Záznam
zo zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa
20.08.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
za komisiu: Mgr. Jana Rubická, Ing. Marek Antoš, Eduard Valkovský, Roland Georgiev,
Ing. Tomáš Tarajčák
za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník, PhD., Ing. Mgr. Martin Farkašovský, Ing. Vlasta Hausová

Program:

Spoločné zasadnutie finančnej komisie a komisie sociálnej, kultúry a športu

1. Otvorenie
2. Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu
MČ KE-DH za I. polrok 2019
3. Rozpočet MČ KE-DH na rok 2019 – II. zmena – návrh
4. Odpis pohľadávky
5. Zásady hospodárenia s majetkom MČ KE-DH... – novela cenníka
6. Rôzne
7. Záver

1. Mgr. Rubická – predsedníčka FK, privítala prítomných členov finančnej komisie
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. FK prerokovala Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia
rozpočtu MČ KE-DH za I. polrok 2019.
Uznesenie č. 7: Finančná komisia berie na vedomie Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE-DH
za I. polrok 2019 a odporúča Rade pri MiZ a MiZ takto
predložený materiál zobrať na vedomie bez pripomienok.
za:

5

proti: 0

zdr.: 0

3. Ing. Hausová – vedúca finančného oddelenia oboznámila členov FK
s navrhovanými zmenami rozpočtu MČ KE-DH na rok 2019. Do II. zmeny
rozpočtu bol zapracovaný transfer z Mesta Košice vo výške 105 000 €.
Z uvedených finančných prostriedkov 5 000 € bude použitých na zakúpenie
a osadenie lavičiek v mestskej časti a 100 000 € bude použitých na kapitálové

výdavky. Okrem toho boli v rozpočte vykonané úpravy, ktoré vyplynuli z plnenia
k 30.6.2019 a predpokladu potrieb do konca roka 2019.
Uznesenie č. 8: Finančná komisia berie na vedomie návrh II. zmeny rozpočtu MČ
KE-DH na rok 2019 a odporúča Rade pri Miz a MiZ takto
predložený materiál schváliť bez pripomienok.
za:

5

proti: 0

zdr.: 0

4. V 90-tych rokoch dlžník podnikal v oblasti prevádzkovania pohostinstva
v obchodnom centre Laborec. Mestská časť si, najskôr ako žalobca v súdnom
konaní, neskôr ako oprávnený v exekučnom konaní uplatňovala právo na svoju
pohľadávku vo výške 5 293,60 €. V súčasnosti je právny stav taký, že konkurzný
súd zrušil konkurz na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu. V zmysle čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom MČ KE-DH
a s majetkom zvereným do správy MČ KE-DH navrhujeme MiZ MČ KE-DH
schváliť návrh na upustenie od vymáhania predmetnej pohľadávky a následné
odpísanie pohľadávky.
Uznesenie č. 9: Finančná komisia berie na vedomie návrh na upustenie
pohľadávky vo výške 5 293,60 € a odporúča Rade pri MiZ
a MiZ návrh schváliť.
za: 5

proti: 0

zdr.: 0

5. MiZ MČ KE-DH dňa 17.12.2013 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom MČ
KE-DH a s majetkom zvereným do správy MČ KE-DH uznesením č. 159/2013.
Súčasťou týchto zásad je cenník krátkodobých prenájmov nebytových priestorov
MČ KE-DH a krátkodobých prenájmov pozemkov (nepredajných plôch). Cenník
krátkodobých prenájmov nebytových priestorov mestská časť využíva
predovšetkým v spravovanom objekte - Denné centrum, Jegorovovo nám.
na rôzne aktivity. Na základe skúseností získaných počas obdobia prenajímania
priestorov, ako aj za účelom dosiahnutia väčšej vyváženosti na strane príjmov
a výdavkov z Denného centra, navrhujeme úpravu cenníka pri danej aktivite
nekomerčného charakteru zvýšením o 100%.
Uznesenie č. 10: Finančná komisia berie na vedomie návrh na zmenu dodatku č.
2 k Zásadám hospodárenia s majetkom MČ KE-DH
a s majetkom zvereným do správy MČ KE-DH a odporúča
Rade pri MiZ a MiZ návrh Dodatku č. 2 schváliť bez
pripomienok.
za:

5

proti: 0

zdr.: 0

6. V rôznom PhDr. Derevjaník, PhD. – prednosta MÚ informoval členov komisie
o zámere zámeny pozemku mesta Košice za účelom výstavby občianskej
vybavenosti. Zároveň informoval členov komisie, že investor akceptoval
pripomienky MiZ zo dňa 18.06.2019, ktoré majú byť zapracované do uznesenia
mestského zastupiteľstva, ktoré bude transformované do zmluvných podmienok.
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7. Mgr. Rubická - predsedníčka FK, poďakovala prítomným členom za účasť
a ukončila rokovanie komisie.

Zapísala:
Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Mgr. Jana R u b i c k á, v. r.
predsedníčka FK
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