
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 
 
 

U z n e s e n i e 
z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice             

-Sídlisko    KVP zo dňa 23. januára 2018                                         číslo :  371/a 
 
 
 
 

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 a roky 2019, 2020 
- poslanecký návrh  

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schvaľuje rozpočet MČ Košice  
– Sídlisko KVP na rok 2018 vrátane programov a podprogramov na rok 2018 podľa 
predloženého návrhu s nasledovnými zmenami: 
1/ V programe 2: Interné služby, podprograme  2.5: Vzdelávanie zamestnancov sa zvyšujú 

bežné výdavky na: 
- vzdelávanie kontrolórky mestskej časti (semináre, školenia, kurzy a pod.) o sumu 1 000,- 

€  
vo funkčnej klasifikácií 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne,  položka 637   

2/ V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa zvyšujú bežné výdavky 
na: 
  - cestovné náhrady pre vzdelávanie kontrolórky mestskej časti (semináre, školenia, kurzy 
a pod.) 

o sumu 250,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, položka 
631   
3/ V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú bežné výdavky 
na: 

- odmenu o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1– Výkonné a zákonodarné 
orgány, položka 614 

4/ V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú bežné výdavky 
na: 

- Mzdy, platy, služobné príjmy o sumu 15 000,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1–Výkonné 
a zákonodarné orgány, položka 610 

5/ V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú bežné výdavky 
na: 

- Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 5 340,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1–
Výkonné a zákonodarné orgány, položka 620 

6/ V programe 2: Interné služby, podprograme  2.6 Obecný informačný systém sa znižujú 
bežné výdavky na: 
- Výpočtovú techniku o sumu 1 000, - € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 – Výkonné 
a zákonodarné orgány, podpoložka 633002 

7/ V programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva sa znižujú bežné výdavky 
na: 



- Rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí (Výmena dverí) o sumu 2 
800,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, podpoložka 
635006 

8/ V programe 2: Interné služby, podprograme  2.1 Právne služby sa znižujú bežné výdavky 
na: 

- Špeciálne služby (úhrada externých právnych služieb) o sumu 1 800,- € vo funkčnej 
klasifikácií 01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti, podpoložka 637005 

9/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.3 Správa údržba miestnych komunikácií sa 
znižujú bežné výdavky na: 
- Všeobecný materiál o sumu 4 115,- € vo funkčnej klasifikácií 04.5.1 – Cestná doprava, 
podpoložka 633006 

10/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4: Ochrana životného prostredia sa 
znižujú bežné výdavky na: 
- Na starobné poistenie  (inšpektor) o sumu 105,- € vo funkčnej klasifikácií 05.3.0 – 
Znižovanie znečisťovania, podpoložka 625002 

11/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4: Ochrana životného prostredia sa 
znižujú bežné výdavky na: 
- Na úrazové poistenie  (inšpektor) o sumu 6,- € vo funkčnej klasifikácií 05.3.0 – 
Znižovanie znečisťovania, podpoložka 625003 

12/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4: Ochrana životného prostredia sa 
znižujú bežné výdavky na: 
- Na poistenie do rezervného fondu solidarity  (inšpektor) o sumu 36,- € vo funkčnej 
klasifikácií 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania, podpoložka 625007 

13/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4: Ochrana životného prostredia sa 
znižujú bežné výdavky na: 
- Odmeny zamestnancov (inšpektor) o sumu 750,- € vo funkčnej klasifikácií 05.3.0 – 
Znižovanie znečisťovania, podpoložka 637027 

14/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.7: Verejné priestranstvá sa znižujú 
bežné výdavky na: 
- Transfery jednotlivcom (na vypracovanie štúdie využitia vytekajúcej vody na Dénešovej 

ulici) 
o sumu 2 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 – Rozvoj obcí, podpoložka 642014 

15/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5: Detské ihriská na verejných 
priestranstvách sa znižujú bežné výdavky na: 
- Na údržbu detských ihrísk o sumu 16 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 – Rozvoj 
obcí, podpoložka 635006 

16/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.5: Detské ihriská na verejných 
priestranstvách sa zvyšujú bežné výdavky na: 
a) Na údržbu detských ihrísk v obvode I o sumu 4 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 – 

