
Mestská časť Košice - Kavečany, Široká 17/A ,040 01 Košice 

  

ZÁPISNICA 

z II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, konaného dňa: 
22.12.2022 
  

Začiatok: 16,00 hod. Ukončenie: 16,50 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Úprava rozpočtu na rok 2022 
3. Prerokovanie ponuky odpredaja pozemkov a stavebných objektov: Verejného 

osvetlenia a Prístupovej komunikácie na ul. Pod Vitalinou v MČ Košice — Kavečany 
( prerušený bod programu z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice 

— Kavečany, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. septembra 2022) 
4. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice — Kavečany na roky 2023 — 2025 

5. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Košice — Kavečany 
6. Rôzne 
7. Záver 

K bodu l 
II. zasadnutie MsZ otvoril starosta JUDr. Martin Balčík privítaním poslancov mestskej časti. 

Starosta skonštatoval, že sú prítomní všetci štyria poslanci a teda MsZ je uznášania schopné. 
Ospravedlnil hlavného kontrolóra Ing. Ľudovíta Priestera, ktorý je dlhodobo práceneschopný. 
Za zapisovateľku II. zasadnutia MsZ starosta určil Ing. Ingrid Simeonovú a za overovateľov 
zápisnice poslancov Jána Ondiru a Mgr. Agátu Šemrákovú. 
Program obdržal každý v pozvánke. Starosta sa opýtal, či má niekto nejaké návrhy k programu 

rokovania, ak by mal nech sa vyjadrí. Nikto sa neprihlásil. 

Starosta dal hlasovať o programe: 

e hlasovanie: prítomní - 4, za - 4, proti - 0, zdržali sa - 0 — Program bol schválený. 

K bodu 2 
Starosta uviedol ďalší bod rokovania, ktorým je v poradí VII. úprava rozpočtu mestskej časti, 

ktorá zohľadňuje reálne čerpanie rozpočtu, reálne príjmy a reálne výdavky. Mení sa celková 
výška príjmov aj výdavkov o 5.433,- eur a preto je potrebné úpravu schváliť uznesením. Úprava 
rozpočtu v tabuľkovej forme je súčasťou zápisnice. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov neprihlásil, diskusiu starosta ukončil 

a predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 6 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa 8 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a $ 14, ods. 2 písm. b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a0 zmene a doplnení niektorých



zákonov schvaľuje VII. úpravu programového rozpočtu MČ Košice-Kavečany na rok 
2022, kde sa menia celkové príjmy a výdavky takto: 

Príjmová časť 

Bežné príjmy + 5433 € 
Iné príjmy + 3€ 
Zo štát.rozpočtu okrem prenes.výkonu štát.správy + 4 733 € 
Zo štát.rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy © 695 € 

Kapitálové príjmy 0€ 

Príjmy spolu + 5 433 € 

Výdavková časť 
Bežné výdavky » 5433 € 
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

1./ Výkon funkcie starostu 
- Ohodnotenie práce - — 16300€ 
- Reprezentačné a dary - 500 € 
- Inzercia, propagácia - 50€ 

3./ Zasadnutie orgánov MČ 
- MsZ + 1330€ 

5./ Členstvo v samosprávnych org.a združeniach - 94 € 
7./ Kontrola činnosti samosprávy 

- Ohodnotenie práce - 2145€ 
Program 2: Interné služby MČ 

2./ Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami a referendom A 695 € 
3./ Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 

- MÚ prevádzka objektu - 500 € 
- MÚ údržba objektu s 100 € 
- KD prevádzka objektu - 400 € 
- KD údržba objektu - 100 € 
- Ostatné budovy — šatne A 360 € 

4./ Vzdelávanie zamestnancov MČ + 50€ 
Program 3: Služby občanom 

4./ Cintorínske a pohrebné služby 
- Všeobecný materiál - 7ne 

- Všeobecné služby — kosenie, odpad, zatrávnenie, ... + 1800€ 
6./ Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi 

- Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny + 6145€ 
- Stravovanie dôchodcov — príspevok + 4700€ 

Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 
2./ Civilná ochrana 

- Zabezpeč.činností a povinností v oblasti CO - 200 € 
Program 5: Vzdelávanie, kultúra a šport 

