FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 24. 05. 2019
Číslo: 4/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica zo 4. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 22. 05. 2019 o 17,00 hod.
v areáli T-Systems ŠZA, Alejová 2, zasadačka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac apríl 2019
3. Informácia o výsledku OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej
4. Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
5. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2018
6. Informácia o výsledku súťaže na dodanie PC AIO, Notebook a Microsoft Office
7. Informácia o schválenej dotácii z MPSVaR SR na kúpu špeciálne upraveného motorového vozidla na
rozvoz stravy
8. Prehliadka T-Systems Športovo-zábavného areálu na Alejovej
9. Obhliadka budovy AB-VŠA na Alejovej
10. Diskusia
11. 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
6 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: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac apríl 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 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 apríl 2019.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 - Informácia o výsledku OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu a že MÚ MČ Košice – Juh odporúča prevod nehnuteľnosti – pozemku ešte
raz zopakovať v mesiaci august 2019.
Predseda komisie ako aj ostatní členovia komisie navrhli, aby MČ Košice – Juh oslovila všetkých vlastníkov
susediacich pozemkov, využila možnosť bezplatnej inzercie aj cez nehnuteľnosti.sk a prípadne oslovila realitné
kancelárie.
Ing. Zahoranský v súvislosti s realitnými kanceláriami podotkol, že prevod nehnuteľnosti – pozemku je schválený
formou obchodnej verejnej súťaže vrátane jej podmienok v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Členovia komisie nemali ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výsledku OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej a
odporúča prevod nehnuteľnosti – pozemok na parc. č. 501/323 o výmere 1 240 m2 na Alejovej ulici v Košiciach
formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou výškou ponúknutej ceny 248 tis. eur zopakovať v mesiaci august
2019.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 – Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu čo sa týka úprav rozpočtu MČ Košice - Juh, ktoré vykonal pán starosta ako
aj úprav rozpočtu MČ Košice - Juh na základe schválených resp. poukázaných účelovo určených finančných
prostriedkov z iného rozpočtu.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019
a odporúča materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 – Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2018
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu a o tom, že celkový výsledok hospodárenia MČ Košice – Juh za rok 2018
je prebytok vo výške 11 112,64 eur. Ďalej upozornil, že podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku 2018 neboli vyčerpané tieto finančné
prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:
- 8 000 eur, ktoré Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh ako účelovo určené finančné prostriedky
na fitnes ihrisko,
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- 2 810 eur, ktoré MČ Košice – Juh v roku 2018 nevyčerpala v rámci Opatrovateľskej služby ako účelový transfer
z mesta Košice na zabezpečenie vykonania 50 000 hodín opatrovateľskej služby (500 h x 5,62 eur) a ktoré je
povinná vrátiť mestu Košice v roku 2019 vo forme vratky ako bežný výdavok.
Po vylúčení z prebytku rozpočtu je celkový rozpočet MČ Košice – Juh za rok 2018 vo výške 302,64 eur a tento
navrhujeme v súlade s platnou legislatívou v celej výške použiť na tvorbu rezervného fondu.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predložený návrh Záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2018 a odporúča ho
predložiť a schváliť bez výhrad na zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 – Informácia o výsledku súťaže na dodanie PC AIO, Notebook a Microsoft Office
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu. MČ Košice – Juh priamo oslovila a zaslala ponuku 8 dodávateľom a do
termínu na predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka.
Na základe vyššie uvedených skutočností MÚ MČ Košice – Juh odporúča prehodnotiť počet počítačov, ktoré boli
navýšené z pôvodných 2 ks na 4 ks bez zmeny výšky kapitálových výdavkov alebo prehodnotiť a navýšiť
kapitálové výdavky na navýšený počet počítačov.
Členovia Finančnej komisie v rámci diskusie k tomuto bude prepočítali, že pri kúpe 4 ks licencií Microsoft Office
vo výške cca 1 000 eur ostáva na kúpu samotných počítačov zo schválenej sumy 2 500 eur už iba 1 500 eur na 4
ks PC, čo na jeden počítač predstavuje sumu iba 375 eur.
