Zápisnica
z II. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,
konaného dňa 21. marca 2019

Prítomní:

Ing. Milan Lesňák, Ján Pažin, PhDr. Mária Balková,
Mgr. Michaela Spišiaková, Ing. Ladislav Pytel

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves:
JUDr. Rastislav Mryglot - kontrolór
Ing. Rastislav Mester – ekonóm
Eva Spišiaková
Program rokovania MiZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Správa starostu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
Správa kontrolóra mestskej časti za rok 2018
Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2021
Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2019 - 2021
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 16:30 hod. otvoril a viedol starosta mestskej
časti Ing. Michal Krcho.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
U28: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje:
Zapisovateľ:

Ing. Rastislav Mester

Overovatelia zápisnice:

Ján Pažin
Ing. Tomáš Ondruš
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov:
Predseda komisie:

PhDr. Mária Balková

Členovia komisie:

Ing. Ladislav Pytel

U29: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu.
Hlasovanie:
Za: 3

proti: 0

zdržali sa: 2

neprítomný: 0

4. Schválenie programu zasadnutia
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Správa starostu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
Správa kontrolóra mestskej časti za rok 2018
Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2021

12.
13.
14.
15.

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2019 - 2021
Rôzne
Diskusia
Záver

U30: MiZ schvaľuje program I. zasadnutia MiZ.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

5. Kontrola Uznesení od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Starosta informoval prítomných o plnení uznesení. K uzneseniu 16 zo dňa 31.1.2019 uviedol,
že komisie boli zriadené a do času druhého rokovania zastupiteľstva už mali niektoré aj
stretnutia. Konštatujem, že uznesenie bolo splnené. K uzneseniu č. 19 zo dňa 31.1.2019 –
Prevádzkový poriadok – stolný tenis. Uznesenie bolo splnené. Uznesenie č. 20 zo dňa
31.1.2019

zrušenie

verejnej

obchodnej

súťaže,

schválenej

Uznesením

Miestneho

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves č. 299/2018 zo dňa 9. 8. 2018
a zverejnenej dňa 23. 10. 2018, na odpredaj prebytočného súboru majetku – Areál čističky
odpadových vôd a kanalizačné stoky. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže bolo zverejnené na
úradnej tabuli, internetovej stránke a v denníku Korzár. Uznesenie č. 21 a 22 sa týkali
odsúhlasenia predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice. Konštatujem, že do dnešného
dňa nemám informáciu či došlo k uzatvoreniu kúpnych zmlúv na predmetné pozemky.
Uznesenie č. 23 – Návrh na zmenu Územného plánu zóny – Líniová stavba Košice – Mliečna,
sv. Ladislava (KNV prekládka VN vedenia do zeme a zriadenie novej kiosk trafostanice).
Konštatujem, že proces pokračuje a pri nasledujúcom zasadnutí podám informáciu o priebehu
prác. Uznesenie č. 24 zo dňa 31.1.2019 zmena Územného plánu zóny – Líniová stavba Košice
Brestová – Jaseňová úprava a zriadenie NN el. vedenia a el. prípojok a Uznesenie č. 25
zmenu Územného plánu zóny – IBV výstavba na ul. Agátová – Košická Nová Ves.
Konštatujem, že proces sa začal, mestská časť začala pripravovať podklady na územné
a stavebné konanie. Uznesenie č. 26 zámer vysporiadania vlastníckych vzťahov za účelom
vybudovania miestnej komunikácie Brestová. Konštatujem, že proces vysporiadavania
vlastníckych vzťahov začal, t. j. pripravili sa zmluvy o predaji medzi mestskou časťou
a jednotlivými vlastníkmi. Uznesenie č. 27 Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o

výkone správy majetku miestnych rozvodov verejného vodovodu ul. Buková v MČ Košice –
Košická Nová Ves. Konštatujem, že toto uznesenie bolo splnené nakoľko bola dňa 26.
februára 2019 podpísaná Zmluva o budúcej zmluvy o výkone správy majetku miestnych
rozvodov verejného vodovodu ul. Buková v MČ Košice – Košická Nová Ves
U31: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

6. Správa starostu MČ Košice – Košická Nová Ves
Starosta privítal kontrolóra a predložil správu o činnosti starostu za obdobie
10.12.2018 – 21.3.2019.
1.

