FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 06. 05. 2019
Číslo: 3/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 3. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 30. 04. 2019 o 17,00 hod.
v MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, zasadačka č. 8
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac marec 2019
Informácia o výsledku OVS na nebytové priestory AB VŠA Alejová 2
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
5 členovia komisie a Ing. Marián Zahoranský, PhD.- tajomník komisie. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo
zasadnutia. Následne dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne
schválený.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac marec 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 marec 2019.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 - Informácia o výsledku OVS na nebytové priestory AB VŠA Alejová 2
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného 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 výsledku OVS na nebytové
priestory AB VŠA Alejová 2.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Diskusia
Predseda komisie sa pýtal na stav ohľadom zvýšeného nájomného za prenájom nehnuteľného majetku –
Parkovisko na Palárikovej ulici pre spoločnosť Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. v celkovej výške 18 tis. eur. Ing.
Marián Zahoranský, PhD. v tejto súvislosti informoval členov komisie, že nájomcovi bola zmena výšky ročného
nájomného vo výške 18 tis. eur v zmysle schváleného uznesenia č. 30 oznámená listom a následne bol zaslaný
nájomcovi na podpis dodatok k zmluve. Ku dňu konania Finančnej komisie neboli k dispozícii novšie informácie.
Predseda Finančnej komisie a jej členovia v súvislosti so skákacím hradom pre T-Systems ŠZA, ktorý bol
vypustený z Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 odporúčajú, aby bol tento
kapitálový výdavok zapracovaný do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh
schvalovaného MZ MČ Košice – Juh vo výške 10 tis. eur s tým, že bude krytý minimálne vo výške 50% z iných
zdrojov ako z rezervného fondu.
Členovia finančnej komisie sa dohodli, že ďalšie zasadnutie Finančnej komisie sa uskutoční na T-Systems
Športovo-zábavnom areáli s cieľom oboznámiť sa s areálom ako aj s budovou AB VŠA.
Bod 5 - 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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