Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
Zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 02. marca 2020
Prítomní:
Členovia:

Ing. Ján Pavúk – predseda
Ing. Štefan Bereš
MVDr. Jozef Figeľ

Prizvaní:

Mgr. Marta Baxová

Ostatní prítomní: Ing. Alica Fedáková
PhDr. Jaroslav Žďára
Ospravedlnení: Ing. Branislav Jura, MBA
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh 1. zmena rozpočtu na rok 2020
3. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 4. štvrťrok 2019
4. Rôzne
5. 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: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 2
Návrh 1. zmena rozpočtu na rok 2020
Predseda komisie na začiatku tohto bodu oboznámil komisiu so stavom rezervného fondu
mestskej časti a s vyčísleným prebytkom za rok 2019. Informáciu spracovala Mgr. Marta
Baxová na základe skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2019.
Materiál 1. zmena rozpočtu na rok 2020 pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr.
Marta Baxová. Celý materiál bol pripravovaný na základe schváleného programového
rozpočtu mesta Košice na rok 2020. Na základe neho sa príjem mestskej časti navyšuje
v podielových daniach o 27 228,00 eur, ďalej mestská časť dostane z rozpočtu mesta Košice
ako podiel dane za psa pre mestskú časť 10 474,00 eur a transfer na kapitálové a bežné
výdavky vo výške 90 000,00 eur. V súvislosti s tým bolo možné upraviť príjmovú časť

rozpočtu mestskej časti. Príjmová časť bola upravená aj na základe aktuálneho vývoja
vo výbere príjmov z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier.
Zmena vo výdavkovej časti programového rozpočtu na rok 2020 bola pripravená v zmysle
potrieb mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ing. Alica Fedáková podrobne oboznámila
prítomných s investičnými akciami, ktoré by bolo vhodné v roku 2020 realizovať na území
mestskej časti. Ďalej pri tvorbe výdavkovej časti rozpočtu boli zohľadnené potreby
miestneho úradu pri vybavení s počítačmi ako aj potreby súvisiace s kybernetickou
bezpečnosťou. O stave počítačovej siete informoval PhDr. Jaroslav Žďára.
Pri zmene v Programe 6: Prostredie pre život - Ing. Alica Fedáková objasnila členom
komisie náplň jednotlivých podprogramov. K podprogramu 6.2 Údržba zariadení
a príslušenstva verejných priestorov - Zriadenie kynologického parku na Americkej triede komisia sa opätovne vyjadrila k dĺžke nájomného vzťahu so spoločnosťou METRO
Cash&Carry SR s.r.o., ktorý je uzavretý na dobu 3 rokov s platnosťou od 01.01.2020.
Ďalej sa komisia zaujímala, či pri príprave územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko
Žihadielko“ vo dvore Sofijská – Budapeštianska bude možné hracie prvky pôvodného ihriska
demontovať tak, aby ich bolo možné premiestniť na iné ihrisko. Ing. Fedáková prisľúbila
posun tejto požiadavky na realizátora Správu mestskej zelene.
Ďalej Ing. Štefan Béreš navrhol z Podprogramu 5.2 Vyznačenie parkovacích miest čiarami
vyčleniť 1 500,00 eur a doplniť na existujúce FITNESS ihrisko na Budapeštianskej ulici,
prípadne na OLYMPIU ďalšie fitness prvky, ktoré by uvítali aj starší obyvatelia mestskej
časti pri svojich športových aktivitách.
Ing. Štefan Béreš tiež navrhol popri novom bezbariérovom prístupe k ihrisku vo dvore
Pekinská riešiť aj jeho zmenu napr. na dopravné ihrisko.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť investičné akcie
podľa predloženého materiálu.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu z Podprogramu 5.2 Vyznačenie
parkovacích miest čiarami vyčleniť 1500,00 eur na doplnenie prvkov FITNESS ihriska
na Budapeštianskej ulici.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený
materiál týkajúci sa vybavenia miestneho úradu IT technikou.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov. Návrh
na navýšenie programu o 1 500,00 eur –
- na základe odporúčania Komisie športu pri MZ o 500,00 eur na spoločný projekt
s mestskou časťou KVP – Športová olympiáda, pozostávajúci zo vzájomných zápasov
v hokeji, futbale, stolnom tenise, tenise, florbale detí a petangu seniorov a o 500,00 eur

navýšenie už schválenej akcie Športová olympiáda základných škôl (zo 400,00 eur na 900,00
eur), ktorú organizačne zabezpečuje Rada rodičov pri ZŠ Belehradská,
- na základe odporúčania Komisie komunitného rozvoja a kultúry pri MZ zaradiť do rozpočtu
kultúrnych akcií podujatie Košické Benátky s finančným krytím vo výške 500,00 eur.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť navýšenie programu 8:
Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov a zaradenie podujatia „Športová
olympiáda“ - spoločný projekt s mestskou časťou KVP do rozpočtu športových podujatí –
čiastka 500,00 eur.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť navýšenie programu 8:
Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov a navýšenie o 500,00 eur už
schválenej akcie Športová olympiáda základných škôl (zo 400,00 eur na 900,00 eur), ktorú
organizačne zabezpečuje Rada rodičov pri ZŠ Belehradská.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť v programe 8: Podpora
a rozvoj duchovného a fyzického života občanov na základe odporúčania Komisie
komunitného rozvoja a kultúry pri MZ a zaradiť do rozpočtu kultúrnych akcií podujatie
Košické Benátky s finančným krytím vo výške 500,00 eur.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Program 9: Podporná činnosť – na záver sa komisia vrátila ešte k bežným výdavkom
v programe 9. Mgr. Marta Baxová k jednotlivým položkám podala vysvetlenie na otázky
členov komisie. Komisia nemala pripomienky.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený
materiál 1. zmena rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 3
Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 4. štvrťrok 2019
Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2019 prijala
bez pripomienok.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke
za 4. štvrťrok 2019 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Hlasovanie: za 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 4
Rôzne
Členovia komisie nemali ďalšie návrhu na prerokovanie.
Bod 5
Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval
a zasadnutie finančnej komisie ukončil.
Zapísala : Mgr. M. Baxová
Košice, 09.marca 2020
Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

