FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 11. 03. 2019
Číslo: 2/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 2. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 11. 03. 2019 o 17,00 hod.
v MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, zasadačka č. 8
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh za rok 2018
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2019 – 2021
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac január 2019
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac február 2019
Diskusia
Záver

Bod 1 – Zasadnutie Finančnej komisie otvoril a viedol predseda Finančnej komisie Ing. Juraj Tobák (ďalej len
„predseda komisie“), ktorý privítal prítomných a konštatoval, že Finančná komisia je uznášaniaschopná. Prítomní
4 členovia komisie, Ing. Marián Zahoranský, PhD.- tajomník komisie, Ing. Jaroslav Vibranský – kontrolór MČ
a JUDr. Tibor Bacsó – zástupca starostu. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia. Následne dal
predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne schválený.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Informácia o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh za rok 2018
Ing. Marián Zahoranský, PhD. informoval členov komisie o najdôležitejších súvislostiach predkladaného
materiálu. Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce otázky alebo pripomienky k danému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh vzala na vedomie Informáciu o vymáhaní pohľadávok MČ Košice - Juh
za rok 2018 a odporúča ju prerokovať na zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 3 - Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2019 – 2021
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu. Informoval členov komisie, že celkový rozpočet na rok 2019 je zostavený
ako vyrovnaný na úrovni 2 352 656 €. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške -310 € s celkovou
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výškou bežných príjmov na úrovni 2 284 576 € a bežných výdavkov na úrovni 2 284 886 €. Schodok bežného
rozpočtu vznikol z dôvodu, že:
- MČ Košice – Juh v roku 2018 nevyčerpala v rámci Opatrovateľskej služby účelový transfer z mesta Košice na
zabezpečenie vykonania 50 000 hodín opatrovateľskej služby. Z dôvodu nesplnenia stanovených hodín je príjem
vo výške 2 810 € (500 h x 5,62) MČ Košice – Juh povinná vylúčiť z prebytku rozpočtu v rámci záverečného účtu
za rok 2018 a vrátiť mestu Košice v roku 2019 vo forme vratky ako bežný výdavok, čím vzniká schodok v rámci
strediska Opatrovateľskej služby vo výške 2 810 €, ktorý je krytý nevyčerpanými prostriedkami z
predchádzajúcich rokov ako príjmová finančná operácia,
- zároveň na rok 2019 je v rámci strediska ŠZA plánovaný prebytok jeho bežného rozpočtu vo výške 2 500 €,
ktorým sa kryje kapitálový výdavok vo výške 2 500 € na obstaranie stanu pre ŠZA v zmysle schválenej spolupráce
medzi T-Systems a MČ Košice – Juh.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške -67 770 €. Kapitálové príjmy v roku 2019 nie sú
plánované a kapitálové výdavky sú tak vo výške 67 770 €. Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2019 je krytý:
- rezervným fondom vo výške 57 270 €,
- nevyčerpanými finančnými prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z Ministerstva
vnútra SR (poskytnutá MČ Košice – Juh v decembri 2018) na fitnes ihrisko Fibichova vo výške 8 000 €,
- prebytkom bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 2 500 €.
Príjmové finančné operácie na rok 2019 v celkovej výške 68 080 € pozostávajú z:
- prevodu z rezervného fondu vo výške 57 270 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z Ministerstva
vnútra SR vo výške 8 000 €,
- nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo forme účelovej dotácie z mesta Košice vo
výške 2 810 € v rámci Opatrovateľskej služby.
V rámci diskusie sa členovia komisie bavili na tému podielovej dane z príjmu fyzických osôb a o kamerovom
systéme v MČ Košice – Juh.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh na 2. zasadnutí dňa 11. 03. 2019 prerokovala Návrh Programového
rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2019 - 2021, ktorý odporúča predložiť na najbližšie rokovanie Miestnej rady a
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac január 2019
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu. Členovia komisie si prešli jednotlivých dodávateľov uvedených v prílohe
č. 1 a v prílohe č. 2 daného materiálu.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.

Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výdavkoch MČ Košice –
Juh za mesiac január 2019.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 5 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac február 2019
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu. Členovia komisie si prešli jednotlivých dodávateľov uvedených v prílohe
č. 1 a v prílohe č. 2 daného materiálu.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výdavkoch MČ Košice –
Juh za mesiac február 2019.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 - Diskusia
Členovia komisie ani prítomní hostia nemali žiadne príspevky v rámci bodu 6 Diskusia.
Bod 7 - Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Finančnej komisie a ukončil jej rokovanie.

.................................................
Ing. Marián Zahoranský, PhD.
tajomník FK

........................................
Ing. Juraj Tobák
predseda FK
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