Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice
Záznam
zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 09. júna 2021
Prítomní:
Členovia:

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

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

Mgr. Marta Baxová

Ostatní prítomní: Ing. Alica Fedáková
PhDr. Jaroslav Žďára
Program:
1. Otvorenie
2. Záverečný účet mestskej časti za rok 2020 so stanoviskom audítora
3. Výročná správa za rok 2020
4. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2020
5. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok
2021
7. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 3. zmena rozpočtu
8. Rôzne
9. Záver
Bod 1
Otvorenie
Finančnú komisiu otvoril predseda Ing. Ján Pavúk. Na základe prezenčnej listiny
konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda navrhol doplniť predložený program
o bod 1.a – Zriadenie verejného osvetlenia v záhradkárskej osade Moňok potok a tak predložil
celý program na schválenie.
Uznesenie:
Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia finančnej komisie
s doplnením bodu 1.a – Zriadenie verejného osvetlenia v záhradkárskej osade Moňok potok.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 1. a
Zriadenie verejného osvetlenia v záhradkárskej osade Moňok potok
Na zasadnutie finančnej komisie boli prizvaní Ing. Fedákovou zástupcovia záhradkárov
z lokality Moňok potok. Členom finančnej komisie predstavili požiadavku na osadenie
osvetlenia v tejto lokalite. Nakoľko Slovenský zväz záhradkárov nemôže vstupovať

do zmluvných vzťahov s poskytovateľom tejto služby /napr. VSD, a.s. ktorý je vlastníkom už
osadených existujúcich stĺpov/, realizáciu bude zastrešovať mestská časť. Spracovaný projekt
je hradený z prostriedkov Združenia záhradkárov. Mesačný výdavok za službu na 10 rokov sa
predpokladá podľa cenovej ponuky predloženej mestskej časti vo výške 142,80 eur s DPH.
Po prednesení požiadavky prebehla diskusia aj ohľadom možnej participácie na vyčíslených
výdavkoch členov Slovenského zväzu záhradkárov, nakoniec členovia finančnej komisie
pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zriadenie verejného
osvetlenia v záhradkárskej osade Moňok potok a mesačnou platbou 142,80 eur po dobu 10
rokov.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 2
Záverečný účet mestskej časti za rok 2020 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 2020 schváliť bez výhrad.
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 2021
Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený
na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok
2021“ a „Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2021“. Materiál bol pripravený
podľa stavu z účtovníctva ku dňu 31.03.2021. Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu
na 29,34% bola prijatá členmi komisie bez pripomienok. Výdavková časť bežné výdavky je
plnená na 15,80% a kapitálové výdavky boli čerpané na doplatenie kúpnej ceny za pozemky
na Hanojskej ulici. 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
2021 a dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2021.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 6
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2021
Členom komisie bol predložený zoznam dotácií, ktoré boli doručené na mestskú časť
v termíne do 10.05.2021. K jednotlivým žiadostiam sa členovia vyjadrovali a na záver
hlasovaním podporili všetky žiadosti vo výške v akej boli od jednotlivých subjektov
požadované.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotácie na II. polrok 2021
podľa predložených požiadaviek – t. j. vo výške 1 400,00 eur.
Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 7
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - 3. zmena rozpočtu
Predseda komisie sa na začiatku tohto bodu oboznámil komisiu so stavom rezervného
fondu mestskej časti a s vyčísleným prebytkom za rok 2020. Informáciu spracovala Mgr.
Marta Baxová na základe skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2020.
Materiál 3. zmena rozpočtu na rok 2021 pripravila a prítomných s ním oboznámila Mgr.
Marta Baxová. Materiál bol pripravovaný na základe potrieb mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce, ktoré je potrebné riešiť v roku 2021. K jednotlivým bodom zmeny programového
rozpočtu podal vysvetlenie PhDr. Jaroslav Žďára a Ing. Alica Fedáková oboznámila členov
komisie s čerpaním prostriedkov na projekty, ďalej s postupom prípravy obnovy fontány
v parku na Americkej triede a s postupom prípravy prác pôvodne plánovaných investičných
akcií na rok 2021.
Členovia finančnej komisie podrobne prešli všetky návrhy na zmenu rozpočtu mestskej
časti a prešli k prijatiu uznesenia

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 3. zmenu programového
rozpočtu na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Navýšenie kapitálových výdavkov
zodpovedne posúdiť a na rekonštrukciu fontány navýšenie o 12 000 eur navrhuje riešiť
presunom z Programu 6: Prostredie pre život, z podprogramu 6.8: Výstavba bezbariérových
prístupov v lokalite dvora na Pekinskej 1 – 31.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 8
Rôzne
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, 15.júna 2021

Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie

