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

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 08. septembra 2021 

Prítomní:          Ing. Ján Pavúk – predseda 

 

Členovia:          MVDr. Jozef Figeľ 

                          Ing. Branislav Jura, MBA 

                          Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP     

 

Ospravedlnený: Ing. Štefan Bereš  

                    

Prizvaná:           Mgr. Marta Baxová 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Alica Fedáková 

                  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2021 

3. Monitorovacia správa  plnenia programového  rozpočtu za I. polrok 2021 

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

5. Informácia o Zmluve o dlhodobom nájme medzi MČ Košice Sídlisko Ťahanovce 

a Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce 

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: 3                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 2 a bod 3 

Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2021 a 

Monitorovacia správa  plnenia programového  rozpočtu za I. polrok 2021 

 

      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  2021“, „Dôvodovú správu 

k čerpaniu rozpočtu za II. štvrťrok 2021“ a „Monitorovaciu správa  plnenia programového  

rozpočtu za I. polrok 2021“. Materiál bol pripravený podľa stavu z účtovníctva ku dňu 

30.06.2021. Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu na 50,25 % bola prijatá členmi 



komisie bez pripomienok. Výdavková časť rozpočtu bežné výdavky je plnená na 35,76 % 

a kapitálové výdavky boli čerpané minimálne vo výške 3,39 %. 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 

2021“ a „Monitorovacia správa  plnenia programového  rozpočtu za I. polrok 2021“. 

 

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

 

Bod 4 

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

      Materiál 4. zmena rozpočtu na rok 2021 pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr. 

Marta Baxová. Zároveň prítomných oboznámila s prijatým rozpočtovým opatrením starostu 

z augusta 2021. Hlavné zmeny rozpočtu vychádzajú z potreby znížiť rozpočet výdavkov 

v položkách, kde nebude reálne čerpanie a podporiť rozbehnuté aktivity mestskej časti 

a zároveň s cieľom zvýšiť prebytok celkového rozpočtu mestskej časti. Zníženie položiek 

kapitálových výdavkov je v programe č. 6: Prostredie pre život a to presun z kapitálových 

výdavkov do bežných výdavkov na realizáciu potrebných opráv už existujúcich detských ihrísk. 

Zníženie kapitálových výdavkov je aj v programe č. 3: Interné služby mestskej časti a to 

z dôvodu poskytnutia výraznej zľavy dodávateľa programu na vedenie a spracovanie 

ekonomickej agendy. Informácia bola podaná aj súvislosti s výstavbou prepojenia Hanojskej 

ulice a Americkej triedy a oboznámenie s pripravenou nájomnou zmluvou s Pozemkovým 

spoločenstvom Urbariát Ťahanovce na parcelu č. 3346/756, ku ktorej bolo potrebné doriešiť 

vzťah.      

 

Uznesenie: 

a) Finančná komisia berie na vedomie informáciu k rozpočtovému opatreniu starostu –  

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu. 

 

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

 

b) Finančná komisia navrhuje prerokovať a schváliť Miestnemu zastupiteľstvu  4.  

zmenu  programového rozpočtu   na rok 2021.   

 

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

 

Bod 5 

a) Informácia o Zmluve o dlhodobom nájme medzi MČ Košice Sídlisko Ťahanovce 

a Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce 

 

      Mgr. Marta Baxová oboznámila prítomných s pripravenými nájomnými zmluvami medzi 

mestskou časťou a Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Ťahanovce  na prenájom  pozemku 

potrebného na výstavbu prepojenia Hanojskej ulice a Americkej triedy a na prenájom 

pozemkov pod Športovým areálom mestskej časti na Európskej triede. Vzhľadom na charakter 

výdavkov je potrebné presunúť prostriedky rozpočtu z kapitálovej časti do bežných výdavkov 

nakoľko nájomné, ktoré bude hradené v súvislosti s pozemkami má charakter bežných 

výdavkov.   

 



 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť nájomné zmluvy na dlhodobý 

prenájom.  

 

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

 

b) Informácia o návrhu na odkúpenie nehnuteľného majetku  

 

      Mgr. Marta Baxová oboznámila prítomných s návrhom na odkúpenie nehnuteľného 

majetku. Ide o pozemok pod stavbou renesančného stĺpa a jej bezprostredným okolím 

v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Pozemok je možné odkúpiť v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom mestskej časti  od doterajšieho vlastníka, ktorým je Národná 

diaľničná spoločnosť, a.s. za sumu 8 999,64 eur. Po predložení tejto informácie bola prizvaná 

na zasadnutie finančnej komisie Ing. Fedáková, ktorá objasnila tento zámer mestskej časti.        

Po diskusií, ktorá prebehla medzi členmi komisie finančná komisia sa dohodla prijať 

nasledovné uznesenia. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča mestskej časti  

a) Požiadať Ministerstvo kultúry o dotáciu na odkúpenie pozemku pod renesančným 

stĺpom. 

b) Navrhnúť Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. dohodu na prenájom pozemku za   1,00 

euro alebo odkúpenie za symbolickú cenu. 

c) Vyriešiť spolumajiteľov pozemkov na prístupovom chodníku k renesančnému stĺpu.   

  

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

 

Bod 6 

Rôzne 

     Finančná komisia si vypočula návrh Ing. Juraja Mazáka, Ing. Paed. IGIP , aby začali poslanci 

zvažovať čo bude možné realizovať v ďalších rokoch z finančných prostriedkov - poplatok        

za rozvoj , v súvislosti s  investičným zámerom OC Kaufland pri Hati.   

 

      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, 13. septembra 2020 

 

 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


