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Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 14. apríla 2021
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

Ďalší prítomní: Martin Cuper - poslanec

Program:
1. Otvorenie
2. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 – 2023
1. zmena
3. Zámer prenájmu nehnuteľnosti osobitného zreteľa za 1,00 euro – parkovacie miesta
INMEDIA
4. Odmena hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021
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: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 2
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 – 2023
1. zmena
Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený dňa 12.02.2021. Mgr. Baxová
oboznámila prítomných s úpravami, ktoré nastali v súvislosti so schváleným rozpočtom Mesta
Košice. Objem prostriedkov, ktoré mestská časť dostane v roku 2021 sa zvýšil o 40 000,00
eur, o tieto je potrebné navýšiť príjmovú časť.
V súvislosti so zmenou v príjmovej časti bolo možné, ale aj potrebné urobiť úpravy aj v časti
výdavkov a to hlavne:
- Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.9: Vysporiadanie
pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce
pri investičných zámeroch navýšenie o 30 000,00 eur,
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-

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.1 Výkon funkcie
starostu a podprogram 1.3 Vnútorná kontrola – navýšenie spolu o 1 700,00 eur
z dôvodu prepočtu platu starostu a hlavnej kontrolórky v dôsledku zvýšenia
nominálnej mesačnej mzdy v roku 2020 v hospodárstve SR.

-

Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1: Správa obecného úradu,
navýšenie podprogramu o 10 350,00 eur – položka mzdy + odvody pre zamestancov
spolu vo výške 3 250,00 eur – viď Kolektívna zmluva vyššieho stupňa platná na rok
2021, zaradenie novej položky 637007 Náhrady dobrovoľnícka činnosť s rozpočtom
1 500,00 eur (1 000,00 eur presun z položky 637027 Odmeny mimo pracovného
pomeru), na základe vývoja výdavkov v I.Q 2021 a skutočnosti roku 2020 je potrebné
upraviť ďalej rozpočet v položkách 633009 Knihy, časopisy, noviny o 400,00 eur,
ďalej 632001 Energie o 2 000,00 eur, 634002 Servis, údržba a opravy o 800,00 eur,
635005 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky o 500,00 eur,
637015 Poistné o 400,00 eur a 642015 Transfer na nemocenské dávky o 2 500,00 eur.

Celkové navýšenie výdavkovej časti je o 42 050,00 eur. Čerpanie rezervného fondu zostáva
v rozpočte v pôvodnej výške 160 000,00 eur a celkový prebytok hospodárenia je vyčíslený
na 19 479,00 eur.
Po oboznámení prítomných so zmenami prebehla diskusia ohľadom niektorých položiek
výdavkov, predovšetkým sa členovia finančnej komisie zaoberali Podprogramom 1.8:
Projekty, porealizačné zamerania, ktorý na návrh Ing. Bereša navrhli zvýšiť o 1 000,00 eur.
Výdavok sa týka rozšírenia parkovacích miest pri Havanskej 3, úprava terénu o vegetačné
tvárnice a na realizáciu navrhol zvýšiť bežné výdavky v podprograme 5.1 Bežná údržba
komunikácií o 3 000,00 eur.
K uvedenému bodu finančná komisia prijala uznesenia.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 1. zmenu
programového rozpočtu na rok 2021.
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia schvaľuje zmenu v podpograme 1.8: Projekty, porealizačné zamerania
a navýšenie o 1 000,00 eur na projekt Rozšírenie parkovacích miest pri Havanskej 3
a následne realizáciu úpravu terénu položením vegetačných tvárnic navýšením podprogramu
5.1 Bežná údržba komunikácii o 3 000,00 eur.
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Na zasadnutí finančnej komisie sa zúčastnil aj poslanec Martin Cuper, ktorý predložil návrh
tak isto na úpravu terénu na parkovanie na Európskej triede. Na základe jeho návrh prijala
finančná komisia uznesenie:
Uznesenie:
Finančná komisia schvaľuje zmenu v podprograme 5.1 Bežná údržba komunikácii
a navýšenie o sumu 3 000,00 eur na úpravu terénu polovegetačnými tvárnicami na Európskej
triede.
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Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 3
Zámer prenájmu nehnuteľnosti osobitného zreteľa za 1,00 euro – parkovacie miesta
INMEDIA
Mgr.Baxová informovala prítomných o zverení pozemkov od Mesta Košice mestskej časti
pri INMEDIA spol. s r.o. pozdĺž miestnej komunikácie Ázijská trieda oproti Varšavskej ulici
v súvislosti s výstavbou 16 nových parkovacích miest a o príprave nájomnej zmluvy medzi
mestskou časťou a spoločnosťou INMEDIA spol. s r.o.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o príprave nájomnej zmluvy so spoločnosťou
INMEDIA spol. s r.o.
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 4
Odmena hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021
Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za I. štvrťrok 2021 prijala.
Hlavná kontrolórka správu o svojej činnosti za I. štvrťrok 2021 predloží na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke
za I. štvrťrok 2021 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 1

Bod 5
Rôzne
Členovia komisie boli oboznámení s návrhmi uznesení mestskej časti vo veci ďalších
rokovaní so spoločnosťou ODEKO Družstvo. K uvedenému prijali uznesenie.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť postup mestskej časti až
po obdržaní stanoviska Mesta Košice k riešeniu tohto problému.
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 6
Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval
a zasadnutie finančnej komisie ukončil.
Zapísala : Mgr. M. Baxová
Košice, 19. apríla 2021
Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