Rozvoj obcí, podpoložka 635006 
b) Na údržbu detských ihrísk v obvode II o sumu 4 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 

– Rozvoj obcí, podpoložka 635006 
c) Na údržbu detských ihrísk v obvode III o sumu 4 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 

– Rozvoj obcí, podpoložka 635006 
d) Na údržbu detských ihrísk v obvode IV o sumu 4 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 

– Rozvoj obcí, podpoložka 635006 
17/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.7: Verejné priestranstvá sa zvyšujú 

bežné výdavky na: 



- Vypracovanie koncepcie rozvoja zelene na sídlisku záhradným architektom a to na 
minimálne 8 rokov o sumu 1 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 – Výdavky súvisiace 
s rozvojom obcí, podpoložka 642014 

18/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.7: Verejné priestranstvá sa zvyšujú 
bežné výdavky na: 
- Vypracovanie koncepcie bezbariérovosti na sídlisku o sumu 1 000,- € vo funkčnej 
klasifikácií 06.2.0 – Výdavky súvisiace s rozvojom obcí, podpoložka 642014 

19/ V programe 2: Interné služby, podprograme  2.6 Obecný informačný systém sa znižujú 
kapitálové výdavky na:  
- Rekonštrukciu a modernizáciu softvéru o sumu 9 800,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 –
Výkonné a zákonodarné orgány, položka 718   

20/ V programe 2: Interné služby, podprograme  2.6 Obecný informačný systém sa znižujú 
kapitálové výdavky na:  
- Informačný dochádzkový systém o sumu 3 000,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 –
Výkonné a zákonodarné orgány, položka 711   

21/ V programe 9: Administratíva, podprograme  9.1 Administratíva sa znižujú kapitálové 
výdavky na: 
- Rekonštrukcia a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia o sumu 2 500,- € vo funkčnej 
klasifikácií 01.1.1 –Výkonné a zákonodarné orgány, položka 718   

22/ V programe 9: Administratíva, podprograme  9.1 Administratíva sa znižujú kapitálové 
výdavky na: 
- Štruktúrovanú kabeláž o sumu 7 000,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 –Výkonné 
a zákonodarné orgány, položka 718   

23/ V programe 9: Administratíva, podprograme  9.1 Administratíva sa znižujú kapitálové 
výdavky na: 
- Klimatizačné zariadenie II etapa o sumu 7 000,- € vo funkčnej klasifikácií 01.1.1 –
Výkonné a zákonodarné orgány, položka 717   

24/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa znižujú kapitálové výdavky na: 
- PD uzamykateľných kontajneroviská o sumu 5 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.4.3 –
Výstavba, položka 716   

25/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.1: Výstavba chodníkov sa znižujú 
kapitálové výdavky na: 
- Bezbariérový chodník Wuppertálska – Titogradská  o sumu 39 300,- € vo funkčnej 
klasifikácií 04.5.1 – Cestná doprava, položka 717 

26/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.2: Výstavba parkovísk sa znižujú kapitálové 
výdavky na: 
- Vybudovanie parkovísk o sumu 28 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.5.1 – Cestná 
doprava, položka 717 

27/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4: Ochrana životného prostredia sa 
znižujú kapitálové výdavky na: 
- Uzamykateľné kontajneroviská o sumu 60 000,- € vo funkčnej klasifikácií 05.3.0 – 
Znižovanie znečistenia, položka 717 

28/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- PD parkoviska na Zombovej ulici o sumu 1 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.4.3 –
Výstavba, položka 716   

29/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 



- PD parkoviska na Janigovej ulici o sumu 1 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.4.3 –
Výstavba, položka 716   

30/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- PD parkoviska na Čordákovej ulici v areáli školy o sumu 1 000,- € vo funkčnej 
klasifikácií 04.4.3 –Výstavba, položka 716   

31/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- PD parkoviska na Starozagorskej ulici o sumu 1 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.4.3 –
Výstavba, položka 716   

32/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- PD chodníka na Húskovej ulici smerom k MÚ o sumu 500,- € vo funkčnej klasifikácií 
04.4.3 –Výstavba, položka 716   

