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

Záznam 

Zo zasadnutia finančnej  komisie dňa 12. júna  2019 

Prítomní:      Ing. Ján Pavúk – predseda 
Členovia:      Ing. Branislav Jura, MBA 
                       MVDr. Jozef Figeľ 
                       Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP 
                       Ing. Štefan Bereš 
Prizvaní:       Branislav Petráš VSD a.s. 
                       PhDr. Jozef Ivan 
                       Peter Hoffman 
                       Juraj Klenotič 
                       Ján Barilla  
                       Mgr. Marta Baxová 
                       
Program:  

1. Otvorenie                       
2. Záverečný účet za rok 2018 so stanoviskom audítora 
3. Výročná správa za rok 2018 
4. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 
5. Čerpanie rozpočtu za rok 2019 
6. Dotácie na II. polrok 2019  
7. Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 –  zmena rozpočtu 

/zriadenie osvetlenia cyklotrasy/ 
8. Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – zmena rozpočtu /činnosť 

Klubu seniorov/ 
9. Zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase od 17.00 – 7.00 hod. 
10. Rôzne 
11. Záver 
 

       Po otvorení zasadnutia finančnej komisie, z dôvodu prítomnosti prizvaných k III. zmene rozpočtu 
sa prikročilo k prerokovaniu bodu 7. a  8. Programu.  
 
Bod 8 programu 
Presun finančných prostriedkov pre Klub seniorov 
PhDr. Ivan predseda Klubu seniorov vysvetlil, prečo seniori žiadajú zmeniť použitie finančných 
prostriedkov tak, aby mali na činnosť 1800 € a 100 € na zakúpenie kariet do CVČ. 
Seniori budú v septembri navštevovať kurz výpočtovej techniky a k tomu im postačuje na zakúpenie 
kariet a čerpanie na kurz 100 €. 
Viac peňazí chcú na činnosť napr. aj na júnový ozdravný pobyt na Sigorde, kde po dohode s miestnym 
úradom budú môcť čerpať financie na určený účel. 
Viac peňazí na činnosť požadujú aj z toho dôvodu, že CVČ z hľadiska organizovania kurzov je pre nich 
nie celkom vhodné. Budova má priestory na jednotlivé krúžky na poschodí a viacerí členovia Klubu 
majú zníženú pohyblivosť. 
 
Po skončení diskusie členovia komisie hlasovali o presune finančných prostriedkov. 
Výsledky hlasovania:                                         5 členov komisie bolo ZA presun  
 



Bod 7 programu 
Zriadenie osvetlenia cyklotrasy 
K uvedenému bodu boli prizvaní aj členovia záhradkárskeho zväzu Moňov potok ako aj zástupca VSD 
a.s. p. Petráš. Bolo podané vysvetlenie k požiadavke na osvetlenie cyklochodníka, ktorý je 
v súčasnosti využívaný aj obyvateľmi sídliska na voľnočasové aktivity v zime aj v lete. 
P. Petráš za VSD vysvetlil spôsob akým pristupujú k uzavretiu zmluvy, ako bude výstavba osvetlenia 
zrealizovaná, aké svietidlá budú namontované, ako pôjde vedenie osvetlenia. V zmysle navrhovanej 
zmluvy by osvetlenie bolo v majetku VSD a.s., mestská časť by sa zaviazala po prepočte nákladov 
mesačne prispievať na osvetlenie a budúcu údržbu na dobu 10 rokov mesačne čiastkou zhruba 
150,00 €.  
Predseda komisie Ing. Pavúk požiadal prítomného zástupcu VSD o presný rozpočet vybudovania 
osvetlenia, detailnú kalkuláciu. 
Vlastníctvo k pozemku chodníka, ktorý sa plánuje osvetliť, nebolo komisii dokladované. Ak je 
v majetku mesta alebo mestskej časti, je potrebné na rokovanie zastupiteľstva toto vlastníctvo 
zdokladovať. 
Ing. Mazák namietal proti osvetleniu chodníka, pretože sa jedná len o čiastkové osvetlenie. 
Chodník, ktorý končí na krematóriu ide čiastočne aj cez les, tam osvetlenie nebude.  
 
Po skončení diskusie členovia komisie hlasovali za predloženie materiálu na miestne 
zastupiteľstvo. 
Výsledky hlasovania:                                             4 členovia komisie ZA     1 proti  
 
Do zmeny rozpočtu bolo zapracované aj pridelenie a čerpanie mestského transferu na psov v 
mestskej časti. 
Každý z členov komisie dostal vypracovanú zmenu rozpočtu, týkajúcu sa výdavkovej časti kapitoly 
06.2.0 program 6. 
 