Oficiálne a formálne stretnutia a rokovania ma Magistráte mesta Košice a KSK

na základe pozvánok, ktoré vyplývajú z funkcie starostu mestskej časti Košice- Košická
Nová Ves, a sú spojené aj s reprezentovaním našej mestskej časti na samospráve mesta,
kraja a SR.
Zasadnutia a rokovania ohľadom fungovania a plánovania samosprávy:
V sledovanom období som sa zúčastnil na I., II., III., a IV. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Košiciach a taktiež na I., a II. zasadnutí rady starostov mestských časti mesta
Košice.
Hlavné body programov, ktoré boli prerokované a boli prijaté uznesenia:
1. Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2019

SCHVÁLENY

Rekapitulácia vrátane finančných operácii
Príjmy celkom ( bežné, kapitálové, FO)

224 166 632 €

Výdavky celkom( bežné, kapitálové, FO)

224 166 632 €

Rozdiel

0€

2. Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Košice
3. Zimná údržba v meste Košice
4. Spor mesta s EEI

5. Európsky olympijsky festival mládeže – Košice 2021
6. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
( bol som zvolený za člena Komisie dopravy a výstavby)
Stretnutia ohľadom reprezentovania našej mestskej časti:
1. Stretnutia s primátorom mesta Košice
2. Stretnutia s predsedom Košického samosprávneho kraja
3. Stretnutie s prezidentom SR pri príležitosti summitu prezidentov B9 a generálneho
tajomníka NATO v Košiciach
2.

Pracovné stretnutia
1.

ZŠ Poľná 1 + Arcidiecézna charita + Magistrát mesta Košice

Ako starosta mestskej časti Košice-Košická Nová Ves som zvolal stretnutia ohľadom riešenia
problémov s Krízovým centrom a ohľadom nevyhovujúceho stavu budovy ZŠ Poľná 1.
Dňa 11.1.2019 sa na miestnom úrade Košická Nová Ves uskutočnilo stretnutie s
predstaviteľmi Arcidiecéznej charity Košice.
Ing. Cyril Korpesio – riaditeľ ARCH KE,
Ing. Marián Krajňák – vedúci úseku riaditeľa,
Ing. František Knapík – vedúci zariadenia DPS,
Mgr. Miroslav Firda – vedúci Krízového centra Poľná 1,
Ing. Milan Lesňák - mestský poslanec ,
Ing. Michal Krcho - starosta MČ.
Body diskusie:
1. redukovanie počtu klientov Krízového centra (KC) a aj priestorov
2. MČ KNV predložila alternatívy presunu Krízového centra do iných lokalít
3. Plány MČ zriadiť zariadenie pre seniorov, rozšírenie kapacít MŠ a vytvorenie 1.stupňa ZŠ
4. nedodržiavanie základných zásad slušného správania a verejného poriadku návštevníkmi
krízového centra
5. ohrozovanie bezpečnosti miestnych občanov návštevníkmi krízového centra
6. individuálne sťažnosti ( oficiálne) na Krízové centrum
Výsledok stretnutia:
body 4., 5., 6.
ARCH ma ubezpečila, že vynaloží maximálne úsilie, aby zamedzila nevhodnému správaniu a
ohrozovaniu bezpečnosti obyvateľov našej mestskej časti. Taktiež prosí občanov Košickej
Novej Vsi , aby im nahlásili akékoľvek nevhodné správanie klientov krízového centra.
body 1., 2.,3. Bude zvolané stretnutie, za účasti magistrátu Mesta Košice, KSK, Arcidiecéznej
charity, Arcibiskupského úradu a starostu MČ KNV, kde sa budú riešiť alternatívy presunu
Krízového centra z Poľnej 1., ale aj o možnosti a spôsoby , ako prinavrátiť budovu ZŠ Poľná
1 našej mestskej časti. Pozitívum je, že je záujem zo strany ARCH KE riešiť problematiku
krízového centra.
Dňa 23.1.2019 som mal stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice Mgr. Luciou
Gurbáľovou na magistráte mesta Košice.
Body stretnutia:
1. obnovenie areálu bývalej ZŠ Poľná 1
2. možnosti vysporiadania pozemkov pod budovou ZŠ Poľná 1 a okolia.

