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

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 02. decembra 2020 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš 

                       Ing. Branislav Jura, MBA 

                       MVDr. Jozef Figeľ 

                       Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP               

                       

Prizvaní:        Mgr. Marta Baxová 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Alica Fedáková 

                             PhDr. Jaroslav Žďára  

            

Program:  

1. Otvorenie   

2. Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2020 

3. Dotácie – žiadosti na I. polrok 2021  

4. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 - 2023 

5. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 3. štvrťrok 2020 

6. Rôzne 

7. 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 III. štvrťrok 2020 

      Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený             

na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok  

2020“ a „Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2020“. Materiál bol 

pripravený podľa stavu z účtovníctva ku dňu 30.09.2020. Informácia o plnení príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu bola prijatá bez pripomienok. Nakoľko neboli zo strany členov 

komisie ďalšie otázky členovia komisie pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 

2020 a dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2020. 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         



Bod 3 

Dotácie – žiadosti na I. polrok 2021  

       Mgr. Marta Baxová oboznámila prítomných s podanými žiadosťami o dotácie na I. 

polrok 2021. Celkový objem žiadostí o dotácie je 12 435,00 eur. Ku každej žiadosti sa 

jednotlivo postupne vyjadrili komisie pri miestnom zastupiteľstve. Finančná komisia navrhuje 

odsúhlasiť na I. polrok 2021 dotácie v sume 7 100,00 eur. 

O dotáciách pre jednotlivé subjekty sa hlasovalo nasledovne:  

  

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice                    navrhovaná suma 1 500,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0      

    

Karate klub UNION Košice                                       navrhovaná suma    200,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0    

      

Karate klub UNION Košice                                       navrhovaná suma    200,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0    

      

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Ke 

dresy pre reprezentáciu                                                  navrhovaná suma    500,00 eur 

Hlasovanie: za: 1                                        proti: 4                               zdržali sa: 0         

                                                                                     navrhovaná suma       0,00 eur 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 1                               zdržali sa: 0     

     

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Ke 

petangové ihrisko vybudovanie                                       navrhovaná suma    400,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0   

 

ADIUTOR /fašiangový karneval/                                   navrhovaná suma    200,00 eur 

Hlasovanie: za: 3                                        proti: 1                               zdržali sa: 1   

 

ADIUTOR /rodinný športový deň/                                  navrhovaná suma    300,00 eur 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 1   

   

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce     navrhovaná suma    300,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0 

   

Maják nádeje                                                                navrhovaná suma    500,00 eur 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 1                               zdržali sa: 0 

   

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Dominika Savia, Košice 

pastoračné aktivity                                                         navrhovaná suma  1 000,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Dominika Savia, Košice 

výstavba kostola                                                             navrhovaná suma  1 000,00 eur 

Hlasovanie: za: 3                                        proti: 0                               zdržali sa: 2 

   



Ťahanovská záhrada                                                      navrhovaná suma     700,00 eur 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 1 

 

Združenie žien Slovenska                                               navrhovaná suma     800,00 eur 

Hlasovanie: za: 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0 

 

Bod 4 

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 - 2023 

       Návrh rozpočtu bol pripravovaný v náväznosti na programový rozpočet mesta Košice        

na rok 2021. Príjmová časť rozpočtu mestskej časti je navrhnutá vo výške podielových daní     

na rok 2020. Prihliada sa taktiež na zmenu počtu obyvateľov MČ /zníženie cca o 1000/ a      

na mierne navýšenie o 5%. Materiál ku návrhu programového rozpočtu  na rok 2021 bol 

pripravený v zmysle potrieb mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ďalej pri tvorbe 

výdavkovej časti sa vychádzalo   zo skutočného čerpania výdavkov roku 2019 a 2020.  

       Členovia finančnej komisie postupne prechádzali jednotlivé programy rozpočtu mestskej 

časti.  

       V programe č. 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov navrhuje 

finančná komisia menšie úpravy. K predloženým zoznamom kultúrnych a športových podujatí 

mestskej časti nemali pripomienky, akcie a finančné zabezpečenie boli predmetom zasadnutí 

na jednotlivých komisiách, a to Komisia komunitného rozvoja a kultúry a Komisia športu.     

