Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
Zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 11. septembra 2019
Prítomní:
Členovia:

Ing. Ján Pavúk – predseda
Ing. Štefan Bereš
Ing. Branislav Jura, MBA
MVDr. Jozef Figeľ
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

Prizvaní:

Mgr. Marta Baxová

Program:
1. Otvorenie
2. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019
3. Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2019
4. Monitor programového rozpočtu k 30.6.2019
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2019
6. Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – 5. zmena
7. Rôzne
8. 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 5
proti: 0
zdržali sa: 0
Bod 2
Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019
a
Bod 3
Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2019
Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený
na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019“
a „Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2019“. Materiál bol pripravený podľa
stavu z účtovníctva ku dňu 30.06.2019. Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu na 55,47
% bola hodnotená členmi komisie pozitívne. Výdavková časť bežné výdavky bola 38,16 %
a kapitálové výdavky na 21,34 %. Nízke plnenie výdavkov vyplýva čiastočne zo začatých a
ešte nevyfakturovaných investičných akcií MČ k 30.06.2019, čerpanie kapitálových
výdavkov sa prejaví hlavne v čerpaní rozpočtu k 30.09.2019 a celoročne k 31.12.2019.
Nakoľko neboli zo strany členov komisie ďalšie otázky členovia komisie pristúpili
k hlasovaniu.

Pred prijatím uznesení člen komisie Ing. Štefan Bereš odišiel z dôvodu jeho poslaneckého dňa
a nezúčastnil sa na hlasovaní.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál
a) Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

b) Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2019
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 4
Monitor programového rozpočtu k 30.6.2019
a
Bod 5
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2019
Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený
na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Monitor programového rozpočtu
k 30.6.2019“ a „Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2019“. Materiál
úzko súvisí s materiálom v bode 2 a 3. Ide o zatriedenie výdavkov do jednotlivých programov
rozpočtu MČ. Nakoľko neboli zo strany členov komisie ďalšie otázky členovia komisie
pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál
a) Monitor programového rozpočtu k 30.6.2019
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2019
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 6
Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – 5. zmena
Mgr. Marta Baxová oboznámila členov komisie s listom primátora mesta Košice zo dňa
03.09.2019, ktorý bol odpoveďou na žiadosť o poskytnutie účelových finančných
prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2019 na „Analýzu vlastníckych
vzťahov v záujmovom území parku na Európskej triede“ vo výške 3 000 eur. Žiadosť nebola
akceptovaná s odporúčaním na účelnejšie využitie verejných finančných prostriedkov, a to
predovšetkým na opravu havarijných stavov komunikácii, chodníkov a schodísk v našej
mestskej časti.
Materiál ku 5. zmene rozpočtu bol pripravený v zmysle usmernenia z mesta Košice
s Oddelením výstavby a životného prostredia mestskej časti.

Vzhľadom na to, že k schváleniu čerpania prostriedkov vo výške 3 000 eur na Analýzu
vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na Európskej triede bolo prijaté uznesenie
č. 152/2019, na najbližšom Miestnom zastupiteľstve bude predložený návrh na zrušenie tohto
uznesenia a prijatie nového uznesenia. Novým uznesením sa navrhuje schváliť 5. zmena
rozpočtu – presun finančných prostriedkov 3 000 eur rozpočtovaných na kapitálové výdavky
a použitie týchto účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť Košice-Sídlisko
Ťahanovce na bežné výdavky:
Program 5. Doprava
Podprogram 5.4: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodísk
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Nakoľko neboli zo strany členov komisie ďalšie otázky členovia komisie pristúpili
k hlasovaniu.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 5. zmenu rozpočtu
v predloženej podobe
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 7
Rôzne
Členovia komisie sa ďalej zaoberali výzvami na možnosť čerpania prostriedkov
z Eurofondov, preberali aj možnosť navrhnúť vedeniu mestskej časti prijať zamestnanca
na sledovanie a vyhodnocovanie výziev a ďalej presunúť info o výzve na s.r.o., ktorá by
odborne spracovala podklady a predkladala ich na príslušné orgány na schválenie.
Komisia sa ďalej zaoberala informáciou o postupe prác na projekte spriechodnenie
Hanojská ulica. Podľa dostupných informácií projekt čaká na posúdenie a schválenie na UHA
Košice.
Ďalej členovia komisie navrhujú opakovane zamerať sa na zistenie ceny a odkúpenie
pozemkov pod budovou miestneho úradu.
Člen komisie Ing. Štefan Bereš oboznámil členov komisie s prebiehajúcim rokovaním
so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s. r. o. o celoročnom prenájme 50 parkovacích
miest.
Bod 8
Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval
a zasadnutie finančnej komisie ukončil.
Zapísala : Mgr. M. Baxová
Košice 16. septembra 2019
Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

