FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 17. 06. 2021
Číslo: 23/2021
Zapísal: Ing. Marián Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 23. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 16. 06. 2021 o 17,00 hod.
v areáli ŠZA, Alejová 2H
Program zasadnutia:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac máj 2021
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok 2020
Návrhu prenájmu 6 ks trhových stolov pre Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
5. Obhliadka areálu
6. Diskusia
7. Záver
1.
2.
3.
4.

Bod 1 – Zasadnutie Finančnej komisie otvoril a viedol podpredseda Finančnej komisie Ing. Rastislav Majerníček
(ďalej len „podpredseda komisie“), ktorý privítal prítomných a konštatoval, že Finančná komisia je
uznášaniaschopná. Prítomní 4 členovia komisie, Ing. Marián Zahoranský, PhD. - tajomník komisie. Súčasťou
zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia. Následne dal podpredseda komisie hlasovať o predloženom návrhu
programu. Program bol jednoznačne schválený.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac máj 2021
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci Oddelenia ekonomického a majetkového (ďalej len „vedúci OEaM“) 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 2021 a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -
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Bod 3 - Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok 2020
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o správe nezávislého audítora, vypracovanie
ktorej vyplýva zo zákona o účtovníctve a ktorá tvorila aj prílohu dôvodovej správy. Členovia komisie nemali
žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie:
Finančná komisia vzala na vedomie predloženú Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mestskej
časti Košice – Juh za rok 2020 a odporúča ju predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice Juh.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Návrh prenájmu 6 ks trhových stolov pre Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o návrhu na prenájom 6 ks trhových stolov
pre Mesto Košice za 1 euro za stôl z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základy ich žiadosti a zámeru vziať
toto trhovisko pod svoju správu s následnou úpravou VZN na meste Košice ako aj úpravou VZN MČ Košice –
Juh.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala návrh prenájmu 6 ks trhových stolov pre Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11
Košice a odporúča prenájom pre mesto Košice vo výške ročného nájmu 6 eur, t. j. 1 euro za stôl za rok na dobu
neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Obhliadka areálu
Členovia komisie si v rámci obhliadky areálu za účasti vedúceho prevádzky areálu p. Ráca a vedúcej OKMaŠ p.
Tragalovej prešli areál a oboznámili sa s novinkami letnej sezóny 2021 (detská veža s tobogánom a šmýkalkou,
rotujúci prstenec či vodné atrakcie aquapaddler) ako aj s problémami, ktoré bude potrebné riešiť v ďalšom období
(pódium amfiteátra, umelý trávnik na športových ihriskách, skákací hrad Vranka či kamerový systém areálu).

Bod 6 - Diskusia
Vedúci OEaM informoval členovej komisie o hospodárení strediska ŠZA za rok 2021 a to:
- areál bol od januára do konca apríla zatvorený z dôvodu pandemických opatrení a výsledok hospodárenia
k 30. 4. bola strata vo výške -9,5 tis. eur napriek prijatým maximálnych úsporným opatreniam,
- areál bol otvorený verejnosti od 1. 5. 2021 a to len od 14.00 hod. do 19.00 hod., čiže v obmedzenej
prevádzkovej dobe,
- napriek tomu sa podarilo stratu z 30. 4. znížiť k 31. 5. na -4,3 tis. eur,
- za mesiac máj 2021 bol počet návštevníkov 2 559 s výškou príjmu 2 919 eur, v porovnaní s mesiacom máj
2019 bol počet návštevníkov 2 368 s výškou príjmu 1 492,30 eur, dosiahli sme nielen vyššiu návštevnosť
ale aj dvojnásobne vyšší príjem zo vstupného vďaka úprave cenníka pre túto sezónu,
- pritom propagácia areálu začala až od 1. 6. umiestnením dvoch bilboardov (výjazd zo sídliska Ťahanovce
a Alejová smer Moldavská).
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Bod 14 - Záver
Podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Finančnej komisie a ukončil jej rokovanie.

.................................................
Ing. Marián Zahoranský, PhD.
tajomník FK

.............................................
Ing. Rastislav Majerníček
podpredseda FK
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