3. rekonštrukcia budovy
4. plánované využitie areálu na sociálne služby:
- Centrum pre seniorov
- Zvýšenie kapacity MŠ
- Otvorenie elokovaného pracoviska ZŠ Krosnianska 2 , pre 1. stupeň
- Redukovanie kríz. centra max 30 zriadencov
Výsledok:
Pani námestníčka opätovne potvrdila záujem a ochotu aktívne spolupracovať pri obnove
areálu bývalej ZŠ Poľná 1. Ďalším krokom je obhliadka areálu ZŠ , za prítomnosti
námestníčky primátora, zástupcov zodpovedných referátov z magistrátu mesta Košice a
starostu MČ. Následne bude zvolané rokovanie na magistráte s cieľom prejednať možnosti a
spôsoby, ako čo najefektívnejšie začať proces na obnovu areálu našej ZŠ Poľná 1.
V mesiaci marec – apríl 2019 navštívi našu mestskú časť primátor mesta Košice Jaroslav
Poláček. Pri tejto príležitosti sa bude riešiť aj možný postup, ako zachrániť našu ZŠ Poľná 1
a následne jej využitie pre širokú verejnosť. Najdôležitejším bodom bude, ako vysporiadať
pozemky pod budovou, aby následne bolo možné čerpať eurofondy na opravu budovu a jej
okolia. O ďalších krokoch a riešeniach budem informovať miestne zastupiteľstvo.
2.

Cintorín – výkup pozemkov pre nový Dom smútku

V danom období so sa stretol s niektorými vlastníkmi parciel, ktoré je potrebné odkúpiť pre
mestskú časť , aby bolo možné začať s výstavbou Domu smútku.
Výsledok: K dohode nedošlo. MČ preveruje ďalšie možnosti, ako sa dohodnúť s jednotlivými
vlastníkmi. Posledná z možností bude návrh na vyvlastnenie. Všetky legislatívne kroky
a možnosti, ktoré nám umožňuje zákon konzultujem s právnikom. O ďalších krokoch
a riešeniach budem informovať miestne zastupiteľstvo.
3.
Zrušenie verejnej obchodnej súťaže ohľadom zámeny vlastníckych práv
k nehnuteľnému majetku mestskej časti Košice-Košická Nová Ves
Uznesenie č. 20 z I. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická
Nová Ves zo dňa 31.1.2019 , Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Košická Nová Ves podľa
§ 4 písm. a) č. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže podľa bodu 6.15 súťažných podmienok
s ch v a ľ u j e
zrušenie verejnej obchodnej súťaže, schválenej Uznesením Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves č. 299/2018 zo dňa 9. 8. 2018 a zverejnenej dňa
23. 10. 2018, na odpredaj prebytočného súboru majetku – Areál čističky odpadových vôd a
kanalizačné stoky.
Výsledok: Na základe dohody s poslancami miestneho zastupiteľstva a na základe ich
súhlasu, som si dohodol stretnutie s generálnym riaditeľom VVS, ako s jediným záujemcom
o spomínanú VOS.

Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie s GR VVS.

Záujem o zámenu je obojstranný.

Dohodli sme sa na vypracovaní nových znaleckých posudkov. Ako starosta MČ som oslovil 6
znaleckých spoločností na predloženie CP na vypracovanie ZP v predloženom rozsahu. Ku
dnešnému dňu t.j. 18.3.2019 sa 4 spoločnosti ospravedlnili, a 2 spoločnosti sa majú ozvať
v 12.týždni. Verím, že sa nám podarí v čo najkratšej dobe vypracovať ZP, a následne
pripraviť novú VOS .
4.

Prevádzka AGROMILK

Inicioval som stretnutie s predstaviteľmi prevádzky predajne AGROMILK , ktorá je
v prenájme v našom Družstevnom dome. Zaujímal som sa o ich plány s danou prevádzkou.
Ukázali sme si reálne čísla a taktiež som ich informoval o nových predajných reťazcoch, ktoré
budú v tomto roku otvorené v našom okolí. Neoficiálne stanovisko je, že na 95% bude
prevádzka zrušená do konca roka 2019. O podrobnostiach Vás budem informovať, v čase keď
to budem aktuálne riešiť. Verím, že sa nám podarí dohodnúť, a ako MČ sa nám uvoľní
priestor pre kultúrne podujatia a iné.
5.

