FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 29. 04. 2021
Číslo: 21/2021
Zapísal: Ing. Marián Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 21. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 28. 04. 2021 o 17,00 hod.
v MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, zasadačka č. 8
Program zasadnutia:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac január 2021
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac február 2021
Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
Návrh zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v Košiciach pre
nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
7. Stanovisko Mestskej časti Košice - Juh k materiálu Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 19.
10. 2020 s názvom „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice –
zámer“
8. Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020
9. Diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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, Ing. Marián Zahoranský, PhD. - tajomník komisie, Ing. Jaroslav Vibransky – kontrolór MČ.
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 január 2021
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 január 2021 a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac február 2021
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 február 2021 a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Informácia o 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
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 január, 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 1. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021
a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
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 február, 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 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021
a odporúča materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 – Návrh zľavy nájomného za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v Košiciach pre
nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
Ing. Marián Zahoranský, PhD. oboznámil členov komisie s predkladaným materiálom v nadväznosti aj na
informácie z predchádzajúceho roka 2020. Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy
k danému materiálu.
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Uznesenie:
Finančná komisia odporúča poskytnúť zľavu nájomného za prenájom parkoviska na Palárikovej ul. v Košiciach,
parc. č. 1603/79, k. ú. Skladná, o výmere 570 m2 za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 vo výške 50 %, t. j.
4 500,00 € pre Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. Južná trieda 2/A, 043 23 Košice.
Prítomní: 6

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: 1

Bod 7 – Stanovisko Mestskej časti Košice - Juh k materiálu Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa
19. 10. 2020 s názvom „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer“
Ing. Marián Zahoranský, PhD. oboznámil členov komisie s predkladaným materiálom. Členovia komisie v rámci
diskusie navrhli, aby sa zákaz prevádzkovania hazardných hier riešil na území celého Slovenska a aby pán starosta
MČ Košice – Juh túto tému otvoril v rámci ZMOSu.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča nepodporiť zámer „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta
Košice“ a dodatočnú reguláciu prevádzkovania hazardných hier na území mesta Košice ponechať bez zmeny.
Prítomní: 6

Za: 3

Proti: 3

Zdržal sa: -

Bod 8 - Záverečný účet Mestskej časti Košice – Juh za rok 2020
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o najdôležitejších
súvislostiach predkladaného materiálu a o tom, že celkový výsledok hospodárenia MČ Košice – Juh za rok 2020
je prebytok vo výške 108 343,17 eur. Ďalej upozornil, že podľa ustanovenia § 16, ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, tieto nevyčerpané
prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách z tohto prebytku vylučujú. V roku 2020 neboli vyčerpané tieto finančné
prostriedky a je potrebné ich z prebytku vylúčiť:
- 8 700,00 eur a ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MPSVaR SR na stoličkový výťah v rámci
Spoločensko-relaxačného centra určené na kapitálový výdavok,
- 16 947,68 eur a ide o nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté Štatistickým úradom Slovenskej
republiky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2021 určené na bežné výdavky,
- 6 759,20 eur a ide o nevyčerpané finančné prostriedky v rámci strediska ŠZA určené na detské ihrisko ako
kapitálový výdavok.
Po vylúčení z prebytku rozpočtu je celkový výsledok hospodárenia MČ Košice – Juh za rok 2020 prebytok vo
výške 75 936,29 eur.
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako aj na základe odporúčaní kontrolóra MČ Košice – Juh v
rámci Stanoviska kontrolóra mestskej časti k Návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2021 –
2023 sa navrhuje vytvoriť:
- peňažný fond na odstupné a odchodné
- peňažný fond na údržbu a opravy
a prebytok rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2020 vo výške 75 936,29 eur rozdeliť do peňažných fondov
nasledovne:
- peňažný fond na odstupné a odchodné prídel vo výške 65 000,00 eur,
- peňažný fond na údržbu a opravu prídel vo výške 3 000,00 eur,
- rezervný fond prídel vo výške 7 936,29 eur.

3

Jednotliví členovia komisie sa v rámci diskusie k tomuto bodu pýtali na bližšie informácie ako aj opodstatnenosť
výšky prevodu do fondu na odchodné a odstupné. Tieto informácie boli poskytnuté zo strany vedúceho oddelenia
ekonomického a majetkového a následne priamo potvrdené aj kontrolórom MČ Košice – Juh, ktorý potvrdil ich
opodstatnenosť aj výšku.
Predseda komisie predniesol pozmeňujúci návrh v znení:
„Finančná komisia prerokovala predložený návrh Záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2020 a odporúča ho
predložiť a schváliť bez výhrad na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Juh s podmienkou doplniť členom
Finančnej komisie a poslancom MZ MČ Košice – Juh informácie o kolektívnej zmluve a anonymizovanú tabuľku
výpočtu s odvolávkou na zákonné znenie, podľa ktorého sa postupovalo pri výpočte.“,
za ktorý sa následne hlasovalo. Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predložený návrh Záverečného účtu MČ Košice - Juh za rok 2020 a odporúča ho
predložiť a schváliť bez výhrad na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Juh s podmienkou doplniť členom
Finančnej komisie a poslancom MZ MČ Košice – Juh informácie o kolektívnej zmluve a anonymizovanú tabuľku
výpočtu s odvolávkou na zákonné znenie, podľa ktorého sa postupovalo pri výpočte.
Prítomní: 6

Za: 6

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 9 - Diskusia
Ing. Marián Zahoranský, PhD. ako vedúci OEaM na podnet predsedu finančnej komisie informoval členov komisie
o záujme MČ Košice – Juh sa zapojiť do pripravovanej výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
s možnosťou čerpania finančných prostriedkov až do výšky 1 100 000 € s povinnou spoluúčasťou 5% (max. 55
000 €) na budovu MÚ MČ Košice – Juh na Smetanovej 4. Na základe osobného stretnutia pána starostu
s predsedami poslaneckých klubov bol zaslaný list na mesto Košice so žiadosťou o súhlasné stanovisko mesta
Košice ako vlastníka k stavebným úpravám a o schválenie finančných prostriedkov z mesta Košice na spoluúčasť
s tým, že MČ Košice – Juh by na tento projekt mohla použiť aj poplatok za rozvoj vo výške 35 tis. eur.
Predseda komisie ako aj ostatní členovia podporili túto myšlienku s tým, že ak by sa nepodarilo zapojiť do tohto
projektu a MČ Košice – Juh by za týmto účelom nepoužila finančné prostriedky v rámci poplatku za rozvoj, mohli
by sa tieto finančné prostriedky presunúť ako nevyčerpané do ďalšieho roka 2022.

Bod 14 - 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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