FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 27. 05. 2021
Číslo: 22/2021
Zapísal: Ing. Marián Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 22. zasadania Finančnej komisie MČ Košice - Juh
zo dňa 26. 05. 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 marec 2021
Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac apríl 2021
Návrh na odpis pohľadávok MČ Košice – Juh
Informácia o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh za rok 2020
Informácia o výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti
Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
7. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
8. Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
9. Návrh zámeru spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
10. Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
11. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh
12. Návrh na použitie výnosu z poplatku za rozvoj
13. Diskusia
14. 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
5 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: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 2 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac marec 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.
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Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výdavkoch za mesiac marec 2021 a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 3 - Informácia o výdavkoch MČ Košice – Juh za mesiac apríl 2021
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 apríl 2021 a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 4 - Návrh na odpis pohľadávok MČ Košice – Juh
Vedúci OEaM informoval členov komisie o návrhu na odpis pohľadávok voči dlžníkom uvedených v materiály
a zodpovedal doplňujúce otázky členov komisie.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh odporúča návrh na odpis pohľadávok voči dlžníkom:
1. F.G.INVEST, s.r.o. v likvidácii vo výške 2 438,69 EUR
2. Perroquet s.r.o. vo výške 7 789,70 EUR
3. PERAKO, spol. s r. o. vo výške 7 293,84 EUR
predložiť na prerokovanie a schválenie na najbližšie zasadnutie MZ MČ Košice – Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 5 - Informácia o vymáhaní pohľadávok MČ Košice – Juh za rok 2020
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Informáciu o vymáhaní pohľadávok MČ Košice - Juh za rok
2020 a odporúča ju predložiť na prerokovanie na najbližšom zasadnutí MR a MZ MČ Košice Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 6 - Informácia o výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti
Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie, že vyradený predmetný majetok sa
nepodarilo predať ani za1 euro a preto v zmysle prijatého uznesenia bude zlikvidovaný na vlastné náklady MČ
Košice – Juh.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
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Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Informáciu o výsledku opakovaného odpredaja vyradeného majetku vo vlastníctve
Mestskej časti Košice - Juh – časť mobilnej ľadovej plochy a vzala ju na vedomie.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 7 - Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o dôvodoch, prečo dané investície sú
zmarené, že v konečnom dôsledku boli realizované formou bežných výdavkov a teda v zmysle platných postupov
účtovania nespĺňajú podmienky pre zaradenie do dlhodobého hmotného majetku a je ich potrebné vyradiť a
odpísať.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.

Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície v
celkovej výške 503,50 eur a odporúča materiál bez pripomienok predložiť a schváliť na najbližšom zasadnutí MZ
MČ Košice – Juh..
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 8 - Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021
Vedúci OEaM 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 vrátane čerpania kontokorentu v mesiaci apríl vo výške 34 020,73 eur.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o 4. 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: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 9 - Návrh zámeru spolupráce Mestskej časti Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia s.r.o. v rámci Športovo–zábavného areálu, Alejová 2, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie o dôvodoch zmeny zámeru spolupráce MČ
Košice – Juh s Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ktoré vyplynuli zo strany partnera a o potrebe
zrušiť pôvodne prijaté uznesenie a prijať nové uznesenie.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča:
1. spoluprácu MČ KE – Juh s Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice v rámci
Športovo – zábavného areálu, Alejová 2H, Košice
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2. prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., Žriedlová
13, Košice
- časť Športovo – zábavného areálu, Alejová 2H, Košice, katastrálne územie: Južné mesto, zapísaný na LV č.
13161 Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,
- účel nájmu: osadenie reklamných zariadení,
- výška nájmu: 8 500,00 EUR
- doba nájmu: určitá do 31.12.2021
3. krátkodobý prenájom pre spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice
s výškou nájmu 2 900,00 EUR s dobou nájmu do 31.12.2021
4. krátkodobý prenájom pre spoločnosť Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o., Žriedlová
13, Košice s výškou nájmu 6 100,00 EUR s dobou nájmu do 31.12.2021
5. predloženie návrhu zámeru spolupráce na schválenie na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice - Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 10 – Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu oboznámil členov komisie s dôvodmi na úpravu Programového rozpočtu
MČ Košice – Juh na základe schváleného Programového rozpočtu mesta Košice ako aj z dôvodu výpadku
vlastných príjmov spôsobených koronavírusom COVID-19 s cieľom udržať vyrovnanosť rozpočtu.
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k danému materiálu.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 a odporúča
ho bez pripomienok predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie MZ MČ Košice – Juh.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 11 – Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Juh
Vedúci OEaM oboznámil členov komisie s predkladaným materiálom. Predseda finančnej komisie následne
doplnil ďalšie informácie a potvrdil, že od začiatku volebného obdobie aj takýmto spôsobom postupuje.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice
– Juh
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 12 - Návrh na použitie výnosu z poplatku za rozvoj
Vedúci OEaM ako spracovateľ materiálu informoval členov komisie, že mesto Košice oznámilo MČ Košice – Juh
schválenie výnosu z poplatku za rozvoj vo výške 35 289 eur, že tieto finančné prostriedky je možné použiť
v zmysle platnej legislatívnej úpravy len na kapitálové výdavky a že navrhujeme ich použiť na rekonštrukciu
detského integrovaného ihriska na Ludmanskej a v prípade dostatku finančných prostriedkov aj na doplnenie
nových herných prvkov na detské ihrisko Gaštanko v zmysle požiadaviek obyvateľov danej lokality.
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Zároveň boli členovia komisie oboznámení, že MČ Košice – Juh za účelom získanie finančných prostriedkov na
toto detské ihrisko oslovila aj Košický samosprávny kraj a spoločnosť Omidu spol. s r.o. ako vlastníka obchodného
centra v priamej blízkosti ihriska.
Členovia komisie navrhli za týmto účelom osloviť ďalšie dve spoločnosti a to spoločnosť FPT, ktorá sa tiež
nachádza v danej lokalite detského ihriska – pán poslanec Hlinka pošle na mail bližšie kontaktné informácie
a spoločnosť US Steel Košice.
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Návrh na použitie výnosu z poplatku za rozvoj a odporúča, aby bol schválený
výnos z poplatku za rozvoj pre MČ Košice – Juh na rok 2021 vo výške 35 289 eur použitý na vybudovanie nového
integrovaného detského ihriska na Ludmanskej ulici v Košiciach a v prípade finančnej možnosti aj na doplnenie
nových herných prvkov na detské ihrisko Gaštanko na Gaštanovej ulici.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Bod 9 - Diskusia
Členovia komisie poprosili o aktuálne informácie ohľadom stánku pri centrálnom trhovisku MČ (bývalé Frutolíno)
a žiadajú vedúcu ORRaBP Ing. Evu Horákovú o ústne informovanie prostredníctvom poslanca Ing. Majerníček.
Členovia komisie sa dohodli, že najbližšia júnová komisia sa uskutoční na ŠZA a požiadali tajomníka komisie
o prezistenie možností uskutočnenia výjazdových komisií aj v Jedálni pre dôchodcov a ZOS vzhľadom na
pretrvávajúcu situáciu COVID-19.
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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