Výstavba detského ihriska Herlianska ( pri bytovkách) a nákup

športových potrieb
Podarilo sa zmluvne dotiahnuť dotáciu na výstavbu detského ihriska a nákup
športových potrieb. Tieto dotácie zabezpečoval predchádzajúci starosta M. Lesňák. Pripravila
sa plocha pre detské ihrisko a v 12. týždni bude montáž ukončená. Taktiež športové potreby
boli dodané v 12. týždni.
6.

Verejné obstarávanie - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy
s. č. 1208
V tomto období prebieha verejné obstarávanie na Zhotoviteľa danej zákazky. Po
úspešnom VO sa podpíše zmluva s víťazným uchádzačom. S realizáciou prác by sa malo
začať v III.Q roku 2019 a doba výstavby je 6 mesiacov.
7.

Konopiská – prepadnutá cesta

Oznámil som príslušnému úradu bezpečnosti, PO a CO na magistráte nebezpečnú
situáciu na obslužnej komunikácii Konopiská. Na základe obhliadky v teréne s p. Ing.
Ferjenčíkom ( vedúci oddelia BOZP,PO a CO) boli prizvané geologické spoločnosti, na
vypracovanie geologického posudku a zhodnotenia stavu. Na základe získaných podkladov

bude vyhlásený mimoriadny stav, kde bude potrebné danú cestu rekonštruovať, vrátane
odvodňovacích rigolov. Nakoľko sa jedná o pozemky SR, bude potrebná súčinnosť aj
s MinŽP.
8.

Magistrát mesta Košice – stretnutia s vedúcimi rôznych referátov

Výsledky stretnutí a následných dohôd:
1.

Dodanie 1100L kontajnerov na triedený komunálny( sklo, plast, papier) odpad pre 3

lokality.( Kultúrny dom, MÚ KNV, Trnková ihrisko)
2.

Označenie parkoviska pre MÚ KNV a Poštu na Agátovej ulici, pre návštevníkov.

3.

Označenie zóny 30 na ul. sv. Ladislava od kostola smerom na Dolinu

4.

Rekonštrukcia chodníka ul. Mliečna ( od Vínovej ulice – po cintorín)

5.

Výmena vchodových dverí a oprava vstupov do ZŠ Poľná 1 ( zadný vstup, predný

vstup)
6.

Zavedenie kamerového systému – záhradkárska lokalita Geder ( čierne skládky)

7.

Orezania resp. zrezania topoľov v areáli školy ( 6 ks)
9.

Zabezpečenie chodníkov na Zelenú stráň, Lidl, Shopbox

Dňa 5.2.2019 sa uskutočnilo stretnutie na MÚ Košická Nová Ves za účelom riešenia
problematiky prístupu pre peších a imobilných do plánovanej novovybudovanej predajne
LIDL a SHOPBOXU, z mestských časti Košice-Košická Nová Ves a Dargovských hrdinov.
Na stretnutie boli prizvaní starosta mestskej časti Dargovských hrdinov Mgr. Jozef Andrejčák,
dopravný inžinier Ing. Pavel Titl a mestský poslanec Ing. Milan Lesňák. Boli prediskutované
viaceré alternatívy, možnosti a návrhy riešenia z pohľadu prítomných. Bezpečnosť občanov je
na prvom mieste. Tieto alternatívy a možnosti riešenia spolu s návrhmi budú zapracované do
listu ( žiadosti) a adresované na magistrát mesta Košice, Slovenskú správu ciest, spoločnosť
Lidl, developerovi SHOPBOX a na KSK. Momentálne je vypracovaný návrh od dopravného
inžiniera.
Po niekoľkých stretnutiach so zástupcom developera Zelená stráň a magistrátu sa nám
podarilo dohodnúť a nájsť kompromis , ohľadom chodníka zo ZS do KNV. Dohodli sme sa ,
že developer vybuduje chodník zo Zelenej stráne na ul. Brestová na základe dohodnutých
podmienok.
Taktiež som mal stretnutie s predstaviteľmi rehole Augustiniáni, ohľadom možnej
dohody a spolupráce pri vybudovaní chodníka od ul. Herlianska smerom k novovybudovanej
predajne Lidlu. Záujem o nájdenie vhodného riešenia je obojstranný. Návrh MČ bol

preložený
9.

a

zaslaný

do

Ríma.

Čakáme

na

stanovisko.

