Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 08. júna 2020
Prítomní:
Členovia:

Ing. Ján Pavúk – predseda
Ing. Štefan Bereš
MVDr. Jozef Figeľ
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

Prizvaní:

Mgr. Marta Baxová

Ostatní prítomní: Ing. Alica Fedáková
PhDr. Jaroslav Žďára
Ospravedlnení: Ing. Branislav Jura, MBA
Program:
1. Otvorenie
2. Záverečný účet mestskej časti za rok 2019 so stanoviskom audítora
3. Výročná správa za rok 2019
4. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019
5. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020
6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok
2020
7. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 2. zmena rozpočtu
8. Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020
9. Rôzne
10. 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
Záverečný účet mestskej časti za rok 2019 so stanoviskom audítora
Materiál pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. Marta Baxová. Členom komisie
bolo poskytnuté k nahliadnutiu aj stanovisko audítora, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou
celého materiálu. Členovia nemali k materiálu pripomienky.

Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu Záverečný účet mestskej časti za rok 2019 schváliť bez výhrad.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
96 354,39 eur v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy do rezervného fondu.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča schváliť použitie časti zisku z vedľajšej činnosti z roku 2019
a) na odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej
ulici v úseku Budapeštianska 34 - 48 a priľahlých priestorov v správe mestskej časti,
b) finančné prostriedky vo výške 4 000,00 eur „ na verejnoprospešné účely v rámci plnenia
samosprávnych úloh na svojom území“ - na ochranu a bezpečnosť obyvateľov sídliska
Ťahanovce v rámci preventívnych opatrení zamedzujúcich prechod diviačej zveri
cez komunikáciu Americká trieda a zastavanú časť mestskej časti vybudovaním oplotenia
popri Americkej triede, ktoré bude lemovať Sad mládeže.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 3
Výročná správa za rok 2019
Materiál pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. Marta Baxová. Členovia boli
oboznámení s obsahom výročnej správy, ktorej predmetom je zhodnotenie celkového
rozpočtu a jeho plnenia, ďalej bilancia aktív a pasív a stručný prehľad zostatkov niektorých
účtov pohľadávok a záväzkov mestskej časti. Členovia nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 4
Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019
Materiál pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. Marta Baxová. Predmetom
hodnotiacej správy je prehľad plnenia programového rozpočtu podľa jednotlivých programov.
Členovia nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 5
Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020
Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený
na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok
2020“ a „Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2020“. Materiál bol pripravený
podľa stavu z účtovníctva ku dňu 31.03.2020. Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu
na 25,00% bola prijatá členmi komisie bez pripomienok. Výdavková časť bežné výdavky je
plnená na 14,55% a kapitálové výdavky neboli čerpané vôbec. Nakoľko neboli zo strany
členov komisie ďalšie otázky, členovia komisie pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok
2020 a dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2020.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 6
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020
Členom komisie bol predložený zoznam dotácií, ktoré boli doručené na mestskú časť
v termíne do 10.05.2020. K jednotlivým žiadostiam sa členovia vyjadrovali a na záver
hlasovaním podporili jednotlivé žiadosti.
Uznesenie:
Finančná komisia navrhuje pre žiadateľa Maják nádeje – projekt „Tvorivé dielne pre rodiny
v núdzi“ dotáciu 1 000,00 eur.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia navrhuje pre žiadateľa ADIUTOR – Letný tábor pre deti 2020 dotáciu
500,00 eur.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia navrhuje pre žiadateľa Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce
– Šport pre všetkých dotáciu 350,00 eur.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia navrhuje pre žiadateľa 1. Šachový klub Košice – akcia Ťahanovce – Rapid
Open dotáciu 200,00 eur.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Finančná komisia navrhuje pre žiadateľa Ťahanovská záhrada – Projekt „Slunce, seno,
amfiteáter“ dotáciu 1 200,00 eur.
Hlasovanie: za 3

