FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 01. 08. 2019
Číslo: 6/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica zo 6. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 31. 07. 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 jún 2019
3. Informácia o 3. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
4. Informácia o výsledkoch riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ
Košice – Juh za rok 2018
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok 2018
6. Návrh účelu použitia finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice v roku 2019 v
Mestskej časti Košice - Juh
7. Diskusia
8. 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 jún 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 predkladaného materiálu.
Členovia komisie sa pýtali, v čom spočívala oprava detského ihriska Vodný svet na Južnej triede 9 a taktiež
v ktorých objektoch bola vykonaná odborná prehliadka a skúšky plynových kotlov a ako bol vybraný dodávateľ.
Ing. Marián Zahoranský, PhD. informoval členov komisie, že tieto doplňujúce informácie prezistí od príslušných
vedúcich útvarov a zašle im ich na mail.
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Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výdavkoch MČ Košice –
Juh za mesiac jún 2019.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 3 – Informácia o 3. 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 3. 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 – Informácia o výsledkoch riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
MČ Košice – Juh za rok 2018
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie, že ústredná inventarizačná
komisia na základe jednotlivých výsledkov inventúr a inventúrnych súpisov skonštatovala, že neboli v roku 2018
vykázané žiadne inventarizačné rozdiely.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie Informáciu o výsledkoch riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov MČ Košice – Juh za rok 2018 a konštatovanie členov ÚIK, že na základe výsledkov inventúr
a inventúrnych súpisov neboli v roku 2018 vykázané žiadne inventarizačné rozdiely.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok 2018
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu a o tom, že nezávislý audítor MČ Košice – Juh vo svojej správe konštatuje,
že:
- účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii MČ Košice – Juh k 31. 12. 2018 a
výsledku jej hospodárenia podľa zákona o účtovníctve,
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve,
- MČ Košice – Juh konala v roku 2018 v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
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Uznesenie:
Finančná komisia vzala na vedomie predloženú Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mestskej
časti Košice – Juh za rok 2018 a odporúča ju bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie
MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 - Návrh účelu použitia finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Košice v roku 2019
v Mestskej časti Košice - Juh
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie, že:
- v rámci uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 19. 06. 2019 č. 129 boli Mestskej časti Košice
– Juh schválené finančné prostriedky vo výške 80 000 Eur na kapitálové výdavky a uznesením č. 131 boli
Mestskej časti Košice – Juh schválené finančné prostriedky s účelovým použitím na kapitálové a bežné
výdavky (rozvojové projekty, ostatné kapitálové výdavky a verejnoprospešné služby) vo výške 25 000 Eur.
-

dňa 26. 7. 2019 sa uskutočnilo stretnutie pána starostu MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslava Hlinku s predsedami
poslaneckých klubov Ing. Erichom Blanárom a Ing. Jurajom Tobákom, na ktorom pán starosta informoval
predsedov poslaneckých klubov o liste od pána primátora mesta Košice, podmienkach poskytnutia
schválených účelových finančných prostriedkov z mesta Košice, o návrhoch účelu použitia týchto finančných
prostriedkov MČ Košice – Juh ako aj o snahe pána starostu o stretnutie s pánom riaditeľom magistrátu mesta
Košice, ktoré ku dňu konania Finančnej komisie nebolo realizované,

-

keďže ku dňu konania Finančnej komisie nemala MČ Košice – Juh žiadne nové informácie a návrhy, odporúča
realizovať tieto projekty:
zo sumy 80 000 Eur (uznesenie č. 129):
- na uliciach Jantárová 6-12, Rosná 1-3-5, Rosná 2-16 celkovo vybudovať 8 uzamykateľných kontajnerovísk,
ďalšie uzamykateľné kontajnerovisko realizovať podľa pilotného projektu spoločnosti KOSIT, a. s. ( parčík
J. Psotku a Fejova ) na ulici Fibichovej vo dvore,
- pre T-Systems Športovo-zábavný areál zaobstarať repasovanú rolbu pre ľadovú plochu,
- zakúpiť a osadiť nové herné prvky detských ihrísk v lokalite Lomonosovova, Palárikova, Krakovská.
Zo sumy 25 000 Eur (uznesenie č. 131):
- dobudovať klimatizáciu do Jedálne pre dôchodcov ako kapitálový výdavok,
- opraviť športové ihrisko Užhorodská ako bežný výdavok,
- dofinancovať prevádzkové náklady administratívnej budovy MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4 ako bežný
výdavok.

Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Návrh účelu použitia finančných prostriedkov z Programového rozpočtu mesta
Košice v roku 2019 v Mestskej časti Košice - Juh a odporúča ho bez pripomienok predložiť a schváliť na zasadnutí
MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 7 - Diskusia
V rámci bodu 7 Diskusia sa členovia komisie dohodli, že zasadnutie Finančnej komisie v mesiaci august sa
uskutoční v termíne 19. 8. 2019.
Bod 8 - 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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