Rozpracované akcie , stavebné zámery a prípravne práce v našej mestskej
časti

1.

ul. Brestová - Vybudovanie nových ELI prípojok pre 13 domácnosti, vrátane

rekonštrukcie existujúcich NN vedení, vybudovanie nových a
- Vybudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia
- Odkúpenie parciel pre výstavbu miestnej komunikácie
- príprava PD pre výstavbu komunikácie
2.

Ul. Mliečna a sv. Ladislava - Prekládka VN vedenia do zeme,

3.

Ul. Čerešňová – vybudovanie vodovodu a kanalizácie o dĺžke cca 100 m, vrátane
prípojok
10.

Zorganizované kultúrne akcie

1.

4. Ročník Novošanskej zabíjačky

2.

18.ročník Fašiangového plesu mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

3.

Koncoročné stretnutie so seniormi
V spolupráci so zamestnancami a pracovníkmi úradu sme zabezpečovali nielen zimnú

údržbu, ale aj poriadok a čistou v našej mestskej časti.
Zrealizoval sa:
-

zber vianočných stromčekov
zametanie miestnych komunikácii a chodníkov po zimnom období v našej MČ
zber kríkov a konárov v našej MČ
osadenie nových košov pre psie exkrementy
osadenie košov na cintoríne

Týmto by som sa rád poďakoval všetkým zamestnancom a pracovníkom úradu, za ich
zodpovedný prístup a prácu, ktorú dennodenne vykonávajú pre našu mestskú časť .
Taktiež im patrí vďaka za to, že my pomáhali pri preberaní úradu a pri začiatkoch, po
nastúpení do úradu ako starosta našej mestskej časti.
Spolupráca je veľmi dobrá, a verím že takto budeme aj naďalej spolupracovať pri
budovaní našej mestskej časti.
Ján Pažin: Aký postoj zaujal developer Shopbox k výstavbe chodníkov. Starosta odpovedal,
že ich postoj bol dvojaký. V prvom rade na rovinu povedali, že obrat im robí cca 95 % ľudí
ktorí prídu autom a 5 % peší. V druhom rade nemali problém vybudovať chodníky avšak
nemajú k čomu, pretože Lidl mohol vybudovať chodník ku svetelnej križovatke, ale taktiež to

nemal k čomu pripojiť, keďže to ďalej nikde nepokračuje. Ale ak by sme vybudovali chodník
a sa nám podarí dohodnúť s augustiniánmi tak máme prísľub, že oni ten chodník, ktorý tam
momentálne nie je dobudujú.
U32: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti starostu MČ Košice –
Košická Nová Ves.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

9. Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
Predseda komisie, Ing. Tomáš Ondruš, informoval prítomných o prvom zasadnutí komisie,
ktorá sa konala dňa 20. marca 2019. Dohodol sa plán činností na kultúrne akcie
v nasledujúcom období.
U33: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre kultúru, školstvo,
šport a mládež.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

8. Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
Predseda komisie, Ing. Ladislav Pytel, informoval prítomných, že prvé stretnutie komisie sa
uskutočnilo dňa 18. marca 2019. S členmi komisie sme si prešli činnosti, obsahovú náplň
a plán stretnutí. Hlavným bodom bol návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019. Komisia
finančná, výstavby, dopravy a životného prostredia

berie na vedomie návrh rozpočtu

mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2019 a odporúča MiZ schváliť návrh
rozpočtu MČ KNV na rok 2019.
U34: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie finančnej, výstavby,
dopravy a životného prostredia.

Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

9. Správa kontrolóra mestskej časti
Obsahom predkladanej správy je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti
kontrolóra v období od 1.9.2018 (t.j. odo dňa nástupu na výkon funkcie kontrolóra) do
31.12.2018 (ďalej len "rozhodujúce obdobie"), v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva MČ č. 303/2018 zo dňa
8.11.2018. V rámci rozhodujúceho obdobia boli výsledkom predmetnej kontrolnej činnosti
nasledovné zistenia:
1. Kontrola dodržiavania nariadení mesta, mestskej časti a plnenia uznesení miestneho
zastupiteľstva MČ
V zmysle zákona o obecnom zriadení, v spojitosti so zákonom o meste Košice,
mestské zastupiteľstvo mesta i miestne zastupiteľstvo MČ, v rámci svojej rozhodovacej
činnosti pri výkone správy verejných vecí, prijíma všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a
uznesenia, pričom zákonnou úlohou kontrolóra je kontrola ich plnenia zo strany Mestskej
časti.
Počas rozhodujúceho obdobia prijalo miestne zastupiteľstvo MČ na svojom XXVI
zasadnutí zo dňa 8.11.2018 deväť uznesení a na svojom I. ustanovujúcom zasadnutí zo dňa
7.12.2018 rovnako deväť uznesení.
Kontrolou bolo zistené, že prijaté uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ boli zo
strany Mestskej časti splnené, resp. sú priebežne plnené
Vzhľadom ku skutočnosti, že v rozhodujúcom období Mesto Košice neprijalo VZN,
ktoré by priamo zaväzovalo mestskú časť jeho plnením, a Mestská časť neprijala žiadne VZN,
kontrola ich dodržiavania a plnenia Mestskou časťou nebola vykonaná.
2. Kontrola poskytovania účelových dotácií, návratných a nenávratných finančných
výpomocí z rozpočtu mestskej časti určeným subjektom a nakladania s nimi
Mestská časť v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v

nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie MČ č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti, poskytuje účelové dotácie subjektom, ktoré vymedzuje zákon, resp. spĺňajú
zákonom stanovené podmienky.
Miestne zastupiteľstvo MČ uznesením č. 249/2018 zo dňa 25.01.2018 na základe
predložených žiadostí schválilo poskytnutie účelových dotácií na rok 2018 nasledujúcim
subjektom:
- Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátová 1, Košice – dotácia vo výške 10 000 eur
- Rehoľa svätého Augustína na Slovensku, Herlianska 52, Košice – dotácia v sume 1 000 €
- OZ Maják nádeje, Helsinská 10, Košice - dotácia v sume 200 €
Vzhľadom k tomu, že medzi MČ na jednej strane a Rehoľou svätého Augustína na
Slovensku a OZ Maják nádeje na strane druhej neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí
dotácie, schválené dotácie uvedeným subjektom neboli poskytnuté.
Schválená dotácia pre Futbalový klub Košická Nová Ves bola subjektu poskytovaná
priebežne piatimi bankovými prevodmi na účet futbalového klubu, a to dňa 26.1.2018 v sume
2 000 eur, dňa 8.2.2018 v sume 2 000 eur. dňa 8.3.2018 v sume 2 000 eur, dňa 10.4.2018 v
sume 3 000 eur a dňa 9.5.2018 v sume 1 000 eur.
Kontrolou predložených účtovných dokladov bolo zistené, že preukázateľné výdavky
FK KNV, ktorými boli napr.:
suma 6 634,56 eur - Slovenský futbalový zväz (muži - poplatky, štartovné),
suma 4 919,04 eur - ČEZ s.r.o. (faktúry elektrina, plyn),
suma 1 800 eur - (ZŠ Krosnianska 2, Košice - prenájom telocvične),
suma 1 036,20 eur - nákup športových potrieb,
suma 810 eur - lekársky dozor,
prevyšujú celkovú sumu poskytnutej dotácie o 5 199,80 eur, a teda uvedený subjekt
dokladoval účelné využite jemu poskytnutej dotácie, vrátane predloženia písomnej správy o
použití dotácií.
3. Kontrola účtovných a pokladničných dokladov, vrátane limitu a spôsobu doplňovania
pokladničnej hotovosti
V súlade so zákonom o finančnej kontrole a zákonom o obecnom zriadení, bola počas
rozhodujúceho obdobia v dňoch 23.10.2018 a 18.12.2018, za prítomnosti zodpovedných
zamestnancov miestneho úradu MČ, vykonaná náhodná kontrola, ktorej cieľom bolo zistenie

