FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 03. 12. 2019
Číslo: 11/2019
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 11. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 02. 12. 2019 o 15,30 hod.
v MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, zasadačka č. 8
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019-2021
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac november 2019
Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2020 – 2022
Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky Slovensko, a. s. na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
Priamy prenájom nehnuteľného majetku na ul. Alejová 2, Košice pre spoločnosť CASSOVIA LAND
s.r.o.
Priamy prenájom nehnuteľného majetku na ul. Alejová 2, Košice pre M. I.
Diskusia
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
5 členovia komisie, Ing. Marián Zahoranský, PhD. - tajomník komisie, Ing. Tatiana Sedláková – projektový
manažér a Ing. Jaroslav Vibranský – kontrolór MČ Košice - Juh. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo
zasadnutia. Následne dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne
schválený.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019-2021
Ing. Tatiana Sedláková ako spracovateľ materiálu informovala členov komisie o najdôležitejších súvislostiach
predkladaného materiálu. Členovia komisie si prešli jednotlivé navrhované opatrenia v rámci stanovených cieľov.
Členovia komisie nemali žiadne pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Juh na roky
2019-2021 a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ
Košice - Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

1

Bod 3 – Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac november 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 november 2019.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 – Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2020 – 2022
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu:
- celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný na úrovni 2 540 836 €,
- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 4 000 € s celkovou výškou bežných príjmov na úrovni 2
451 836 € a bežných výdavkov na úrovni 2 447 836 €,
- prebytkom bežného rozpočtu sa kryje schodok kapitálového rozpočtu a to konkrétne vybudovanie novej atrakcie
v podobe šmýkania na nafukovacích kolesách pre stredisko ŠZA,
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške -38 000 €, kapitálové príjmy v roku 2020 sú plánované
vo výške 55 000 € a kapitálové výdavky vo výške 93 000 €,
- schodok kapitálového rozpočtu na rok 2020 je krytý rezervným fondom vo výške 34 000 € a prebytkom bežného
rozpočtu strediska ŠZA vo výške 4 000 €,
- príjmové finančné operácie na rok 2020 sú v celkovej výške 34 000 € pozostávajú z prevodu z rezervného fondu.
Zároveň boli členovia komisie upozornení, že bežné výdavky v rámci správy obce sú mierne pod resp. na úrovni
roku 2019 s tým, že ich celková výška nemusí byť postačujúca reálnym potrebám MČ Košice - Juh. V prípade, že
MČ Košice – Juh bude na rok 2020 schválená mestom Košice vyššia suma podielovej dane z príjmu fyzických
osôb ako bola v roku 2019, bude nevyhnutné tieto výdavky navýšiť.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky
2020 - 2022, ktorý odporúča bez pripomienok predložiť na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice - Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 – Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky Slovensko, a. s.
na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu a že podmienky čerpania kontokorentného úveru (výška a dĺžka čerpania)
sú rovnaké, Ak MZ MČ Košice – Juh schválilo na rok 2019. Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy k danému materiálu.
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Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov
financovania od Prima banky Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu, ktorý odporúča bez pripomienok predložiť na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 – Priamy prenájom nehnuteľného majetku na ul. Alejová 2, Košice pre spoločnosť CASSOVIA
LAND 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 nehnuteľný majetok (pozemok) o výmere 12 m2 nachádzajúci v areáli
Športovo – zábavného centra, Alejová 2, Košice, parc. č. 501/350 vedený na LV č. 13161 Okresným úradom
Košice, katastrálnym odborom, katastrálne územie: Južné mesto, za cenu 10,00 €/m2/rok (12 m2 x 10,00 €/m2/rok
= 120 €/rok) spoločnosti CASSOVIA LAND s.r.o., Pri prachárni 5, 040 11 Košice na dobu neurčitú.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 7 – Priamy prenájom nehnuteľného majetku na ul. Alejová 2, Košice pre M. I.
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 nehnuteľný majetok (pozemok) o výmere 50 m2 nachádzajúci vedľa budovy
KVT, Alejová 2, Košice, parc. č. 501/321 vedenej na LV č. 13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym
odborom, katastrálne územie: Južné mesto, za cenu 10,00 €/m2/rok (50 m2 x 10,00 €/m2/rok = 500,00 €/rok)
Michalovi Ivančovi na dobu neurčitú.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 8 - Diskusia
Členovia komisie ani prítomní hostia nemali žiadne príspevky v rámci bodu 8 Diskusia.
Bod 9 - 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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