3./ Prevádzka KD 
- Interiérové vybavenie - 100€ 
- Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia - 200 € 
- Všeobecný materiál - ne 
- Všeobecné služby - 200 € 
- DoVP - 60€ 

4./ Organizácia kultúrnych podujatí



- Mesiac úcty k starším 
- Kavečianska kvapka krvi 
- Zvyky a tradície na dedine 

7./ Podpora športovej činnosti 
- Športové akcie 

8./ Lyžiarske stredisko 
- Prevádzková budova LS 

9./ Ihriská 
- Viacúčelové ihrisko — revízie 

Program 6: Miestne komunikácie a doprava 
1./ Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií 

- Zimná údržba MK 
- Oprava, vysprávky MK 
- Všeobecný materiál 
- DoVP 

- Dopravné značenie 
2./ Správa a údržba verejných priestranstiev 

- Zastávky MHD — opravy 
Program 7: Prostredie pre život 

1./ Verejné osvetlenie 
- Elektrická energia 

3./ Verejná zeleň 
- DoVP 

- Všeobecné služby — údržba zelene 
- Pohonné hmoty, olej — kosačka 

Program 8: Podporná činnosť 
1./ Podporná činnosť - správa MČ 

- Mzdový fond + poistné a odvody 
- Služobné cesty — náhrady 
- Poštové a telekomunikačné služby 
- Interiérové vybavenie 
- Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 
- Všeobecný materiál 
- Knihy, časopisy, noviny 
- Údržba stroj.,prístrojov a zariadení 
- Všeobecné služby 
- DoVP, DoPČ 
- Nemocenské dávky 

2./ Ostatná podporná činnosť 
- Poplatky banke 

3./ Malé obecné služby ÚoZ 
- AČ — ochranné pracovné pomôcky 
- AČ — poistné 

4./ Informačný systém MČ 
- Výpočtová technika 
- Materiál — tonery, pásky, média 
- Údržba výpočtovej techniky, vrátane softweru 

5./ Autodoprava 
- Pohonné hmoty 
- Servis, údržba 
- Poistenie 

Kapitálové výdavky 

1
+
+
 

+
 

+
+
 

200 € 
250€ 
200 € 

1170€ 

20€ 

172 € 

1 800€ 
1 600 € 
900 € 
145 € 
100 € 

200 € 

650 € 

420 € 
ne 
80 € 

9700 € 
40€ 
45€ 

500€ 
85 € 

200 € 
450 € 
40€ 

500€ 
400€ 
50 € 

10€ 

10€ 
10€ 

200 € 
65 € 
130€ 

300 € 
100€ 
100 € 

0€



Výdavky spolu 5 433 € 

e hlasovanie: prítomní - 4, za - 4, proti - 0, zdržali sa - 0 Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 3 
K ďalšiemu bodu starosta uviedol, že ide vlastne o prerušený bod z XIX. zasadnutia MsZ a to 

prerokovanie ponuky odpredaja pozemkov astavebných objektov: Verejného osvetlenia 
a Prístupovej komunikácie na ul. Pod Vitalinou v MČ Košice — Kavečany. Ďalej uviedol, že 
situácia sa od minulého zasadnutia ešte stále nezmenila, takže tento bod rokovania navrhuje opäť 
prerušiť. 
Starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z poslancov neprihlásil, diskusiu starosta ukončil 

  

a predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 7 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa 8 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ČI. 4, ods. 4 Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Kavečany prerušuje bod rokovania Miestneho 
zastupiteľstva č. 3 Prerokovanie ponuky odpredaja pozemkov a stavebných objektov : Verejného 
osvetlenia a Prístupovej komunikácie na ul. Pod Vitalinou v MČ Košice — Kavečany, do 
najbližšieho riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

e hlasovanie: prítomní - 4, za-4, proti - 0, zdržali sa - 0 Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 4 
Starosta otvoril bod rokovania a uviedol, že predkladá na rokovanie a tým aj na schválenie 