Poslanci hlasovali za uvedený materiál. 
Výsledky hlasovania:                                                5 členov komisie ZA 
 
Bod 6 programu  
Dotácie 
  
Predseda komisie a Ing. Badaničová informovali prítomných poslancov o žiadostiach na dotácie na 
činnosť a akcie na II. polrok roka 2019. 
Zároveň boli poslanci oboznámení aj s výsledkami hlasovania na Komisii športu. Komisia dopravy 
tento materiál na svojom zasadnutí neprerokovala. 
O jednotlivých dotáciách a výške dotácií pre jednotlivých žiadateľov poslanci hlasovali nasledovne: 
 
BK CBK Minibus Europa – Najvyššia Európska dievčenská basketbalová liga EGBL                750,00 € 
Výsledky hlasovania:                                                    4 členovia komisie ZA           1 poslanec sa zdržal 
 
KK UNION Košice – I. kolo žiackej ligy VUKABU                                                                             200,00 € 
Výsledky hlasovania:                                                      5 členov komisie ZA 
 
KK UNION Košice – II. kolo žiackej ligy VUKABU                                                                            200,00 € 
Výsledky hlasovania:                                                       5 členov komisie ZA            
 
Klub všestrannej turistiky – 66. Celoslovenský zraz KST a 50. Stretnutie TO mládeže           200,00 € 
Výsledky hlasovania:                                                        5 členov komisie ZA                                                
                                                 
VIGANČEK – zakúpenie cimbalu                                                                                                        500,00 € 



Výsledky hlasovania:                                                        4 členovia komisie ZA      1 poslanec sa zdržal 
 
Gréckokatolícka cirkev – prenájom telocvične                                                                              350,00 € 
Výsledky hlasovania:                                                        5 členov komisie ZA 
 
Maják nádeje o.z.    – Letom svetom – letné tábory                                                                     500,00 € 
Výsledky hlasovania:                                                         5 členov komisie ZA   
  
 
Bod 2, 3, 4 programu 
Záverečný účet za rok 2018 so stanoviskom audítora 
Výročná správa za rok 2018 
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 
 
K uvedeným bodom rokovania finančnej komisie sa vyjadrila Ing. Badaničová, podala vysvetlenie 
o spôsobe tvorby a čerpania rezervného fondu, tvorbe prebytku a rozpočtovom hospodárení 
mestskej časti za rok 2018. 
Po ukončení diskusie poslanci hlasovali za predloženie uvedených materiálov na zasadnutie MR a ich 
schválenie v miestnom zastupiteľstve. 
Výsledky hlasovania:                                                  4 členovia komisie ZA 
MVDr. Figeľ sa hlasovania nezúčastnil, ospravedlnil sa.  Musel sa zúčastniť hlasovania rady rodičov 
o riaditeľke školy. 
   
Bod 5 programu 
Čerpanie  programového rozpočtu za I. Q 2019 
Poslanci prerokovali predložený materiál a po krátkej diskusii ho hlasovaním odporučili predložiť na 
rokovanie MR a schválenie na miestnom zastupiteľstve. 
Výsledky hlasovania:                                                       4 členovia komisie ZA 
      
Bod 9 programu  
Zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase od 17.00 do 7. 00 
K uvedenému bodu programu prebehla široká diskusia. O výsledkoch a jednaní komisie dopravy 
informovali členov finančnej komisie členovia komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. 
Bereš a Ing. Jura.  
Projekt parkovania vypracoval bezplatne Ing. Titl, v projekte je navrhnutých viacero úprav parkovania 
s použitím cca 60 parkovacích značiek. Jedna značka stojí cca 300 € s osadením, projekt takto 
vypracovaný by bol finančne náročný. Ing. Bereš informoval komisiu, že už v predchádzajúcom 
období bol vypracovaný podobný projekt, kde bolo uvažované s limitom váhy parkovania N1. Projekt 
je vypracovaný a je na miestnom úrade.  
Po ukončení diskusie členovia komisie hlasovali o tomto bode programu 
 
Finančná komisia odporúča nezaradiť na rokovanie MZ tento projekt z dôvodu finančnej 
náročnosti. 
Výsledky hlasovania:                                                       4 členovia komisie ZA  nezaradenie materiálu 
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie rokovanie ukončil. 

 
Zapísala : Ing. H. Badaničová 
Košice 13. júna  2019 

                                                                                             Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 



 

 

 

 

 

 

 


