
Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice 

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 12. októbra 2020 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš  

                       MVDr. Jozef Figeľ 

                       Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP     

                                        
Prizvaní:        Mgr. Marta Baxová 

 

Ospravedlnení:  Ing. Branislav Jura, MBA 

 

                  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

3. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 4. zmena rozpočtu 

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  

Prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

Materiál pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. Marta Baxová. Členovia komisie    po 

krátkej diskusií a objasnení výdavkov, na ktoré môžu byť návratné bezúročné finančné 

prostriedky použité pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu prijať návratnú finančnú výpomoc 

od MF SR vo výške 41 065,00 eur.  

 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

 



Bod 3 

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - 4. zmena rozpočtu  

      Materiál 4. zmena rozpočtu na rok 2020 pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. 

Marta Baxová. Zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa týkali prijatia návratnej finančnej 

výpomoci z MF SR a prijatia prostriedkov z ÚPSVaR na obsadenie miesta informátora.  

Výdavková časť sa na návrh finančnej komisie sumárne nebude meniť a prostriedky             na 

kapitálový výdavok na zabezpečenie ďalších hracích prvkov na detské ihrisko HRADY    na 

Varšavskej ulici sa presunú v rámci Programu č. 6: Prostredie pre život z bežných výdavkov vo 

výške 6 300,00 eur.   

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 4. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť navýšenie príjmovej časti rozpočtu o príjmy z MF SR 

a ÚPSVaR. 

 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 4. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 presunúť vo výdavkovej časti rozpočtu:  

Program č. 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.9: „HRADY“ doplnenie prvkov detského 

ihriska Varšavská 8-10 sumu 6 300,00 eur z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.                      

 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 4 

Rôzne 

     Finančná komisia ďalej navrhla v najbližšom období zaoberať sa rozpočtom mestskej časti 

na rok 2021. Členovia sa dohodli, že by bolo potrebné zvolať pracovné stretnutie, na ktorom 

by sa určili smery, ktorými sa rozpočet mestskej časti na ďalšie obdobie môže uberať.   

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča vedeniu Mestskej časti zvolať pracovné stretnutie do polovice 

novembra 2020 ohľadom programového rozpočtu na rok 2021.  

 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

     Členovia finančnej komisie sa ďalej zaoberali problematikou pozemkov na Berlínskej ulici 

v súvislosti so spoločnosťou ODEKO. Navrhujú vedeniu mestskej časti vyčleniť z rozpočtu 

prostriedky na zakúpenie „kontrolného pozemku“, aby ako podielový vlastník sa mohla 

mestská časť vyjadrovať ku zámerom, ktoré majú konkrétne s týmto územím väčšinový 

vlastníci / vlastník/.  

 

      Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP navrhol, aby sa pre rok 2021 vyčlenili v rozpočte príjmov 

prostriedky dopredu na zamestnávanie z prostriedkov ÚPSVaR aspoň na jedno pracovné 

miesto, aby kvôli zmenám počas roka nebolo potrebné sa zaoberať touto problematikov. 

 

      Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP navrhol pri riešení problematiky parkovania preveriť    zo 

strany mestskej časti možnosť získania mimorozpočtových prostriedkov na výstavbu 

parkovacieho domu, napr. na území medzi Pekinskou a Hanojskou ul.     



   

      Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie. 

 

Bod 5 

Záver 

 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. M. Baxová 

Košice, 15. októbra 2020 

 

 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


