FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 21. 11. 2019
Číslo: 10/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 10. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 20. 11. 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 október 2019
3. Informácia o 8. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
4. Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre GYK s.r.o.
5. Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre LARA Slovakia s.r.o.
6. Návrh kapitálového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2020
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 október 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 október 2019.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

1

Bod 3 – Informácia o 8. 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 8. 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 – Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre GYK s.r.o.
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 21 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, katastrálne územie: Južné mesto, za cenu pre kancelárske priestory 23,80 €/m2/rok
(21 m2 x 23,80 = 499,80 €/rok) a pre servisné priestory 7,15 €/m2/rok (3 m2 x 7,15 = 21,45 €/rok) spoločnosti
GYK s.r.o., Jiskrova 16, 040 01 Košice, na dobu neurčitú.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 – Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre LARA Slovakia s.r.o.
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 16 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, katastrálne územie: Južné mesto, za cenu pre kancelárske priestory 23,80 €/m2/rok
(16 m2 x 23,80 = 380,80 €/rok) a pre servisné priestory 7,15 €/m2/rok (3 m2 x 7,15 = 21,45 €/rok) spoločnosti
LARA Slovakia s.r.o., Fábryho 12, 040 22 Košice, na dobu neurčitú.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 – Návrh kapitálového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2020
Predseda komisie informoval členov, že tento návrh kapitálové rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2020 je
výsledkom stretnutia poslaneckých klubov zo dňa 18. 11. 2019, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta, pani
prednostka a vedúci oddelenia ekonomického a majetkového. Následne Ing. Marián Zahoranský, PhD. detailne
oboznámil členov komisie s predkladaným materiálom ako aj o stave a výške rezervného fondu. Členovia komisie
nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k danému materiálu.
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Uznesenie:
Finančná komisia vzala na vedomie Návrh kapitálového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2020 a odporúča ho
bez pripomienok zapracovať do Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2020 - 2022.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 7 - Diskusia
Predseda komisie informoval, že vzhľadom na informáciu o výsledku OVS na predaj pozemku č. 501/323 na
Alejovej, sa budú touto problematikou zaoberať na decembrovej MR, na ktorej budú prezentovať stanovisko
z poslaneckých klubov.
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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