Členovia Finančnej komisie v rámci diskusie navrhli, aby sa:
- celkovo zakúpili 2 ks PC AIO, 1 ks notebook vrátane príslušenstva (dokovacia stanica, monitor), 3 ks
Microsoft Office,
- navýšili kapitálové výdavky na položke Stroje, prístroje a zariadenia (PC) z 2 500 eur na 3 000 eur,
- navýšili príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu o 500 eur a
- aby táto zmena bola zapracovaná do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh
schvaľovaného MZ MČ Košice – Juh.
Členovia komisie tiež navrhli, aby sa zatiaľ zakúpil 1 ks PC AIO, 1 ks notebook, 2 ks Microsoft Office
v maximálnej výške 2 000 eur s DPH a po schválení zmeny úpravy rozpočtu dokúpil ďalší PC AIO.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výsledku súťaže na dodanie PC AIO, Notebook a
Microsoft Office a odporúča zapracovať do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh
schvaľovaného MZ MČ Košice – Juh v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy
a výpočtová technika zmenu ukazovateľa výkonnosti počtu novozakúpených počítačov pre rok 2019 zo 4 ks na 3
ks, navýšiť výšku kapitálových výdavkov na položke Stroje, prístroje a zariadenia (PC) z 2 500 eur na 3 000 eur
a navýšiť príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu o 500 eur.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 7 – Informácia o schválenej dotácii z MPSVaR SR na kúpu špeciálne upraveného motorového vozidla
na rozvoz stravy
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu s tým, že MÚ MČ Košice – Juh odporúča schválenú dotáciu MPSVaR SR
využiť a navýšiť kapitálové výdavky ako spolufinancovanie MČ o 7 000 eur.
Členovia komisia v rámci diskusie navrhli, aby MČ Košice – Juh oslovila žiadosťou mesto Košice o poskytnutie
účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 7 000 eur na dofinancovanie kúpy špeciálne upraveného
motorového vozidla na rozvoz stravy.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o schválenej dotácii z MPSVaR SR na kúpu špeciálne
upraveného motorového vozidla na rozvoz stravy a odporúča MČ Košice – Juh navýšiť kapitálové výdavky na
auto na rozvoz stravy ako spoluúčasť o 7 000 eur (t. j. zo sumy 2 000 eur na 9 000 eur) a navýšiť príjmové finančné
operácie – prevod z rezervného fondu o 7 000 eur.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 7 – Prehliadka T-Systems Športovo-zábavného areálu na Alejovej
Vedúci prevádzky areálu p. Rác predstavil členom komisie T-Systems Športovo zábavný areál vrátane všetkých
jeho športových možností a atrakcií, ktoré daný areál ponúka návštevníkom.
Členovia komisie odporúčajú zvýšiť propagáciu areálu formou letáčikov doručovaných do schránok obyvateľov
Košíc.
Bod 8 – Obhliadka budovy AB-VŠA na Alejovej
Členovia komisie urobili aj obhliadku budovy AB-VŠA na Alejovej vo vlastníctve MČ Košice –Juh. Ing.
Zahoranský, PhD., vedúci OEaM informoval členov komisie, že koncom roka 2018 a začiatkom 2019 prebehla
stavebná úprava strechy vrátane bleskozvodu a že v tomto roku MČ Košice – Juh plánuje nevyhnutnú opravu
vstupných dverí do objektu a to hlavne z dôvodu zamedzeniu vstupu nepovolaných osôb a zamedzeniu úniku tepla
v zimnom období, čo sa následne prejaví v znížením nákladov za vykurovanie.
Členovia Finančnej komisie konštatovali, že oprava je nevyhnutná a ekonomická.
Bod 9 - Diskusia
Členovia komisie nemali žiadne príspevky v rámci bodu 9 Diskusia.
Bod 10 - 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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