FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 29. 09. 2020
Číslo: 18/2020
Zapísal: Ing. Marian Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 18. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 28. 09. 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 9. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
3. Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac júl 2020
4. Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy MČ Košice - Juh
5. Informácia o výsledkoch riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ
Košice – Juh za rok 2019
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 9. 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 júl, 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 9. 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 júl 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 júl 2020 v zmysle uznesenia
Finančnej komisie k bodu 16 náplni činnosti Finančnej komisie zo dňa 21. 02. 2019 a berie ju na vedomie.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy MČ Košice - Juh
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o správe nezávislého audítora
o overení výročnej správy MČ Košice – Juh, ktorá tvorila prílohu materiálu. Členovia komisie nemali žiadne
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení výročnej správy MČ Košice – Juh za
rok 2019 a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice
- Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Informácia o výsledkoch riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
MČ Košice – Juh za rok 2019
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu bližšie informoval členov komisie o výsledkoch riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Košice – Juh za rok 2019, že neboli zistené
žiadne inventarizačné rozdiely a o prijatých opatreniach na ďalšie obdobie.
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 2019 a konštatovanie členov ÚIK, že na základe výsledkov inventúr
a inventúrnych súpisov neboli v roku 2019 vykázané žiadne inventarizačné rozdiely.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 – Diskusia
Členovia Finančnej komisie navrhli termín októbrovej komisie od 19. 10. do 22. 10. ako výjazdovú komisiu
v Jedálni pre dôchodcov, pokiaľ to umožnia okolnosti a po dohode s prevádzkovateľom.
V rámci formy propagácie ŠZA členovia komisie navrhli platené formy reklamy v rámci facebooku a instagramu.
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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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