miestnemu zastupiteľstvu Návrh Programového rozpočtu MČ Košice — Kavečany na rok 2023 
a osobitne výhľadový program na roky 2024 — 2025. Tvorí ho tabuľková časť programového 
rozpočtu na rok 2023, textová časť programového rozpočtu na rok 2023, programový rozpočet 
MČ Košice — Kavečany na roky 2024 — 2025 astanovisko miestneho kontrolóra k návrhu 
rozpočtu MČ Košice — Kavečany na rok 2023. Uviedol, že rozpočet bol zostavený na základe 
určitých očakávaní, pretože Mesto ešte svoj rozpočet neschválilo a my sme na jeho rozpočet 
naviazaný. Vieme niečo predpokladať ale nevieme presne odhadnúť výšku daňových príjmov, 
výšku transferov a pod. Je lepšie ale mať schválený rozpočet. Na budúci rok sa k nemu vrátime, 
otvoríme ho a urobíme potrebné úpravy. Samosprávy kvôli zvýšenému daňovému bonusu dostanú 
budúci rok menej peňazí ako by mali dostať, ďalej je potrebné zohľadniť aj infláciu, s tým 
súvisiace Zvyšovanie miezd zamestnancov a nárast cien energií. V budúcom roku preto nebude 
priestor na nejakú veľkú investičnú akciu. Plán je spracovať projektové zámery aby sme boli 
pripravení na prípadné investície. Projektové zámery, ktoré máme by sme realizovali 
Z operačného programu IRO, kde vlastne sú k dispozícii také zdroje na regionálny rozvoj a naša 
spoluúčasť na tých projektoch by bola 5%. Starosta ďalej uviedol, že je veľmi rád, že tie 
masívnejšie investície do infraštruktúry, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom funkčnom 
období boli veľmi vhodne vykonané, bez inflácie, v čase keď tie rozpočty boli ešte ako keby 
predvídateľné, v čase keď tá ekonomika žila, proste boli realizované v správnom čase. Myslím si, 
že teraz by ich bolo ťažké v takom rozsahu realizovať a ak tak za iné peniaze. Vzhľadom na 
všetky okolnosti sa ukazuje, že to rozhodnutie bolo správne. Rozpočet bude nastavený tak, aby 
sme nemali neuhradené faktúry, jednoducho aj v tejto situácii sme na tom tak, že to čo máme mať 
poplatené máme a fungujeme a snažíme sa maximálne hospodárne pristupovať k verejným 
financiám. 
Následne starosta otvoril k bodu rokovania diskusiu. 
Mgr. Agáta Šemráková — čo sa plánuje najbližšie realizovať? 

 



JUDr. Martin Balčík, starosta — chcel by som zokruhovať centrálnu časť, t.j. Širokú, Oblú 
a Budanovú chodníkami. Je to rozdelené do troch stavebných objektov a už je urobený taký 
predbežný projekt. Robilo by sa to aj financovalo opäť postupne. 
V ďalšej diskusii poslanci riešili šírku nových chodníkov, že nie sú potrebné 2-metrové, ale stačia 
1-1,5 metrové. Ľudia po nich v pohode prejdú a aj menej starostí je s ich údržbou a je aj lepší 
prístup do dvorov. 
Ďalej riešili aj nedostatky zimnej údržby. 
Nakoľko sa už nikto z poslancov neprihlásil, diskusiu starosta ukončil 

a predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 8 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany podľa $ 11 ods. 4 písm. b) v súlade s 8 
18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Súčasťou tohto uznesenia sú tabuľky príjmov a výdavkov: bežných, kapitálových a finančných   

              

a) schvaľuje 
rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2023 v € 

  

Rozpočet na rok 2023 + finančné 
„o. PT 

   

      
        

  

    

314 070 27 
0 34 503 -34 503 

314 070 314 070 0 
0 0 0 

314 070 314 070 0       

b)berie na vedomie 
rozpočet na roky 2024 a 2025 v€ 

Rozpočet na rok 2024 + finančné 
operácie 

   
      

  

    

B 296 070 
0 34 503 -34 503 

296070| 293625 2 445 
0 2 445 -2 445 

296070| 296070 0       

  

  

  

    

  

  

    

mi davky 
296 690 2599 742 

0 34 903 -34 903 
296 690 294 245 2 445 

0 2 445 -2 445 
296 690 296 690 0       

operácií na roky 2023 až 2024. 

c berie na vedomie odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu 
rozpočtu na rok 2022. 

hlasovanie: prítomní - 4, za - 4, proti - 0, zdržali sa - 0 Uznesenie bolo schválené.