Na návrh Komisie športu Finančná komisia navrhuje zaradiť do rozpočtu nové športové akcie 

VOVA CUP – futbal s výdavkom 300,00 eur a Exhibičný zápas v americkom futbale 

s výdavkom 200,00 eur.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť v programe 8: Podpora 

a rozvoj duchovného a fyzického života občanov bežný výdavok na športové podujatia         

vo výške 7 770,00 eur podľa predloženého zoznamu s doplnením športovej akcie VOVA 

CUP – futbal s výdavkom 300,00 eur a Exhibičný zápas v americkom futbale s výdavkom 

200,00 eur.  

 

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

 

Ku zmene návrhu Komisie komunitného rozvoja a kultúry sa Finančná komisia nevyjadrila 

a ponechala výšku výdavku na kultúrne podujatia vo výške 11 300,00 eur podľa 

predloženého zoznamu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť v programe 8: Podpora 

a rozvoj duchovného a fyzického života občanov bežný výdavok na kultúrne podujatia         

vo výške 11 300,00 eur podľa predloženého zoznamu. 

 

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

 

      Z dôvodu náročnosti programu č. 6: Prostredie pre život bola prizvaná členmi komisie 

zamestnankyňa úradu Ing. Alica Fedáková a PhDr. Jaroslav Žďára, aby objasnili materiál, 

ktorý bol predložený na rokovanie finančnej komisie Oddelením rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a vnútornej správy. K jednotlivým podprogramom bežného rozpočtu 

a kapitálového rozpočtu sa postupne vyjadrovali jednotliví členovia komisie. 

 



K podprogramu 6.8: Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 

1-31 finančná komisia prijala uznesenie.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť investíciu v podprograme 6.8 

s podmienkou preschválenia výšky investície miestnym zastupiteľstvom po uskutočnení 

verejného obstarávania.  

 

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

 

K podprogramu 6.10: Uzamykateľné stanovištia kontajnerov na Varšavskej ulici  

finančná komisia prijala uznesenie z dôvodu návrhu znížiť v tomto podprograme výšku 

výdavku. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu zmeniť rozpočet v podprograme       

z 20 000,00 eur na 10 000,00 eur.  

 

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

      Ing. Alica Fedáková ďalej oboznámila členov komisie so zámerom oddelenia útvaru 

hlavného architekta mesta Košice s prácami na dopravno-technickej štúdii „Cestná 

komunikácia Ázijská trieda – Magnezitárska ulica“, predniesla cenovú ponuku na túto 

zákazku aj spôsob financovania. Predpokladaná hodnota zákazky je 25 000,00 eur s DPH. 

Mesto Košice navrhuje spolufinancovanie vo výške 50%, t.j. 12 500,00 eur.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia prerokovala návrh štúdie „Cestná komunikácia Ázijská trieda – 

Magnezitárska ulica“ s 50% účasťou na financovaní a neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

financovanie štúdie z rozpočtu mestskej časti.  

 

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

      Na záver finančná komisia prijala k programovému rozpočtu mestskej časti na rok 2021 

uznesenie.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť programový 

rozpočet na rok 2021. 

 

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

   

Bod 5  

Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 3. štvrťrok 2020 

      Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2020 prijala            

s pripomienkami. Členovia navrhujú naviazať odmeny na práce naviac a pri predkladaní 

návrhu na schválenie odmeny za Q do MZ predložiť zdôvodnenie a  popis činností, ktoré boli 

urobené naviac, mimo plánu. Na základe zdôvodnenie by sa vedeli poslanci rozhodovať       

pri určovaní výšky odmeny. Touto témou sa chcú zaoberať aj na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva. 



Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke 

za 3. štvrťrok 2020 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.  

 

Hlasovanie: za 3                                        proti: 0                               zdržali sa: 2         

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu ku schvaľovaniu odmien HK priložiť 

zo strany mestskej časti dôvodovú správu. 

 

Hlasovanie: za 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 6 

Rôzne 

      Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie. 

 

Bod 7 

Záver 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

Zapísala : Mgr. M. Baxová 

Košice, 07. decembra  2020 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


