FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 30. 10. 2019
Číslo: 9/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 9. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 29. 10. 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 september 2019
3. Informácia o 7. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
4. Informácia o výsledku OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej
5. Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre GJG Enviro, a.s.
6. Diskusia
7. 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 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: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac september 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 nemali žiadne 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 september 2019.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 – Informácia o 7. 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. Zároveň informoval o aktuálnom stave akceptácii zo strany mesta
k účelu použitia finančných prostriedkov v zmysle uznesenia mesta č. 129 a č. 131 ako aj ďalších žiadostí na mesto
Košice.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o 7. 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: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 – Informácia o výsledku OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu oboznámil členov komisie s výsledkom opakovanej OVS
a požiadal, aby poslanecké kluby túto informáciu prerokovali a informovali starostu MČ Košice – Juh o ďalšom
postupe, keďže minimálna výška ceny bola schválená na základe poslaneckého návrhu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výsledku opakovanej OVS na pozemok č. 501/323 na
Alejovej a berie ju na vedomie.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 – Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre GJG Enviro, a.s.
Ing. Marián Zahoranský, PhD. oboznámil členov komisie s predkladaným materiálom. Členovia komisie nemali
žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k danému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča prenajať nebytové priestory o výmere 65,5 m2 nachádzajúce sa v Administratívnej
budove na Alejovej č. 2 v Košiciach, súp. číslo 2869, parc. č. 504/10, vedenej na LV č. 13161 Okresným úradom
Košice, katastrálnym odborom, k. ú.: Južné mesto, za cenu pre kancelárske priestory 23,80 €/m2/rok (65,5 m2 x
23,80 = 1 558,90 €/rok) a pre servisné priestory 7,15 €/m2/rok (8 m2 x 7,15 = 52,70 €/rok), spoločnosti GJG Enviro,
a. s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice, na dobu neurčitú.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 - Diskusia
Ing. Marián Zahoranský informoval členov komisie o:
- stave žiadosti MČ Košice – Juh na mesto Košice ohľadom poskytnutia účelových finančných prostriedkov na
dofinancovanie kúpy motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy v rámci Opatrovateľskej
služby, ktorá bola predkladá na mesto 28. 05. 2019 a keďže MČ Košice – Juh neobdržala žiadnu odpoveď,
opakovane MČ Košice – Juh 10. 10. 2019 doručila na mesto Košice urgenciu k tejto žiadosti,
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- zámere mesta Košice zriadiť vysunuté pracovisko kancelárie prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice na MČ
Košice – Juh s tým, že podľa predloženého návrhu zmluvy z mesta Košice bude MČ Košice – Juh vykonávať
úlohy na vlastné náklady vlastnými zamestnancami bez nároku na odmenu a bez nároku na iné finančné
vyrovnanie a má vytvoriť primerané organizačno-materiálne podmienky na jej výkon.
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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