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

Záznam 

Zo zasadnutia finančnej  komisie dňa 14. februára 2019 

Prítomní:      Ing. Pavúk – predseda 

Členovia:      Ing. Branislav Jura, MBA 

                       MVDr. Jozef Figeľ 

                       Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP 

Neprítomný:  Ing. Štefan Bereš - ospravedlnený 

Prizvaní:       Ing. Alica Fedáková 

Program komisie:   1. Privítanie, voľba podpredsedu komisie 

                                  2. Rozpočet na rok 2019 

                                  3. Stanovenie termínov zasadania finančnej komisie v I. polroku 2019  

                                  4. Rôzne 

                                  5. záver  

K bodu č. 1 

Predseda komisie privítal prítomných a na jeho návrh prebehla voľba podpredsedu komisie. 
Podpredsedom komisie sa stal jednohlasne MVDr. Jozef Figeľ. 

K bodu č. 2 

Komisia podrobne prerokovala návrh rozpočtu na rok 2019. Podľa návrhu predsedu komisie bol 
prerokovaný rozpočet podľa jednotlivých programov. 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 

Prítomní podrobne prerokovali navrhovaný rozpočet uvedeného programu.  Člen komisie Ing. Mazák 
navrhol, aby sa preverila možnosť prenesenia všetkých účtov mestskej časti do FIO banky, kde nie sú 
žiadne poplatky za vedenie účtu, výbery z bankomatov sú údajne bezplatné z akéhokoľvek 
bankomatu iných bánk. 

Ing. Badaničová upozornila poslancov, že v programe Softip Profit mzdy je potrebné skontrolovať, či 
táto banka je pridaná do zoznamu bánk, ktoré uvedený program podporuje. Aby bolo naďalej 
zabezpečené elektronické bankovníctvo tak bezproblémovo ako doteraz. 

Je zároveň potrebné preveriť aj všetky spomenuté výhody, či platia aj v prípade takej inštitúcie akou 
je miestny úrad. 

Poslancom bola vysvetlená skladba platu zástupcu starostu, celkom má zástupca starostu plat 750 €, 
z toho 285 € je poslanecká odmena. T.j. 750 € mesačne je všetko, čo zástupca starostu bude poberať 
od februára 2019. 

Program 2 Sociálne služby a sociálna pomoc 



V tomto programe je hlavným výdavkom výdavok na jednorázove dávky v hmotnej núdzi, ktoré môže 
mestská časť prideliť rozhodnutím starostu na základe preskúmania sociálnej odkázanosti. 

Ak občan poberá dávku v hmotnej núdzi od štátu prostredníctvom UPSVaR je možné mu na základe 
žiadosti a rozhodnutia starostu  priznať aj jednorazovú dávku. 

Člen komisie Ing. Mazák sa na komisii pýtal, či je v mestskej časti rozprúdená spolupráca  s mládežou 
v časti Demeter, prevencia kriminality a pod. Uvedené je treba riešiť cez sociálne oddelenie. 

Program 3 Interné služby MČ 

K tomuto programu mali členovia komisie pripomienky vzhľadom nato, že je potrebné stanoviť víziu 
a cieľ IT siete. Všetky siete, ktoré sú v priestore vrátnice na vstupe do úradu  v tzv. racku sú v zlom 
stave. 

Program 4 Služby občanom 

K tomuto programu a jeho finančnému naplneniu nemali členovia komisie pripomienky. 

Program 5 Doprava 

K podrobnému vysvetleniu bola prizvaná vedúca odd. výstavby Ing. Fedáková, ktorá prítomným 
poslancom podrobne vysvetlila finančné čiastky zahrnuté v bežnom a kapitálovom rozpočte. 

Členovia komisie mali pripomienku, či by nebolo možné v rámci možnosti rozpočtu zriadiť aj druhý 
bezpečný prechod pre chodcov. 

Pýtali sa zároveň na dopravné značky vyhradzujúce parkovanie na Hanojskej. Ing. Fedáková vysvetlila, 
že MMK a Okresný úrad vyhradzujú parkovanie na mestských pozemkoch. Súkromné pozemky 
vyhradzuje parkovanie p. Sekeľ. Poslanci sa pýtali na možnosť a cenové relácie pozemkov, keby 
mestská časť chcela uvedené pozemky odkúpiť a prenajímať na parkovanie. 

Informácie podala aj ku vyznačovaniu – parkovacie miesta – na Havanskej a Hanojskej. Vyznačovanie 
tzv. Tčkami, vyznačovanie pozdĺžneho parkovania, nové parkovacie miesta na Juhoslovanskej  atď. 

Ing. Fedáková informovala, že k parkovacím miestam na Juhoslovanskej boli zadané na vypracovanie 
projekty a že pravdepodobne dôjde k výrubu zelene na uvedenom mieste. 

Poslanci zároveň pripomenuli, že parkovacie miesta má prioritne vyznačovať MMK. 

