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

Záznam 

Zo zasadnutia finančnej  komisie zo dňa 15. októbra 2019 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš  

                       Ing. Branislav Jura, MBA 

                       Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP                     

 

Neprítomný:  MVDr. Jozef Figeľ - ospravedlnený 

 

Prizvaní:        Mgr. Marta Baxová 

                      Ing. Alica Fedáková 

                   

Program:  

1. Otvorenie   

2. Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 –  6. zmena    

3. Investičný zámer na výstavbu polyfunkčného parkovacieho domu na pozemku 

parcelné číslo 3352/2 a 3352/3 v k.ú. Nové Ťahanovce 

4. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

5. Rôzne 

6. 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 

Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 –  6. zmena    

      Mgr. Marta Baxová oboznámila členov komisie so skutočnosťou, že je potrebné urobiť 

zmenu rozpočtu na rok 2019. Dôvodom je zhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.09.2019 

a      na základe prepočtu výdavkov do konca roka je predpoklad, že budú prekročené výdavky 

v niektorých položkách. Materiál bol predložený v tabuľkovej forme spolu s dôvodovou 

správou. Členovia komisie po zodpovedaní otázok a diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 6. zmenu rozpočtu na rok 

2019 v predloženej podobe 

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



Bod 3  

Investičný zámer na výstavbu polyfunkčného parkovacieho domu na pozemku parcelné 

číslo 3352/3 a 3352/3 v k.ú. Nové Ťahanovce 

      Predseda komisie požiadal Ing. Alicu Fedákovú, aby poskytla informáciu k tomuto bodu 

programu. Investičný zámer sa týka vybudovania polyfunkčného parkovacieho domu           

na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice, p. č. 3352/2 a 3352/3 k.ú. Nové Ťahanovce,  

ktoré má v správe mestská časť. Na uvedených parcelách je v súčastnosti vybudované 

„Dočasné parkovisko sídlisko Ťahanovce II. Košice“, ktoré vzniklo úpravou svahovitého 

terénu s osadením polovegetačných tvárníc v roku 2008. Mestská časť vynaložila na úpravu 

terénu a zabezpečenie výstavby 129 383,99 eur. K 30.09.2019 je zostatková účtovná cena 

7 229 ,06 eur. V súčastnosti je na tomto území k dispozícií cca 60 parkovacích miest. Investor 

zastúpený Ing. Ladislavom Olexom uviedol materiál na zasadnutí Miestnej rady, ktorá sa 

konala pred zasadnutím finančnej komisie. V tejto fáze prípravy investor potrebuje vyjadrenie 

Miestneho zastupiteľstva pre potreby zabezpečenia ďalších krokov na meste Košice             

vo vzťahu k pozemkom a pri  vybavovaní ďalších povolení a stanovísk na UHA, stavebnom 

úrade atď. 

 

Ďalej sa členovia komisie zaujímali o ďalší postup pri riešení komunikácie na prepojenie 

Hanojskej ulice s Európskou triedou a jej zjednosmernenie. Najnovšia informácia z UHA je 

momentálne zamietnutie z dôvodu, že vybudovanie tejto komunikácie nie je v súlade 

s územným plánovaním. Komisia doporučuje ďalej v riešení tejto situácie konať a riešiť aj 

v súvislosti s predloženým materiálom na investičný zámer.     

 

Nakoľko neboli zo strany členov komisie ďalšie otázky členovia komisie pristúpili 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál „Investičný zámer na výstavbu 

polyfunkčného parkovacieho domu“. 

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

 

Bod 4 

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

     Členovia komisie k uvedenému materiálu mali viacero doplňovacích návrhov. 

Konštatovali,  že by bolo vhodné k uvedenému materiálu  zvolať pracovnú poradu poslancov 

a  vedenia miestneho úradu a predložený materiál pred predložením do zastupiteľstva 

prerokovať.   

       

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál prerokovať.             

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0        

 

Bod 5  

Rôzne 

      Členovia komisie sa ďalej zaoberali prípravou rozpočtu na rok 2020. Medzi investičné 

akcie chcú určite zaradiť výstavbu dočasnej komunikácie na prepojenie Hanojskej ulice 

s Európskou triedou a jej zjednosmernenie s predpokladaným objemom  50 tis. eur. 



Vyjadrili požiadavku byť informovaní o zamestnávaní pracovníkov miestneho úradu            

na základe dohôd s ÚPSVaR. 

Na nasledujúce zasadnutie finančnej komisie predložiť počty zamestnancov miestneho úradu 

zaradených  v jednotlivých platových triedach s rozsahom úväzkov. Pre prípravu rozpočtu 

ohľadom miezd v Programe 9, Podprogram 9.1 Správa úradu – mzdy. Ako podklad 

a podrobnejšie spracovanie rozpočtu komisia navrhuje rozčleniť mzdové náklady                   

na zamestnancov a mzdové náklady vedenia miestneho úradu a analyticky  viesť  nielen       

pre rozpočet ale aj pre čerpanie týchto prostriedkov. 

Komisia si určila termín na pracovné zasadnutie ohľadom rozpočtu na rok 2020 najneskôr   

do 20.11.2019.  

Uznesenie: 

Finančná komisia navrhuje zvolať pracovné zasadnutie k rozpočtu na rok 2020 v termíne 

najneskôr do 20.11.2019.               

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0        

 

Bod 6 

Záver 

 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

Zapísala : Mgr. M. Baxová 

Košice 17. októbra  2019 

   

                                                                    Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 

 


