FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 16. 07. 2020
Číslo: 16/2020
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica zo 16. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 15. 07. 2020 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 5. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
3. Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac máj 2020
4. Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre spoločnosť Lynceum Esse, s.r.o.
5. Informácia o výsledku opakovanej OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej v roku 2020
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
5 členovia komisie, Ing. Marián Zahoranský, PhD. - tajomník komisie. 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 - Informácia o 5. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu čo sa týka úprav rozpočtu MČ Košice – Juh za mesiac apríl, 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 5. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020
a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac máj 2020
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu. Členovia komisie si prešli jednotlivých dodávateľov uvedených v
prílohách daného materiálu a nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výdavkoch za mesiac máj 2020 v zmysle uznesenia
Finančnej komisie k bodu 16 náplni činnosti Finančnej komisie zo dňa 21. 02. 2019 a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Priamy prenájom nebytových priestorov na Alejovej 2, Košice pre spoločnosť Lynceum Esse, s.r.o.
Ing. Marián Zahoranský, PhD. informoval členov komisie o aktuálnom stave a obsadenosti nebytových priestorov
v AB VŠA na Alejovej 2.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému 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, k. ú.: Južné mesto, za cenu pre kancelárske priestory vo výške 23,80 €/m2/rok (16
m2 x 23,80 = 380,80 €/rok), spoločnosti Lynceum Esse, s.r.o., Alejová 2, Košice, na dobu neurčitú.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Informácia o výsledku opakovanej OVS na pozemok č. 501/323 na Alejovej v roku 2020
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu bližšie informoval členov komisie o spôsobe zverejnenia
OVS na pozemok a konštatoval, že do termínu na predkladanie návrhov nebol podaný žiaden návrh. Vzhľadom
na skutočnosť, že išlo už o tretí neúspešný pokus, bude potrebné zvážiť miestnym zastupiteľstvom ďalší postup.
Viacerí členovia finančnej komisie sa v rámci diskusie k tomuto bodu vyjadrili, že ak s pozemkom nie sú spojené
vedľajšie výdavky, navrhujú neznižovať cenu a odložiť jeho predaj na neskoršie obdobie.

Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výsledku opakovanej OVS v roku 2020 na pozemok č.
501/323 na Alejovej a berie ju na vedomie.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 - Diskusia
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako vedúci OEaM informoval členov komisie o zmene obchodného mena
spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. od 1. 7. 2020 na Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. a s tým
súvisiacu zmenu v názve areálu z T-Systems Športovo-zábavný areál na Deutsche Telekom Športovo-zábavný
areál.
Predseda komisie informoval členov komisie o stretnutí s pánom starostom MČ v súvislosti so žiadosťou Hotela
Centrum a o zámere MČ poskytnúť v súvislosti s koronakrízou COVID-19 nájomcovi Hotel Centrum zľavu v
navrhovanej výške 25% (na základe prerokovania z komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a
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regionálneho rozvoja) do konca tohto roka 2020 s tým, že ďalších 25% počas obdobia zatvorenia prevádzky
v zmysle nariadení krízového štábu budeme žiadať od Ministerstva hospodárstva v zmysle schválených
podmienok na zmiernenie dopadov COVID-19. Poslanecké kluby sa majú dohodnúť na konkrétnych podmienkach
poskytnutia zľavy, o čom budú následne informovať pána starostu, na základe čoho úrad pripraví návrh materiálu
na rokovanie samosprávnych orgánov.
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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