Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
Zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 17. júla 2019
Prítomní:
Členovia:

Ing. Ján Pavúk – predseda
Ing. Branislav Jura, MBA
MVDr. Jozef Figeľ
Ing. Štefan Bereš

Prizvaní:

Mgr. Marta Baxová
JUDr. Beáta Zemková
PhDr. Jaroslav Žďára

Ostatní prítomní: Ing. Stanislav Šimko poslanec
Miroslav Špak poslanec
Tomáš Jurkovič občan
Ospravedlnený: Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
Program:
1. Otvorenie
2. Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – IV. zmena rozpočtu
/finančné prostriedky od mesta Košice do príjmu MČ a ich použitie/
- použitie z Rezervného fondu mesta Košice vo výške 80 000 eur
- 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice vo výške 25 000 eur
3. Koncepcia dobrovoľníctva
4. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 2. štvrťrok 2019
5. Rôzne
6. Záver
Bod 1
Otvorenie
Finančnú komisiu otvoril predseda Ing. Ján Pavúk. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že
komisia je uznášaniaschopná. Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky.
Uznesenie:
Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia finančnej komisie.
Hlasovanie: za 4
proti: 0
zdržali sa: 0
Bod
Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – IV. zmena rozpočtu /finančné
prostriedky od mesta Košice do príjmu MČ a ich použitie/
- použitie z Rezervného fondu mesta Košice vo výške 80 000 eur
- 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice vo výške 25 000 eur
Z dôvodu náročnosti prejednávaného bodu č.2 boli požiadaní prizvaní zamestnanci úradu Mgr.
Marta Baxová a PhDr. Jaroslav Žďára, aby objasnili materiál, ktorý bol predložený na rokovanie
finančnej komisie.
Materiál bol pripravovaný z dôvodu návrhu IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na rok 2019. Zmenu rozpočtu je potrebné schváliť v nadväznosti na účelové prostriedky,

ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach dňa 19.06.2019 pre mestskú časť z dvoch
zdrojov, t.j.
- z Rezervného fondu mesta Košice vo výške 80 000 eur
- zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice vo výške 25 000 eur
K jednotlivým investičným akciám sa postupne vyjadrovali jednotliví členovia komisie, ďalej JUDr.
Beáta Zemková – prednostka miestneho úradu a svoje vyjadrenie podali aj ostatní prítomní poslanci nečlenovia finančnej komisie.
Zamestnanci úradu sa opakovane vyjadrovali k možnosti využitia finančných prostriedkov
schválených pre mestskú časť, a to hlavne prostriedky rezervného fondu mesta Košice
v rozpočtovom roku 2019 vo výške 80 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov spojených
prednostne s realizáciou rozvojových projektov mestskej časti, ďalej na výdavky na odstránenie
havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestskej časti. Použitie finančných
prostriedkov s účelovým použitím vo výške 25 000 eur na kapitálové a bežné výdavky taktiež
prednostne na rozvojové projekty, ostatné kapitálové výdavky a verejnoprospešné služby. Tieto
kritériá boli bližšie špecifikované listom primátora mesta Košice zo dňa 12.07.2019. Ďalej boli
členovia komisie upozornení na krátkosť času realizácie, nakoľko po schválení v miestnom
zastupiteľstve a až po akceptácii jednotlivých investičných akcií mestom Košice je možné akcie
realizovať a prostriedky čerpať až na základe predložených dokladov za uskutočnené investičné
akcie a to v termíne do 20.12.2019.
Materiál k IV. zmene rozpočtu bol pripravený v zmysle usmernenia z mesta Košice Oddelením
výstavby a životného prostredia mestskej časti.
Diskusia prebehla ohľadom použitia prostriedkov na Program 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, Podprogram 1.9: Analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na Európskej
triede vo výške 3 000 eur. O využite tohto územia majú záujem aj iné podnikateľské subjekty. Ďalej sa
diskutovalo o Programe 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.8: Osadenie herných prvkov na plochy
pri obytných domoch na Demetri 1-6.
Programe 6: Prostredie pre život na výstavbu nových detských ihrísk na Bukureštskej
ulici, detského ihriska Varšavská 8-10 dvor a modernizácie športového areálu Olympia na Čínskej
ulici, ktorý je majetkom mesta zverený do správy mestskej časti a spĺňa základnú požiadavku použitia
účelových prostriedkov.
Najviac sa členovia komisie ako aj poslanci - nečlenovia zaoberali Programom 6: Prostredie pre
život, Podprogram 6.12: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na
Budapeštianskej ulici vo výške 34 000 eur. Návrhy poslancov smerovali hlavne k tomu - navýšiť túto
časť investície až do výšky 98 000 eur a upraviť celú POV ako havarijný stav a upraviť ju v čo
najväčšom rozsahu, nakoľko pasáž je podľa ich názoru „hlavnou ulicou mestskej časti“. Predseda
komisie však upozornil na skutočnosť, že cca polovica POV je v osobnom vlastníctve fyzických alebo
právnických osôb, to znamená, že nemusí byť vôľou každého jednotlivého vlastníka investovať svoje
vlastné finančné zdroje do rozsiahlejšej opravy finančne náročnej. Vzhľadom na to by musela
v prvom rade investovať do opravy mestská časť dvojnásobnú sumu a potom čakať na preplatenie
peňazí z mesta Košice a od jednotlivých vlastníkov, čo by mohlo spôsobiť mestskej časti finančné
problémy.
Predseda komisie ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a navrhol hlasovať postupne
o jednotlivých investíciách – hlasovanie prebehlo nasledovne:
Podprogram 1.9: Analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na
Európskej triede vo výške 3 000 eur
Hlasovanie: za 2
proti: 0
zdržali sa: 2

