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

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 06. decembra  2021 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš 

                       Ing. Branislav Jura, MBA 

                       MVDr. Jozef Figeľ 

                       Ing. Juraj Mazák,  Paed. IGIP                            

                       

Prizvaní:        Mária Gédrová 

 

Ďalší prítomní:  PhDr. Jaroslav Žďára 

                           Mgr. Beáta Olšinárová  

                        

            

Program:  

1. Otvorenie   

2. Návrhy na prevody pozemkov 

3. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2022 – 2024  

4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce na I .polrok 2022 

5. Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2021 

6. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za II. A III.štvrťrok 2021 

7. Rôzne 

8. 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 

Návrhy na prevody pozemkov. 

     V tomto bode rokovania informáciu podala Mgr.Beáta Olšinárová o opätovnom predložení 

materiálu do miestneho zastupiteľstva ohľadom odkúpenia nehnuteľného majetku pozemkov 

pod stavbou renesančného stĺpa a jeho bezprostredným okolím. Materiál bol predložený na 

rokovaní septembrového miestneho zastupiteľstva ,kde nebol schválený s tým ,že mestská časť 

ma požiadať o dotáciu na ministerstve kultúry SR. Mestská časť 26.10.2021 obdržala odpoveď-

vyjadrenie sekcie kultúrneho dedičstva MK SR z ktorého je zrejme, že ministerstvo kultúry 

neposkytuje finančné prostriedky  na tento účel.  
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    Mestská časť v nadväznosti na pokračovanie v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 

v športovom areáli na Bruselskej ulici vykonávala činnosti smerujúce k získaniu právneho 

titulu k týmto pozemkom. Do termínu konania miestneho zastupiteľstva sa podarilo dojednať 

kúpu dvoch pozemkov od súkromných vlastníkov. 

 

Pred prerokovaním tohto bodu sa z účasti na komisii  ospravedlnil pán poslanec Ing. Juraj 

Mazák Paed. IGIP. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh prevodu pozemkov schváliť. 

 

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

 

      

Bod 3  

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2022-

2024 

      

     Finančná komisia prešla postupne návrh programového rozpočtu. K niektorým investičným 

akciám na dotazy poslancov odpovedal PhDr. Jaroslav Žďára, ktorý však v priebehu rokovania 

musel z pracovných dôvodov odísť. Členovia finančnej komisie v jednotlivých bodoch návrhu 

programového rozpočtu požadovali bližšie zdôvodnenie finančných prostriedkov napr. ku 

kompletnej rekonštrukcii  fontány v parku na Americkej triede. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh programového 

rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2022-2024.  

 

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

 

Bod 4 

  

Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce na I. polrok 2022. 

 

      Predmetom rokovania boli tieto žiadostí o dotácie. Komisia navrhla nasledovné sumy pre 

jednotlivých žiadateľov: 

 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce-medzinár.turnaje                                                     1 500,- 

Karate klub UNION Košice-súťaže SZK/VUKABU                                                       200,- 

Karate Klub UNION Košice-súťaže                                                                                 200,- 

Rada rodičov pri ZŠ Belehradská-opympiáda žiakov školy                                          600,-                                                                                     

Rada rodičov pri ZŠ Belehradská-ukončenie šk.roka                                                    300,-                                                          

MajákNádeje-víkend.šk.dobrovoľníkov                                                                          500,-                                                                                                                       

Rímskokatolicá farnosť-podpora spol.aktivít                                                              1 000,- 

 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa:       0    
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Rímskokatolická farnosť-výstavba kostola                                                                  3 000,- 

Ťahanovská záhrada                                                                                                       1 500,-   

      

 

Hlasovanie: za: 3                                        proti: 1                               zdržali sa:             0 

 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť žiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na I. polrok 2022. 

           

 

Bod 5 

 

Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2021 

 

       Finančná komisia berie na vedomie čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2021. 

 

 

Hlasovanie: za: 4                                        proti: 0                               zdržali sa:           

 

Bod 6 

Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za II. a III. Štvrťrok 2021 

 

 

      Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za II. a III.štvrťrok 2021 prijala. 

Hlavná kontrolórka správu o svojej činnosti za III. štvrťrok 2021 predloží na zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva.              

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a  schváliť odmenu hlavnej 

kontrolórke za II. a III. štvrťrok 2021.  

 

 

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

 

Bod 8 

Záver 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

Zapísala : Mária Gédrová 

Košice, 07. decembra  2021 

 

 

 

 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


