsúhlasené na komisii VDaŽP, 

Ing. Pach - nesúhlasí z položkami- výstavba chodníka Wuppertálska - Titogradská, nákup 
koložeky a štrukturovaná kabeláž.  

Navrhuje finančné prostriedky použiť na výstavbu parku na Hemerkovej ulici a výstavbu 
parkovísk. Takto zostavený rozpočet na zastupiteľstve nepodporí. Buď sa rozpočet zmení 
alebo sa neprijme a bude fungovať ako provizórny. 

Je potrebné vyčleniť viac finančných prostriedkov na opravu chodníkov. 

Odpovedala Ing. Nogová – v rámci podielových daní dostávame od Mesta Košice finančné 
prostriedky na verejnoprospešné práce (údržba komunikácií, zimná údržba, údržba zelene...). 
Vzhľadom k tomu, že mestská časť by na tieto činnosti potrebovala oveľa viac finančných 
prostriedkov , požiadala Mesto Košice o zvýšenie podielových daní na tieto činnosti. Bolo 
jednanie na úrovni riaditeľa MMK. Mesto s požiadavkou nesúhlasilo, nakoľko má značne 
vysoký výpadok dane z nehnuteľností . Podielové dane boli zvýšené oproti roku 2016  
o 3 090,- €. 

• Komisia VDaŽP odporúča schváliť rozpočet v predloženej podobe 

Za: 0                          Proti: 7                       Zdržal sa : 0 

K bodu č. 4  
Rôzne 

Ing. Pach sa opýtal, či  9.12.2016 (piatok) boli posypané chodníky. 

Odpovedala Ing. Ziarková – chodníky boli posypané na úsekoch kde to bolo potrebné. 
Posypával dodávateľ zimnej údržby aj aktivační pracovníci. 

p. Koszoru a Ing. Titl žiadajú zverejniť číslo na pána starostu, aby v prípade potreby sa mohli 
priamo s nim kontaktovať občania. 

p. Koszoru žiada riešiť nasledovné podnety: 

- doriešiť aj bezbarierovosť chodníka od Tr. KVP ku kostolu, 

- opraviť hlavné chodníky,   
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- zriadiť bezbariérový chodník v úseku od OC Klas po fontánu, 

- osadiť nový prístrešok na zastávke MHD Tr. KVP – Starozagorská, 

- riešiť nájazdy na parkovisko pozdĺž Wuppertálskej ul., 

- odpratať ostrihanú zeleň pri kontajneroch – garáže Húskova, 

- určiť harmonogram vyprázdňovania košov na psie exkrementy, prednostne vo vnútri 
sídliska napr. na Hemerkovej ulici. 

- zistiť na fy. Kosit, či je možné do jedného separačného kontajnera dávať papier aj tetrapak 
alebo iné kombinácie do jedného kontajnera  napr. plast + kov, 

- kedy bude zrealizované náhradné parkovisko z panelov, ktoré sú uložené pod mostom, 

- zriadiť parkovisko na Starozagorskej 5, 

p. Kozel – žiada dosledovať osadenie ZDZ na bezbariérových priechodoch pre chodcov 
Bauerova – Jasuschova, 

- preveriť stabilitu 3 stromov na Bauerovej č. 2, 

Ing. Titl – zaviazať  budúceho investora OS Klimkovičova III,  aby zrealizoval nový 
prístrešok a plochu  zastávky Janigová , 

• Komisia VDaŽP navrhuje zistiť cenu za osadenie dopravného značenia zákaz vjazdu 
NMV a následne zabezpečiť samotné osadenie. 

Za: 7                   Proti:0                 Zdržal sa :0 

O výsledku informovať Ing. Takáča. 

-Ing. Pach sa bude dotazovať na zastupiteľstve na nasledovné aktivity: 

 Kosba 
 Hrabanie lístia 
 Zimná údržba 
 Zverejnenie čísla na pána starostu 

K bodu č. 5 

Ing. Pach poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Košiciach 12.12.2016 

Zapísala: Ing. Iveta Ziarková 

 

Overil: Ing. Milan Pach 
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