Program 6 Prostredie pre život 

Ing. Fedáková podala členom komisie informáciu o tom, že na návrh poslankyne Mgr. Slivenskej sa 
pozastavuje akcia Zriadenie florbalového ihriska. V tomto zmysle bude vypracovaný pozmeňovací 
materiál ku návrhu rozpočtu. 

Poslanci, členovia komisie sa informovali o vlastníctve pozemkov pod Športovým areálom na 
Bruselskej a či by nebolo výhodné kúpiť tieto pozemky od vlastníkov – urbariátu.  

Zároveň riešiť aj iné pozemky, ktoré by mestská časť mala odkúpiť a vyčlenením sumy cca 5000 € na 
geodetické zameranie pristúpiť  k majetko-právnemu vysporiadaniu hlavne budovy mestskej časti 
a športového areálu na Bruselskej. 

V programe 1.8 Projektová príprava pridať sumu 8 000 € na projektovú dokumentáciu k majetko-
právnemu vysporiadaniu Budovy MČ a športového areálu na Bruselskej. Následne vysporiadať 
pozemky. 



Sumu 8 000 € presunúť z Programu 6 prostredie pre život zrušením zriadenia polopodzemných 
kontajnerovísk. 

Program 7 Bezpečnosť 

O obsahu tohto programu tiež informovala Ing. Fedáková. Bežné výdavky na stávajúce kamery, 
zriadenie nových kamier na Juhoslovanskej 3 a Helsinskej 24. 

V diskusii k tomuto programu pripomenul  Ing. Mazák, aby v rámci bezpečnosti MsP vykonávala 
dohľad nad psíčkarmi, zbieranie exkrementov, venčenie psov na vyznačených miestach atď. 

Program 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov 

Poslanci sa podrobne zaoberali kultúrnymi a športovými akciami, ktoré sú navrhnuté v rámci 
rozpočtu na rok 2019. 

Jednotlivé akcie treba prezentovať, čo bude ich obsahom ako budú zabezpečené. Konkretizovať ako 
bude prebiehať akcia „Uvítanie detí do života“, čo je v navrhovanej sume 1000 € konkrétne. 

Pripomienky boli k novozaradeným  akciám, hlavne ku akcii Škola zručnosti, rozpočtovaný výdavok 
500 €. 

Potom komisia prerokovala jednotlivé žiadosti o dotácie s nasledovnými pripomienkami: 

Krasocentrum                                      návrh 500 €                                   FK                 500,00 € 

keďže akcia sa už konala, riešiť úhradu, resp. refundáciu nákladov. 

Ing. Badaničová upozornila poslancov, že v zmysle prijatého VZN možno dať zálohu na pripravovanú 
akciu vopred, zúčtovanie po akcii. VZN neobsahuje žiadne ustanovenia o refundácii výdavkov na 
konané akcie. 

Maják nádeje                                       návrh 500 €                                     FK                  500,00 € 

MONTESSO – Detičkovo                    návrh 500 €                                     FK                      0 

Podnikateľská činnosť, vstup do Detičkova je spoplatnený. Žiadosť je na montessori pomôcky, nie na 
akciu pre verejnosť. 

Karate UNION                                        návrh 200 €                                  FK                   200 € 

                                                                 návrh 200 €                                  FK                    200 € 

CBK Minibus Europa                           návrh 1000 €                                   FK                  1000 € 

 

Adiútor akcie: 

fašiangy                                             návrh 200 €                                       FK                200 € 

Family ice                                          návrh  200 €                                      FK                 200 € 

Rímsko katolícka cirkev                 návrh 10 000 €                                   FK             1 500 € 

Grécko-katolícka cirkev                  návrh         450 €                               FK                 450 € 

Dopraváčik                                        návrh         200 €                               FK                 200 € 



 

Program 9 Podporná činnosť  

Poslanci sa podrobne zaoberali výdavkami v uvedenom programe. Hlavné otázky boli k výške 
mzdových prostriedkov na platy zamestnancov úradu, percentuálnu výšku osobného ohodnotenia 
zamestnancov. Ing. Badaničová informovala vo všeobecnosti poslancov o rozpätí percentuálneho 
ohodnotenia zamestnancov. Plat zamestnanca je v kompetencii štatutára, ktorým je starosta. 

V závere finančnej komisie poslanci odporučili prerokovať materiál rozpočet na rok 2019-2021 na 
zasadnutí miestnej rady a zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

K bodu 3 

Členovia komisie si predbežne na základe plánu zasadnutia miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva na I. polrok schválili predbežné termíny rokovania finančnej komisie: 

 

- V apríli zasadnutie MZ 17. 4             zasadnutie FK         3. 4.  o 15 .tej hodine 
- V júni zasadnutie MZ 26. 6.              Zasadnutie FK       12. 6.  o 15. tej hodine 

Po vyčerpaní programu predseda komisie zasadnutie ukončil. 

 

Zapísala: Ing. H. Badaničová                                             Ing. Ján Pavúk  

                                                                                                       predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