33/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- PD chodníka k DI na Húskovej o sumu 500,- € vo funkčnej klasifikácií 04.4.3 –Výstavba, 
položka 716   

34/ V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme  1.2 Strategické 
plánovanie a projekty sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- PD polopodzemných kontajneroviská o sumu 1 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.4.3 –
Výstavba, položka 716   

35/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4 Ochrana životného prostredia sa 
zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- Realizáciu polopodzemných kontajnerovísk v obvode I o sumu 10 000,- € vo funkčnej 
klasifikácií 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania, položka 717   

36/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.7 Verejné priestranstvá sa zvyšujú 
kapitálové výdavky na: 
- Dobudovanie kamerového systému o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 06.2.0 – 
Rozvoj obcí, položka 718   

37/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5 Detské ihriská na verejných 
priestranstvách sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- Vybudovanie Detského ihriska na Denešovej ulici o sumu 13 000,- € vo funkčnej 
klasifikácií 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717   

38/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5 Detské ihriská na verejných 
priestranstvách sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- Rekonštrukciu Detského ihriska na Stierovej ulici o sumu 5 000,- € vo funkčnej 
klasifikácií 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717   

39/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme 7.5 Detské ihriská na verejných 
priestranstvách sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- Rekonštrukciu Detského ihriska na Drabovej ulici o sumu 5 000,- € vo funkčnej 
klasifikácií 06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717   

40/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.5 Detské ihriská na verejných 
priestranstvách sa zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- Rekonštrukciu Detského ihriska pri pošte o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 
06.2.0 – Rozvoj obcí, položka 717   

41/ V programe 7: Prostredie pre život, podprograme  7.4 Ochrana životného prostredia sa 
zvyšujú kapitálové výdavky na: 
- Vybudovanie mobilného venčoviska pri pošte vrátane prvkov agility o sumu 10 000,- €  
vo funkčnej klasifikácií 05.3.0 – Znižovanie znečisťovania, položka 717   



42/ V programe 5: Šport, podprograme 5.1: Športové ihriská sa zvyšujú kapitálové výdavky 
na: 

- Vybudovanie Workoutového ihriska na Starozagorskej ulici pre deti od 12 rokov a viac 
o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 08.1.0  – Rekreačné a športové služby, položka 
717   

43/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.2: Výstavba parkovísk  sa zvyšujú 
kapitálové výdavky na: 
- Realizáciu parkoviska na Janigovej ulici o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 
04.5.1 – Cestná doprava, položka 717 

44/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.2: Výstavba parkovísk  sa zvyšujú 
kapitálové výdavky na: 
- Realizáciu parkoviska na Starozágorskej ulici o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 
04.5.1 – Cestná doprava, položka 717 

45/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.2: Výstavba parkovísk  sa zvyšujú 
kapitálové výdavky na: 
- Realizáciu parkoviska na Zombovej ulici o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 
04.5.1 – Cestná doprava, položka 717          

46/ V programe 4: Komunikácie, podprograme  4.2: Výstavba parkovísk  sa zvyšujú 
kapitálové výdavky na: 
- Realizáciu parkoviska pod kostolom o sumu 10 000,- € vo funkčnej klasifikácií 04.5.1 – 
Cestná doprava, položka 717 

47/ Príjmové finančné operácie sa v položke 454 - prevody prostriedkov z peňažných fondov 
znižujú o sumu 42 600,- € . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Alfonz Halenár, v. r.   
 starosta mestskej časti  
 
                                                                                  Podpísal dňa :  30.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť :  JUDr. Magdaléna Balážová 
 
 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e 
z pokračovania XXXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice             

-Sídlisko    KVP zo dňa 23. januára 2018                                         číslo :  371/b 
 
 
 
 

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2018 a roky 2019, 2020 
- poslanecký návrh 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
berie na vedomie  
viacročný rozpočet Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP vrátane programov a podprogramov 
na roky 2019 - 2020 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ing. Alfonz Halenár, v. r.   
 starosta mestskej časti  
 
                                                                                  Podpísal dňa :  30.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Za správnosť :  JUDr. Magdaléna Balážová 
 

 



 


