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

Záznam 

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 07. decembra 2022 

Prítomní:       Ing. Ján Pavúk – predseda 

Členovia:       Ing. Štefan Bereš 

                       Ing. Tomáš Jurkovič 

                       MVDr. Jozef Figeľ               

                       

Prizvaní:        Mgr. Marta Baxová 

Ostatní prítomní:  JUDr. Beáta Zemková 

            

Program:  

1. Otvorenie   

2. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2022 

3. Dotácie – žiadosti na I. polrok 2023  

4. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2023 – 2025 

5. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2022 – 3. zmena 

rozpočtu 

6. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 3. štvrťrok 2022 

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: 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 2 

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2022 

      Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený             

na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu k 30.09.2022“ a 

„Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu k 30.09.2022“. Materiál bol pripravený podľa stavu 

z účtovníctva ku dňu 30.09.2022. Informácia o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

bola prijatá bez pripomienok. Pripomienka zo strany predsedu Ing. Pavúka bola len 

k doplneniu súčtového riadku výdavkov, následne vyčísleniu celkového prebytku                  

za sledované obdobie bez čerpania rezervného fondu. Nakoľko neboli zo strany členov 

komisie ďalšie otázky členovia komisie pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál Čerpanie rozpočtu k 30.09.2022 

a dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu k 30.09.2022. 

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



Bod 5 

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 2022 – 3. zmena 

rozpočtu 

      Mgr. Marta Baxová oboznámila prítomných členov s dôvodom návrhu zmeny rozpočtu. 

Zmena sa týkala presunu prostriedkov vo výdavkovej časti z kapitálového rozpočtu do 

bežného rozpočtu z dôvodu doručeného súdneho rozhodnutia. Na základe rozhodnutia je 

mestská časť povinná zaplatiť  bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemkov v spornom 

území na Berlínskej ulici. Vzhľadom na to, že bolo voči rozhodnutiu podané odvolanie, je 

málo pravdepodobné, že rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do konca roka. Finančná 

komisia preto navrhuje uvedený bod ohľadom zmeny rozpočtu  z rokovania stiahnuť. 

    

Uznesenie: 

Finančná komisia na základe predložených podkladov a vzhľadom na podané odvolanie voči 

rozhodnutiu súdu navrhuje bod programu v súvislosti so zmenou programového rozpočtu 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - 3. zmena z rokovania Miestneho zastupiteľstva 

stiahnuť. 

 

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 6  

Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 3. štvrťrok 2022 

      Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2022 prijala            

s pripomienkami. Hlavná kontrolórka končí svoju činnosť v januári 2023. Na rokovanie 

najbližšieho  miestneho zastupiteľstva je pripravená voľba novej kontrolórky na základe 

doručených prihlášok. Členovia finančnej komisie navrhujú schváliť odmenu hlavnej 

kontrolórke podľa predloženého návrhu za 3. štvrťrok 2022.  Výška odmeny je vyčíslená na 

650,00 eur, čo predstavuje 30% zo súčtu jej platov za obdobie 3. štvrťroka 2022.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia prerokovala návrh odmeny hlavnej kontrolórky a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť odmenu za 3. štvrťrok 2022 vo výške 30% zo súčtu platov za toto 

obdobie, t.j. vo výške 650,00 eur.  

 

Hlasovanie: za 4                                        proti: 0                               zdržali sa: 0         

 

Bod 3 

Dotácie – žiadosti na I. polrok 2023 – bod bol preložený na koniec rokovania finančnej 

komisie 

       Mgr. Marta Baxová oboznámila prítomných s podanými žiadosťami o dotácie na I. 

polrok 2023. Celkový objem žiadostí o dotácie je 19 550,00 eur. Ku každej žiadosti sa 

jednotlivo postupne vyjadrili komisie pri miestnom zastupiteľstve. Finančná komisia navrhuje 

odsúhlasiť na I. polrok 2022 dotácie v sume 4 650,00 eur. 

O dotáciach pre jednotlivé subjekty sa hlasovalo nasledovne:  

  

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice                    navrhovaná suma    600,00 eur 

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

    

BK Košickí Rytieri KOŠICE                                      navrhovaná suma        0,00 eur 

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

 



Karate klub UNION Košice                                        navrhovaná suma      200,00 eur 

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

      

Karate klub UNION Košice                                       navrhovaná suma      200,00 eur 

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

   

Hokejbal ST                                                                 navrhovaná suma          0,00 eur 

Subjekt nespĺňa podmienky VZN o dotáciach     

 

Košický atletický klub Jednota Košice                       navrhovaná suma      600,00 eur 

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

  

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Ke 

                                                                                       navrhovaná suma       350,00 eur 

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

      

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Ke 

                                                                                       navrhovaná suma      250,00 eur 

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

     

Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice          navrhovaná suma         0,00 eur 

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

 

Občianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž  

                                                                                         navrhovaná suma       0,00 eur 

Hlasovanie: za: 2                                        proti: 0                               zdržali sa: 2   

 

ADIUTOR /fašiangový karneval/                                    navrhovaná suma   100,00 eur 

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

 

ADIUTOR /rodinný športový deň/                                  navrhovaná suma   150,00 eur 

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

   

Maják nádeje                                                                   navrhovaná suma    300,00 eur 

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

 

Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice                        navrhovaná suma    200,00 eur 

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

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce   navrhovaná suma  400,00 eur 

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

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Dominika Savia, Košice 

pastoračné aktivity                                                            navrhovaná suma   500,00 eur 

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

 



Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Dominika Savia, Košice 

kapitálový výdavok                                                           navrhovaná suma    500,00 eur 

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

   

Ťahanovská záhrada                                                      navrhovaná suma     300,00 eur 

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

 

Bod 4 

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2023 - 2025 

       Návrh rozpočtu bol pripravovaný v príjmovej časti rovnako ako pre rok 2022 nakoľko  

programový rozpočet mesta Košice  na rok 2023 je zatiaľ vo fáze prípravy. Vo výdavkovej 

časti bol materiál ku návrhu programového rozpočtu  na rok 2023 pripravený v zmysle potrieb 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ďalej pri tvorbe výdavkovej časti sa vychádzalo   

zo skutočného čerpania výdavkov roku 2022.  

       Členovia finančnej komisie postupne prechádzali jednotlivé programy rozpočtu mestskej 

časti. Na záver finančná komisia prijala k programovému rozpočtu mestskej časti na rok 2023 

- 2025 uznesenie.  

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť programový 

rozpočet na rok 2023 a berie na vedomie rozpočet na roky 2024 - 2025. 

 

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

   

Bod 7 

Rôzne 

      Členovia komisie nemali ďalšie návrhy na prerokovanie. 

 

Bod 8 

Záver 

      Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval 

a zasadnutie finančnej komisie ukončil. 

 

Zapísala : Mgr. M. Baxová 

Košice, 13. decembra  2022 

                                                                         Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie 