Podprogram 6.8: Výstavba detského ihriska na Bukureštskej 29 vo výške 15 000 eur
Hlasovanie: za 2
proti: 0
zdržali sa: 2
Podprogram 6.9: Osadenie herných prvkov na plochy pri obytných domoch na Demetri
1-6 vo výške 7 000 eur
Hlasovanie: za 2
proti: 0
zdržali sa: 2
Podprogram 6.12:
Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na
Budapeštianskej ulici vo výške 34 000 eur
V tomto bode sa komisia dohodla, že bude hlasovať o použití finančných prostriedkov z rezervného
fondu v plnej poskytnutej výške , t.j. 80 000 eur
Hlasovanie: za 2

proti: 0

zdržali sa: 2

Nakoľko boli prítomní 4 členovia a hlasovanie o jednotlivých bodoch návrhu na investičné akcie sa
delili na polovicu 2 za a 2 proti uznesenia neboli prijaté. Návrh poslancov bol ďalej pracovať na
zveľadení POV, príprave podkladov na odstránenie havarijného stavu a rozhodnutie zatiaľ ponechať
na miestne zastupiteľstvo.
Nakoniec členovia komisie hlasovali o predloženom materiáli ako celku a odporučili miestnemu
zastupiteľstvu materiál Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – IV.
zmena rozpočtu prerokovať v predloženej podobe.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predložený materiál Programový
rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – IV. zmena rozpočtu.
Hlasovanie: za 4
proti: 0
zdržali sa: 0
Bod 3
Koncepcia dobrovoľníctva
Tento materiál bol pripravený už na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2019. Nakoľko bol
stiahnutý z programu, zaoberali sa ním poslanci naďalej a po malých upresneniach ho komisia
odporúča prerokovať v miestnom zastupiteľstve.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predložený materiál Koncepcia
dobrovoľníctva.
Hlasovanie: za 4
proti: 0
zdržali sa: 0
Bod 4
Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 2. štvrťrok 2019
Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2019 prijala bez
pripomienok.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke za 2.
štvrťrok 2019 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Hlasovanie: za 4
proti: 0
zdržali sa: 0

Bod 5
Rôzne
Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie.
Bod 6
Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval a zasadnutie
finančnej komisie ukončil.
Zapísala : Mgr. M. Baxová
Košice 18. júla 2019
Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

