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

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 08. februára 2021 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš 

                       Ing. Branislav Jura, MBA 

                       MVDr. Jozef Figeľ 

 

Ospravedlnený: Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP               

                       

Prizvaní:        Mgr. Marta Baxová 

                        

            

Program:  

1. Otvorenie   

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

3. Rôzne 

4. 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: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 2 

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

       Nakoľko rozpočet bol prerokovaný už v decembri 2020 Mgr. Baxová oboznámila 

prítomných s úpravami, ktoré nastali v súvislosti s návrhom rozpočtu Mesta Košice 

a objemom prostriedkov, ktoré by mala mestská časť dostať v roku 2021 do príjmovej časti. 

Oproti návrhu rozpočtu spracovanému na decembrové zastupiteľstvo sa príjmová časť 

rozpočtu navyšuje o 82 036,00 eur. V súvislosti so zmenou v príjmovej časti bolo možné 

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 20 000,00 eur, 

- Program 6: Prostredie pre život, vytvorenie nového Podprogramu 6.13: 

Preventívne opatrenia voči diviačej zveri na Americkej triede vo výške 2 000,00 

eur. Uvedený podprogram bol zapracovaný na podnet poslanca M. Špaka, s tým, že 

pôvodný zámer mestskej časti v podprograme 6.7: Výstavba oplotenia na Americkej 

triede zostal tiež zachovaný.     



- V programe 3: Podprogram 3.1: Špeciálne služby bol navýšený rozpočet 

o 5 000,00 eur. Výdavky súvisia s vysporiadavaním pozemkov v mestskej časti a         

s tým súvisiace služby právne, advokátske, prípadne notárske. Prípadne poplatky 

súvisiace so súdnymi spormi súvisiacimi s nevysporiadanými pozemkami. 

- Program 7: Bezpečnosť, Podprogram 7.4: COVID navýšenie o 1 100,00 eur, 

výdavky na plnenie protiepidemilologických opatrení. 

- Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov – 

zníženie Podprogram 8.3: Športové podujatia o 1 450,00 eur, predpoklad, že sa 

neuskutočnia športové podujatia /Futsalový turnaj Memoriál Zdenka Mica a Zimný 

halový tenisový turnaj spolu: 350,00 eur/ a Podprogram 8.1: Kultúrno – 

spoločenské podujatia MČ /Fašiangové hody, Fotovýstava a  akcie ohľadom Veľkej 

noci budú zlúčené a zníži sa objem financií  spolu o 1 100,00 eur/ 

- Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1: Správa obecného úradu, 

v položke Dohody mimo pracovného pomeru navýšenie o 2 350,00 eur /práce 

vykonávané mimo pracovného pomeru – napr. pri vyhľadávaní vlastníkov pozemkov 

pod športoviskami a ihriskami v mestskej časti, upratovanie priestorov miestneho 

úradu počas PN a pod. 

 

Celkové navýšenie výdavkovej časti je o 29 000,00 eur. V súvislosti s navýšeným príjmovej 

časti rozpočtu čerpanie rezervného fondu navrhuje mestská časť znížiť o 32 750,00 eur 

a celkový prebytok hospodárenia je vyčíslený na 21 729,00 eur 

 

Po oboznámení prítomných so zmenami prebehla diskusia ohľadom niektorých položiek 

výdavkov, predovšetkým sa členovia finančnej komisie zaoberali Podprogramom 6.8: 

Výstavba bezbariérových prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1-31. Navrhovaná výška sa 

javí členom komisie veľmi vysoká.  K uvedenému bodu prizvali Ing. Fedákovú, ktorá 

opakovane vysvetlila potrebu komplexného riešenia predmetného územia.   

 

Ku zníženiu Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov 

v časti šport mal pripomienky Ing. Bereš, ktorý chce vrátiť do rozpočtu akciu Futsalový turnaj 

Memoriál Zdenka Mica so sumou 200,00 eur, predpoklad konania akcie máj 2021.  

 

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

1-31 finančná komisia prijala uznesenie.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje presun finančných prostriedkov vo výške 25 000,00 eur 

z Programu č.6: Prostredie pre život, Podprogram 6.8 Výstavba bezbariérových prístupov 

v lokalite dvora na Pekinskej 1-31 do programu č.1: Plánovanie, manažment a kontrola, 

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch.  

 

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

 

K Programu 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov, 

podprogram 8.3: Športové podujatia finančná komisia prijala uznesenie.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť v programe 8: Podpora 

a rozvoj duchovného a fyzického života občanov bežný výdavok podprogram 8.3: Športové 



podujatia bežný výdavok 200,00 eur na obnovenie športovej akcie Futsalový turnaj 

Memoriál Zdenka Mica.  

 

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

 

Ku materiálu Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 – 

2023 ako celku bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť programový 

rozpočet na rok 2021 v znení navrhovaných zmien. 

 

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 3  

Rôzne 

      Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie. 

 

Bod 4 

Záver 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

 

 

Zapísala : Mgr. M. Baxová 

Košice, 11. februára  2021 

 

 

 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


