Milí spoluobčania,
k viacerým z Vás sa už dostali čiastočné informácie ohľadom vrátenia poskytnutej dotácie mestskou časťou
Košice – Krásna pre IBV Záhumnie. Rozhodol som sa Vás o danej veci detailnejšie, faktograficky a
pravdivo informovať.
• Pre IBV Záhumnie bola poskytnutá dotácia na základe Zmluvy č.6/2018 vo výške 63 500€.
• Účelom vymedzenia použitia dotácie bolo poskytnutie financií na projektovú dokumentáciu, geodetické
práce a stavebný dozor.
• 17.12.2018 bolo doručené zúčtovanie poskytnutej dotácie od OZ IBV Záhumnie. Bol to posledný možný
termín na doručenie vyúčtovacích dokladov.
• OZ IBV Záhumnie predložil spolu 8 dokumentov – faktúr. Po ich kontrole 5 faktúr spĺňalo účel použitia v
zmysle Zmluvy v celkovej sume 4 589,60€ a a 3 z nich nespĺňalo účel v zmysle Zmluvy v celkovej hodnote
71 115,51€.
Čiže neoprávnené čerpanie poskytnutej dotácie je vo výške 58 910,40 Eur,
( 63 500 Eur poskytnutá dotácia – 4589,60 Eur oprávnene použitá dotácia ).
21.02.2019 zaslala MČ Košice-Krásna výzvu na bezodkladné vrátenie neoprávnene použitej sumy dotácie
vrátane príslušenstva vo výške 58 910,40€.
18.03.2019 obdržala MČ Košice-Krásna list od OZ IBV Záhumnie – Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu MČ –
doplnenie, ktoré nespĺňalo požiadavky v súlade so zmluvnou dokumentáciou a rozpočtovou disciplínou.
01.04.2019 bolo stretnutie zástupcov OZ IBV Záhumnie (štatutárneho zástupcu, členov riadiaceho výboru a
dozornej rady na ) a MČ Košice-Krásna ( starostu, poslancov, kontrolórky a prednostu ), ktorého záverom
bolo, že IBV Záhumnie pripraví písomný návrh vzájomnej dohody medzi oboma zmluvnými stranami.
Keďže žiadny návrh dohody nebol mestskej časti Košice Krásna doručený, 10.04.2019 zaslala MČ KošiceKrásna Výzvu na vrátenie časti dotácie. Podľa Zmluvy č.6/2018 podpísanej oboma zmluvnými stranami je
penále vo výške 0,1% za každý aj začatý deň od obdržania do vrátenia neoprávnene použitej sumy. Ku
10.4.2019 to predstavovalo sumu 17 614,20€. Podotýkam, takýto dokument bol podpísaný vtedajšími
štatutárnymi zástupcami oboch strán.
Aj táto výzva zo strany mestskej časti Košice Krásna bola OZ IBV Záhumnie odignorovaná.
Telefonickú požiadavku od IBV Záhumnie na rokovanie 21.5.2019 zamietla MČ Košice Krásna z dôvodu
pracovnej vyťaženosti starostu.
Následná nečinnosť zo strany IBV Záhumnie logicky vyústila do postupu, že 10.06.2019 zaslala MČ
Košice-Krásna predžalobnú výzvu a dohodu o uznaní záväzku z dôvodu nereagovania na predchádzajúce
písomné dotazy.
17.07.2019 ( viac ako 1 rok od poskytnutia dotácie ) OZ IBV Záhumnie požiadalo emailom o stretnutie so
zástupcami MČ Košice-Krásna ohľadom popísanej problematiky. Navrhlo termín od 22.07.2019 do
27.07.2019 v ranných hodinách. Ja ako starosta som okamžite reagoval a z dôvodu závažnosti veci potvrdil
najskorší možný termín v súlade s požiadavkou IBV Záhumnie na 22.07.2019 o 10:00 na Miestnom úrade.
21.07.2019 ( nedeľa o 19:35 hod ) mi prišiel email v nasledujúcom znení :
Dobrý večer pán starosta. Bohužiaľ zajtrajšie stretnutie IBV musím z akútnych a nepredvídaných
pracovných dôvodov zrušiť. Ospravedlňujem sa za vzniknutú situáciu a ďakujem za pochopenie.
Náhradné pracovné stretnutie budeme riešiť po dohode. S pozdravom...
22.7.2019 som navrhol nový termín na 24.07.2019 z dôvodu potreby okamžitého riešenia.
Táto ani ďalšie emailové výzvy zo strany MČ Košice Krásna neboli OZ IBV Záhumnie akceptované.
Vyššie som zosumarizoval vykonané kroky oboch strán a nechávam na posúdení Vás občanov, kto bol v
tejto oblasti aktívny a kto bol pasívny. Uvedený vývoj vyústil do situácie , že som 29.7.2019 splnomocnil

advokátsku kanceláriu na zastupovanie MČ Košice Krásna v danej veci. Pre všetkých obyvateľov je
dôležité, aby som postupoval zákonným spôsobom.
Občanov „na Záhumní“ chcem ubezpečiť, že počas môjho starostovského mandátu významne podporujem
začatie kolaudačného procesu, hľadám riešenia a rokujem so špeciálnym stavebným úradom mesta Košice,
stavebným úradom mesta Košice, právnym oddelením magistrátu mesta Košice a majetkovým oddelením
magistrátu mesta Košice.
Verím, že spoločným úsilím sa dostaneme do štádia, aby ste na Záhumní mohli kolaudovať Vaše domy.

