Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
Zo zasadnutia finančnej komisie dňa 16. mája 2019
Prítomní:

Ing. Ján Pavúk – predseda

Členovia:

Ing. Branislav Jura, MBA
MVDr. Jozef Figeľ
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
Ing. Štefan Bereš

Prizvaní:

Ing. Alica Fedáková
Mgr. Ing. Miloš IHnát
Ing. Stanislav Šimko
Mgr. Beáta Olšinárová
Mgr. Marta Baxová
Miroslav Špak

Program: II. zmena rozpočtu na rok 2019
Program predseda komisie rozčlenil do troch samostatných bodov: prerokovanie daru od
podnikateľa, rekonštrukcia ihriska Aténska 13 a software a hardware - server pre miestny
úrad.
1/ Dar mestskej časti s účelovým určením sumy na opravu ihriska
V diskusii k tomuto bodu vystúpil starosta Mgr. Ing. Miloš Ihnát a podal vysvetlenie
k darovanému pozemku a darovaným finančným prostriedkom na rekonštrukciu ihriska.
Zmluvy boli zverejnené na webovej stráne mestskej časti, kde sa s nimi oboznámili prítomní
členovia. Starosta mestskej časti konštatoval, že darovacie zmluvy boli podpísané v súlade so
zákonom a nespája sa s nimi žiadna ďalšia podmienka pre mestskú časť, okrem účelu
využitia – rekonštrukcia ihriska.
Všetci 5 členovia finančnej komisie hlasovali za prijatie daru.
2/ Rekonštrukcia ihriska – výmena plochy
Ing. Fedáková podala vysvetlenie ku obstaraniu cenových ponúk a k zaslaným cenovým
ponukám. Bolo oslovených 6 firiem, v stanovenej lehote zaslali ponuky dve firmy firma MARO
vo výške 7930,15 €, firma Pesmenpol nižšia cena 5342,40 €.
Následne sa do diskusie zapojili všetci prítomní poslanci, poslanec Špak oznámil, že sám
oslovil firmy a má ponuky od troch firiem v rozpätí od 4980 € až po 11 000 €.
Najreálnejšia sa javí suma 7 000 €, za ktorú by bolo možné urobiť kvalitnú podkladovú plochu
pod trávnik, za čo sa vyjadril aj poslanec Ing. Jura.

V zásade je však potrebné dodržať aj znenie darovacej zmluvy a použiť sumu 4999 € na
trávnatú plochu a siete tak, ako je to uvedené v zmluve.
Predseda komisie vyzval jednotlivých členov komisie, aby sa vyjadrili k danej problematike.
Jednotlivé vyjadrenia členov smerovali k tomu, či najlacnejšia ponuka firmy Pesmenpol je
zároveň aj najvýhodnejšia, či bude urobené všetko čo pri rekonštrukcii ihriska je potrebné.
vyjadrili názor, že pravdepodobne bude potrebný vyšší objem financií, nakoľko sa riešia aj
lavičky v blízkosti tohto ihriska, či nerozšíriť rozmery daného ihriska a pod.
Diskusia bola uzavretá tým, že je potrebné pripraviť nové výberové konanie na vyššiu sumu.
Suma by mala byť cca 7 000 €.
Predseda komisie Ing. Pavúk vyzval členov komisie, aby hlasovali k zvýšeniu sumy na ihrisko
o 3 000 €.
Hlasovanie: 3 členovia komisie ZA
2 členovia komisie sa zdržali
3/ SERVER – hardware software
Následne poslanci riešili a prerokovali problém nového servera pre miestny úrad.
Ing. Badaničová vysvetlila, že z daných ponúk je potrebné vyšpecifikovať v zmysle
metodického usmernenia Ministerstva financií, celý investičný – kapitálový – nárok na
financie. Či je súčasťou zakúpeného serveru aj nainštalovaný software podľa jednotlivých
ponúk.
Keďže na rokovaní komisie nebol prítomný IT miestneho úradu Ing. Šttefan podal vysvetlenie
Ing. Mazák, že software bude súčasťou nového servera.
To znamená, že kapitálový výdavok na server bude vyšší zhruba o 1400 € a poslanci
hlasovaním odsúhlasili zvýšenie kapitálového výdavku na 5 000 €.
Nevyčerpaná suma v prípade, ak uvedený výdavok bude nižší sa stane súčasťou prebytku za
rok 2019 a bude prevedená do rezervného fondu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
Ing. Pavúk vyzval prítomných členov finančnej komisie na hlasovanie za tento návrh.
Hlasovanie: všetkých 5 poslancov hlasovalo ZA
Zapísala : Ing. H. Badaničová
Košice 16. mája 2019
Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