proti: 0

zdržali sa: 1

Bod 7
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2. zmena rozpočtu
Predseda komisie na začiatku tohto bodu oboznámil komisiu so stavom rezervného fondu
mestskej časti a s vyčísleným prebytkom za rok 2019. Informáciu spracovala Mgr. Marta
Baxová na základe skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2019.
Materiál 2. zmena rozpočtu na rok 2020 pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr.
Marta Baxová. Materiál bol pripravovaný na základe schváleného programového rozpočtu
mesta Košice na rok 2020 a v zmysle zmeny výšky poskytnutých účelových finančných
prostriedkov z dôvodu pandémie COVID 19. Mestská časť dostane namiesto schválených
90 000,00 eur, na základe akceptačného listu z Mesta Košice len 22 500,00 eur. Príjmová časť
rozpočtu sa v dôsledku toho znižuje o 67 500,00 eur.
Zmena vo výdavkovej časti programového rozpočtu na rok 2020 bola pripravená v zmysle
potrieb mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ing. Alica Fedáková pripravila materiál
v zmysle pôvodne plánovaných investičných akcií na rok 2020.
Program č. 5: Doprava – Podprogram 5.5 Oprava havarijných stavov komunikácií,
chodníkov a schodov je navrhnuté navýšenie o 15 000,00 eur.
Program 6: Prostredie pre život – opätovne zaradený podprogram 6.4: Zriadenie
kynologického parku na Americkej triede, podprogram 6.5: Športový areál Olympia na
Čínskej ulici – modernizácia vonkajšieho osvetlenia a podprogram 6.8: Vianočné osvetlenie.
Na podnet predsedu finančnej komisie bolo navrhnuté zaradiť do kapitálových výdavkov
ďalšie investičné akcie a hlasovať o nich. Čerpanie prostriedkov by bolo z rezervného fondu.
Ide o investičné akcie:
- navýšenie objemu finančných prostriedkov do Programu č. 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania o sumu 4 000,00 eur,
- doplnenie podprogramov – rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej ulici 5 kapitálový výdavok vo výške 5 500,00 eur,
- výstavba - bezbariérový prístupový chodník k detskému ihrisku a vežovému domu
Hanojská 3 – kapitálový výdavok 5 000,00 eur,
- bezbariérová rampa – prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici –
kapitálový výdavok vo výške 4 000,00 eur,
- Ing. Štefan Béreš tiež navrhol popri novom bezbariérovom prístupe k ihrisku vo dvore
Pekinská riešiť aj jeho zmenu napr. na dopravné ihrisko – kapitálový výdavok
5 000,00 eur.
- Ing. Ján Pavúk navrhol čerpať finančné prostriedky na Zriadenie kynologického parku
na Americkej triede tiež z rezervného fondu vo výške 9 000,00 eur.
- Celkovo finančná komisia navrhla zvýšiť čerpanie rezervného fondu na kapitálové
výdavky v objeme 32 500,00 eur oproti pripravenej navrhovanej zmene 10 000,00 eur

Uznesenie:
Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 2. zmene programového rozpočtu
na rok 2020 doplniť, prerokovať a schváliť investičné akcie:
a) Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.8: Projekty,
porealizačné zamerania navýšiť rozpočet o sumu 4 000,00 eur.
b) Program č. 5: Doprava, doplniť podprogram: Rozšírenie parkovacích miest
na Juhoslovanskej ulici 5 - kapitálový výdavok vo výške 5 500,00 eur.
c) Program č. 5: Doprava, doplniť podprogram: Výstavba bezbariérový prístupový
chodník k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3 – kapitálový výdavok
5 000,00 eur,
d) Program č. 5: Doprava, doplniť podprogram: Bezbariérová rampa – prepojenie
chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici – kapitálový výdavok vo výške
4 000,00 eur,
e) Program č. 5: Doprava, doplniť podprogram: Vybudovanie dopravného ihriska vo
dvore Pekinská - kapitálový výdavok vo výške 5 000,00 eur,
f) Čerpanie rezervného fondu vo výške 9 000,00 eur na Zriadenie kynologického parku
na Americkej triede,
g) Navýšenie čerpania rezervného fondu o ďalšie prostriedky vo výške 32 500,00 eur.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 8
Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020
Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok
2020 prijala s pripomienkami, členovia navrhujú prijať určité kritéria, na základe ktorých by
sa vedeli rozhodovať pri určovaní výšky odmeny. Mgr. Baxová pripomenula členom komisií,
že odmena nemôže byť súčasťou platu kontrolórky. V zmysle zákona je potrebné ju
schvaľovať Miestnym zastupiteľstvom vždy po skončení štvrťroka.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke
za 4. štvrťrok 2019 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 1

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke
za 1. štvrťrok 2020 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 1

Bod 9
Rôzne
Finančná komisia sa ďalej zaoberala podnetom Ing. Juraja Mazáka, Ing. Paed. IGIP, ktorý
predložil informáciu na založenie sociálneho podniku. Na pracovné miesta spojené
s udržiavaním čistoty, verejnej zelene, atď. by bolo možné získať dotáciu. Zároveň by musela
mestská časť zabezpečiť priestory na hygienu pre takto získaných zamestnancov. Ďalej
oboznámil starostu MČ, ktorý sa pripojil k rokovaniu finančnej komisie s tým, že k založeniu
sociálneho podniku je potrebný 3 ročný biznis plán, marketingový plán a ďalšie dokumenty.
Ďalším podnetom Ing. Juraja Mazáka, Ing. Paed. IGIP bolo zhotovovanie obrazového
a hlasového záznamu z rokovaní miestneho zastupiteľstva.
Starosta informoval členov finančnej komisie, že budúci rok bude potrebné kúpiť nové auto,
nakoľko auto vo vlastníctve mestskej časti je poruchové a zvyšujú sa výdavky na jeho opravy
a údržbu.
Ďalším podnetom Ing. Juraja Mazáka, Ing. Paed. IGIP bolo urobiť zmeny v rokovacom
poriadku – pri otvorení a závere „nie je možná diskusia“.
Hlasovanie: za: 2

proti: 0

zdržali sa: 1

Ďalším podnetom Ing. Juraja Mazáka, Ing. Paed. IGIP bol podnet, ako by bolo možné
využívať potraviny krátkej spotreby – napr. využiť Tesco rozvoz medzi občanov
vo večerných hodinách.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať distribúciu potravín
pred koncom spotreby – obchodné centrum Tesco, Fresh.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržali sa: 0

Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie.
Bod 10
Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval
a zasadnutie finančnej komisie ukončil.
Zapísala: Mgr. M. Baxová
Košice, 12.júna 2020
Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

