FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 13. 06. 2019
Číslo: 5/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 5. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 13. 06. 2019 o 17,00 hod.
v MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, zasadačka č. 8
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac máj 2019
3. Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
4. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – juh v roku 2019
5. Diskusia
6. 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. ako 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 máj 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. Ohľadom opravy prasknutej kanalizácie bola členom komisie predložená
fotodokumentácia.
Členovia komisie sa pýtali, v čom spočívala oprava detského dopravného ihriska. Ing. Marián Zahoranský, PhD.
informoval členov komisie, že oprava sa týkala dopravného ihriska na areáli T-Systems Športovo-zábavný areál
a to asfaltového povrchu a bude to kryté z finančných prostriedkov na dopravnú výchovu z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výdavkoch MČ Košice –
Juh za mesiac máj 2019.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 – Informácia o 2. 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 starosta MČ
Košice – Juh 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 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019
a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 – Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – juh v roku 2019
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 po tejto
úprave ostane aj naďalej vyrovnaný.
Predseda komisie informoval, že pán poslanec MČ Košice – Juh Ing. Blanár ako člen dozornej rady v spoločnosti
Tepelné hospodárstvo Košice bude môcť v prípade, že sa MČ Košice – Juh nepodarí získať finančné granty na
obstaranie skákacieho hradu pre areál ŠZA, pomôcť získať finančné grant do výšky 2 000 eur z TEHO Košice.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice Juh v roku 2019 a odporúča
ho bez pripomienok predložiť na rokovanie MZ MČ Košice – Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Diskusia
V rámci bodu 5 Diskusia sa členovia komisie dohodli, že zasadnutie Finančnej komisie v mesiaci júl sa uskutoční
v poslednom júlovom týždni.
Bod 6 - 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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