K bodu 5 
Starosta JUDr. Martin Balčík otvoril bod rokovania. V krátkosti prečítal žiadosti subjektov, 

ktoré požiadali o dotáciu z rozpočtu MČ Košice — Kavečany v termíne do 31.10.2022. O dotáciu 

požiadali tieto tri subjekty: 

1. TJ Mladosť Kavečany požiadala o dotáciu vo výške 11.210,- € na realizáciu projektu 

„Športová činnosť v roku 2023“. Projekt je zameraný na činnosť futbalového klubu, na 

úpravu športového areálu a na zapojenie čo najširšieho počtu obyvateľov do športových 

aktivít v rámci športového dňa obce, MKM a ďalších športových akcií. 

2. OZ Svedectvo života našich predkov požiadalo o dotáciu vo výške 1.000,- € na renováciu, 

revitalizáciu a sfunkčnenie historických artefaktov, získanie nových starožitností a 

propagáciu dedovizne. 

3. SRRZ-RZ pri MŠ Kavečany požiadalo o dotáciu vo výške 1.000,- € na verejno-prospešné 

služby — vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry. 

Takže vzhľadom na možnosti aschopnosti našej mestskej časti, ktorá má podporovať 

kultúru,šport aj vzdelávanie, tak sme nastavili tie dotácie pre TJ Mladosť vo výške 6.000,- €, pre 

OZ Svedectvo života našich predkov vo výške 750,-€ apre RZ pri Materskej škôlka vo výške 

1.000, - €. 
Starosta otvoril k prejednávanému bodu diskusiu. 

Michal Bradovka — za TJ môžem povedať, že napr. v jesennej časti VIII. ligy nás len Futbalový 

zväz stál 1.400,- €. Ďalej starostlivosť o dresy, ihrisko. Dohodli sme sa ale, že jarnú časť dohráme 

so cťou. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil, diskusiu starosta ukončil 

a predniesol návrh uznesenia o ktorom dal hlasovať. 

Uznesenie č. 9 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Kavečany, podľa $ 4 ods. 4 Všeobecne 

záväzného nariadenia MČ Košice — Kavečany č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti schvaľuje poskytnutie dotácií pre: 

1. Telovýchovnú jednotu Mladosť Kavečany vo výške 6.000,- € na realizáciu projektu 

„Športová činnosť v roku 2023“, 
2. Rodičovské združenie pri MŠ Kavečany vo výške 1.000,- € na všeobecno-prospešné 

služby — vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, 

3. OZ Svedectvo života našich predkov vo výške 750,- € na renováciu historických 

artefaktov a získanie nových starožitností. 

e hlasovanie: prítomní - 4, za - 4, proti - 0, zdržali sa - 0 Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 6 

Starosta, JUDr. Martin Balčík otvoril bod rokovania rôzne. Spolu s poslancami skonštatovali, 

že vlastne rôzne prerokovali v bode 4. Starosta ešte raz každému poďakoval za jeho prácu a 

prístup. Zaželal pekné sviatky a šťastný nový rok. 

Nakoľko sa nikto z poslancov neprihlásil, starosta diskusiu ukončil. 

K bodu 7 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončil.



Zápisnica vyhotovená dňa: 29.12.2022 
Zapísala: Ing. Ingrid Simeonová 

Overovatelia zápisnice: 

1. Ján Ondira naooraaavo sou TT so vovasov ss: | PRengovvosovaotovovcce 

u ne. JUDr. Martin Balčík aasoooavoou 

starosta MČ Košice - Kavečany 

Podpísané dňa: 

oeasasasssoosoocsnvosvnsoocsosocce 

M " S . M " nn 

2. Mgr. Agáta Šemráková .......... ANTA TN NIE — A A. A. ZDR 

Prílohy: 

1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina 

3. Hlasovanie 

4. VII. úprava programového rozpočtu MČ Košice — Kavečany na r. 2022 

5. Programový rozpočet MČ Košice — Kavečany na r. 2023 a na roky 2024 — 2025 

6. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice — Kavečany na r. 2023 

7 
- TJ Mladosť Kavečany 

- OZ Svedectvo života našich predkov 

- SRRZ-RZ MŠ Kavečany 

„ Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Košice — Kavečany




