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

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 08. septembra 2020 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš  

                       MVDr. Jozef Figeľ 

                       Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP     

                       Ing. Branislav Jura, MBA 

                      

Prizvaní:        Mgr. Marta Baxová 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Alica Fedáková 

                  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2020 

3. Monitorovacia správa  plnenia programového  rozpočtu za I. polrok 2020 

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

5. Odmena hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2020 

6. Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

7. Odpis nevymožiteľných pohľadávok /staré roky/  

8. Rôzne 

9. 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 a bod 3 

Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2020 a 

Monitorovacia správa  plnenia programového  rozpočtu za I. polrok 2020 

 

      Predseda komisie navrhol tieto dva body spojiť, nakoľko materiál veľmi úzko súvisí 

a zároveň požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený na zasadnutie Miestnej 

rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok  2020“, „Dôvodovú správu 

k čerpaniu rozpočtu za II. štvrťrok 2020“ a „Monitorovaciu správa  plnenia programového  

rozpočtu za I. polrok 2020“. Materiál bol pripravený podľa stavu z účtovníctva ku dňu 

30.06.2020. Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu             na 51,82 % bola prijatá členmi 

komisie bez pripomienok. Výdavková časť bežné výdavky je plnená na 34,14 % a kapitálové 



výdavky boli čerpané minimálne vo výške 6,04 %. Nakoľko neboli zo strany členov komisie 

ďalšie otázky, členovia komisie pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie: 

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

2020“ a „Monitorovacia správa  plnenia programového  rozpočtu za I. polrok 2020“. 

 

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

 

Bod 4 

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

      Materiál 3. zmena rozpočtu na rok 2020 pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. 

Marta Baxová. So zmenami rozpočtu investičného charakteru, o pripravovaných projektoch, 

o postupe prác pri výkupe pozemkov v súvislosti s výstavbou prepojenia Hanojskej ulice 

a Americkej triedy a o postupe opráv komunikácií, chodníkov a schodísk prítomných 

oboznámila Ing. Fedáková.  Prítomných informovala o navýšení podprogramu 1.8: Projekty, 

porealizačné zamerania o 4,000 eur na celkovú sumu 16 000,00 eur.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 3. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť navýšenie rozpočtu:  

Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné 

zamerania o sumu 4 000,00 eur.    

 

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

 

Ďalšia zmena rozpočtu sa týka navýšenia v podprograme 1.9: Výkup pozemkov                    pre 

stavbu “Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda za 

účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“. Nakoľko je už informácia o výmere, ktorú bude 

potrebné vysporiadať cez kúpne zmluvy je potrebné navýšiť aj sumu potrebnú na tento výkup 

o 20 000,00 eur. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 3. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť navýšenie rozpočtu:  

Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.9: Výkup pozemkov                    

pre stavbu “Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda – Ázijská trieda 

za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ o sumu 20 000,00 eur. 

 

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

 

Ďalšia zmena rozpočtu bola predložená ako zníženie výdavkov v podprograme 6.3: Kompletná 

rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede a v podprograme 6.7: Spoluúčasť MČ pri 

spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky a to 

z dôvodu, že uvedené investičné akcie sa nebudú v roku 2020 realizovať.    

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 3. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť zníženie rozpočtu podľa predloženého návrhu.  

 



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

 

V programe č. 5: Doprava – Podprogram 5.5 Oprava havarijných stavov komunikácií, 

chodníkov a schodov je navrhnuté navýšenie o 20 000,00 eur. Prostriedky budú použité         na 

opravu havarijného stavu plochy bývalého obratiska autobusov Hanojská ul. ako aj príjazdovej 

komunikácie k bytovým domom na Demetri. 

   

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 3. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť navýšenie rozpočtu:  

Program č. 5: Doprava, Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov 

a schodov o sumu 20 000,00 eur. 

 

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

 

V programe č. 3: Interné služby mestskej časti – Podprogram 3.1: Špeciálne služby  je 

navrhnuté navýšenie kapitálových výdavkov o 23 000,00 eur. Prostriedky budú použité         na 

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Zároveň je zníženie v bežných výdavkoch o sumu 

4 500,00 eur. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 3. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť úpravu rozpočtu:  

Program č. 3: Interné služby mestskej časti, Podprogram 3.1: Špeciálne služby o  sumu 

23 000,00 eur a zníženie bežných výdavkov o 4 500,00 eur. 

 

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

 

Ku zmene v programe č. 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1: Správa úradu, finančná komisia 

navrhuje podobné zmeny v rozpočte ohľadom zamestnávania na základe projektov z ÚPSVaR 

informovať poslancov dopredu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu v 3. zmene programového rozpočtu        

na rok 2020 prerokovať a schváliť úpravu rozpočtu:  

Program č. 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1: Správa úradu o sumu 4 465,00 eur. 

 

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

 

Bod 5 

Odmena hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2020 

      Finančná komisia opakovane upozornila na spôsob schvaľovania odmeny pre hlavnú 

kontrolórku. Nakoľko neboli stanovené kritéria navrhovania odmeny za štvrťrok, finančná 

komisia prijala len odporúčací návrh. 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 neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke 

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



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

 

Bod 6 

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

      K uvedenému bodu finančná komisia neobdržala materiál v písomnej forme, ústnu 

informáciu o zmenách podala Mgr. Marta Baxová.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu k nakladaniu s majetkom mestskej časti.  

 

Hlasovanie: za 5                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 7 

Odpis nevymožiteľných pohľadávok /staré roky/ 

Informáciu o návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok , a to za prenájom nebytových 

priestorov a vyúčtovanie teplej, studenej vody a tepla podala Mgr. Marta Baxová. Odpis 

navrhol uskutočniť aj audítor a hlavná kontrolórka nakoľko uvedené pohľadávky sú  

nevymožiteľné a náklady na ich ďalšie vymáhanie by boli zbytočne zaťažovali rozpočet MČ 

a bez výsledku. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál – odpis 

nevymožiteľných pohľadávok.    

 

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

 

 

Bod 8 

Rôzne 

     Finančná komisia sa ďalej navrhla zaoberať odkupom pozemkov, napr. pod budovou 

miestneho úradu. 

    

      Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie. 

 

Bod 9 

Záver 

 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. M. Baxová 

Košice, 10. septembra 2020 

 

 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