súladu účtovného stavu pokladničnej hotovosti a skutočného stavu finančnej hotovosti,
nachádzajúcej sa v čase kontroly v pokladni. O predmetných kontrolách boli vyhotovené
písomné záznamy č. 01/2018 a 02/2018, ktoré tvoria prílohu tejto správy.
Náhodnou kontrolou bolo zistené, že Mestská časť vedie účtovné doklady, ako aj
príjmové a výdavkové pokladničné doklady v súlade s účtovnými predpismi, a že účtovný
stav pokladničnej hotovosti, ktorý bol vykázaný v pokladničnej knihe bol v súlade so
skutočným stavom finančnej hotovosti nachádzajúcej sa v čase kontroly v pokladni,
4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií občanov
V rozhodujúcom období bolo dňa 10.10.2018 miestnemu úradu MČ doručené podanie
obyvateľov mestskej časti, označené ako "sťažnosť", ktoré bolo zaevidované pod č.
0/2018/000316. Na XXVI. miestnom zastupiteľstve MČ, konanom dňa 8.11.2018, zástupca
Komisie na vybavovanie sťažností a verejného poriadku konštatoval, že obsah predmetného
podania nespĺňa náležitosti zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení, a teda nie
je sťažnosťou v zmysle cit. zákona. Z uvedeného dôvodu odporučil, aby Mestská časť
predmetné podanie postúpila inému príslušnému orgánu.
Podľa § 11 ods. 1 a 5 cit. zákona, orgán územnej samosprávy upraví vybavovanie
sťažností vnútorným predpisom. Mestská časť ako povinný orgán má v súlade s cit.
ustanovením vypracovanú smernicu, ktorá upravuje postup pri vybavovaní doručených
sťažností.
V zmysle § 4 ods. 1 a 3 cit. zákona, ak má povinný orgán za to, že doručené podanie
nie je sťažnosťou, je povinný predmetné podanie odložiť a do 15 pracovných dní od jeho
doručenia o tom upovedomiť toho, kto podanie podal.
Vzhľadom ku skutočnosti, že v rozhodujúcom období v rámci kontroly nebolo
preukázané odloženie predmetného podania, ani upovedomenie osôb o jeho odložení,
nemožno konštatovať, že Mestská časť pri vybavovaní predmetného podania postupovala v
súlade so zákonom o sťažnostiach a smernicou MČ o sťažnostiach.

Na podklade vyššie uvedeného, kontrolór MČ odporúča Mestskej časti Košice Košická Nová Ves do budúcna postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o sťažnostiach.
5. Mimoriadne kontroly
Počas rozhodujúceho obdobia neboli vykonané žiadne kontroly z vlastného podnetu,
príp. na základe žiadosti miestneho zastupiteľstva MČ alebo starostu MČ.
Výkon ostatnej činnosti
V rozhodujúcom období pozostával výkon ostatnej činnosti kontrolóra z:
- účasti na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva MČ
- vzdelávania a účasti na pracovných stretnutiach kontrolórov mestských častí
- predložení návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
U35: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolóra mestskej časti Košice –
Košická Nová Ves za rok 2018.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

10. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
Starosta informoval o podaných žiadostiach o dotácie.
Návrh finančnej komisie z prvého zasadnutia:
a)
b)
c)
d)

Futbalový klub Košická Nová Ves
RZ pri MŠ Poľná 1
Rímskokatolícka farnosť Sv. Ladislava
Folklórna skupina Škvarkare

10 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

U36: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje finančné príspevky:
Hlasovanie: a) b) c)
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

proti: 0

zdržali sa: 2

neprítomný: 0

Hlasovanie: d)
Za: 3

11. Stanovisko kontrolóra MČ K návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2019 - 2021
Návrh rozpočtu mestskej časti bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi uvedenými v časti A.1. a Opatrením MF SR uvedeným v časti A.2. tohto
stanoviska, bol doručený všetkým poslancom MZ, vrátane písomnej správy pod názvom
„Programový rozpočet mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 2019 - 2021“, následne bol
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie MZ a zároveň verejne sprístupnený v mestskej
časti spôsobom obvyklým, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.
Vzhľadom ku skutočnosti, že mestská časť predkladá návrh rozpočtu mestskej časti
v mesiaci
marec
2019,
a teda rozpočet mestskej
časti
nebol
schválený do
31. decembra 2018, v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004 Z. z. sa na hospodárenie
mestskej časti uplatňuje inštitút rozpočtového provizória (t. j. hospodárenie podľa
schváleného rozpočtu na rok 2018). Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória
nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 2019 prekročiť 1/12 celkových výdavkov
schváleného rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria
výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi
splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky na povinnú úhradu
podľa osobitných predpisov. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória sa zúčtujú s rozpočtom mestskej časti po jeho schválení.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej
časti Košice – Košická Nová Ves predložený návrh rozpočtu mestskej
časti na rozpočtový rok 2019 schváliť a predložený návrh rozpočtu mestskej časti na
rozpočtové roky 2020-2021 vziať na vedomie.
U37: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu
mestskej časti na roky 2019 - 2021:
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

12. Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019 - 2021
Mgr. Michaela Spišiaková sa dopytovala na prenájom traktora a jeho celkovej hodnoty.
Starosta informoval, že hodnota je približne 33 tisíc €. Po ukončení zimnej údržby,
pravdepodobne v mesiaci máj, by malo dôjsť k stretnutiu so zástupcami spoločnosti, ktorá
daný stroj prenajíma, kde predmetom rokovania bude možnosť odkúpenia traktora. Poslanec
Ján Pažin sa informoval o veku stroja (2014), či nie je vhodné obstarať novší traktor
s podobnými parametrami. Starosta odpovedal, že urobí prieskum trhu, avšak terajší stroj,
ktorý má mestská časť v nájme má aj príslušenstvo (nakladač, radlica, soľný sypač).
Ján Pažin sa informoval aj k programu č. 6 rozpočtu, konkrétne na ul. Vínovú. Starosta
odpovedal, že pôjde o rekonštrukciu v úseku cca 100 m a plánovaných 18 000 € by malo

postačovať na realizáciu rekonštrukcie. Ján Pažin sa informoval ďalej v programe č. 11 –
šport na kapitálový výdavok 20 000,00 € na budovu tenisových kurtov. Starosta odpovedal, že
v zmysle schváleného nenávratného finančného príspevku dôjde k zníženiu energetickej
náročnosti, avšak práce, ktoré sú zahrnuté v tejto časti, nezahŕňajú práce v interiéri budovy.
Ďalej poznamenal, že sa pokúsi získať finančné prostriedky aj od mesta Košice ako vlastníka
budovy.
Ing. Ladislav Pytel predložil pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu na rok 2019, výdavková
časť v programe č. 4 – príspevok pre RZ pri MŠ + 500,00 € a v programe č. 12 – príspevok
cirkvi + 1 000,00 €. Ďalej navrhol starostovi mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Ing.
Michalovi Krchovi, realizovať úpravy a presuny bežného rozpočtu v rámci jednotlivých
položiek do sumy 2 000,00

EUR. Celkový presun je limitovaný na 10 % z celkového

schváleného bežného rozpočtu v rozpočtovom roku. Poslanec Ján Pažin vyjadril obavu, že
poslanci nebudú informovaní o zmenách rozpočtu a že to zasiahne aj kapitálový rozpočet.
Starosta oponoval, že návrh počíta so zmenou len v bežnom rozpočte a netýka sa kapitálového
rozpočtu.
Ján Pažin predložil pozmeňujúci návrh na možnosť úpravy rozpočtu starostom na 5 %
z bežného rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 1

proti: 4

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

PhDr. Mária Balková predložila na hlasovanie pôvodný návrh možnosti starostu realizovať
úpravy a presuny bežného rozpočtu v rámci jednotlivých položiek do sumy 2 000,00 EUR.
Celkový presun je limitovaný na 10 % z celkového schváleného bežného rozpočtu
v rozpočtovom roku.
U38: Miestne zastupiteľstvo a) schvaľuje rozpočet na rok 2019 so zmenami
Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Bežné príjmy

397 125,63 EUR

Bežné výdavky

389 115,77 EUR

Kapitálové príjmy

218 101,20 EUR

Kapitálové výdavky

308 132,84 EUR

Príjmové finančné operácie

92 447,36 EUR

Rozpočet celkom

Príjmy celkom

707 674,47 EUR

Výdavky celkom

697 248,61 EUR

Prebytok hospodárenia

10 425,86 EUR

Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

b) berie na vedomie rozpočet na roky 2020 – 2021;
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

c) určuje starostovi mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Ing. Michalovi Krchovi,
realizovať úpravy a presuny bežného rozpočtu v rámci jednotlivých položiek do sumy
2 000,00 EUR. Celkový presun je limitovaný na 10 % z celkového schváleného bežného
rozpočtu v rozpočtovom roku.
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 1

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

Zapísal: Ing. Rastislav Mester
Dňa: 29.03.2019
Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

Overovatelia zápisnice
Ing. Tomáš Ondruš

.......................

Ján Pažin

.......................

