
 

Z á p i s n i c a 
 

z  8. rokovania  Finančnej   komisie   Miestneho   zastupiteľstva   Mestskej   časti  Košice 

– Nad jazerom zo dňa 28.11.2011 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č.1 Zápisnice z rokovania FK 

        

            

Program:                                        
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  

2. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011 

3. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2012 a na roky 

2013-2014 

4. Rôzne 

5. Záver   

 

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu rokovania 
 
Rokovanie viedla predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková.  

Predsedkyňa komisie navrhla program rokovania, ktorý bol komisiou schválený. 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8: 

Za: 8 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 
K bodu 2 -  Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011 

 
Ing. Marta Vojtasová podrobne informovala o návrhu na 2. zmenu rozpočtu MČ na rok 2011: 

o dôvodoch zmien a najdôležitejších položkách, u ktorých sa zmeny navrhujú. 

K uvedenému návrhu mal otázky Ing. Mikloš: najmä: 

− Z akého dôvodu sa znižuje položka príjmov nájomného o mínus 10 000 EUR? 

− Čo predstavuje znížený príjem mínus 7 000 EUR na položke ostatné poplatky ? 

− Aký automobil sa ide kupovať, či starší alebo nový? 

 

Po vysvetlení otázok Ing. Vojtasovou, ostatní členovia komisie nemali dodatočné otázky ani 

pripomienky. 

 

 
Uznesenie č.22/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ schváliť  

2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2011 podľa   

predloženého návrhu 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 
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K bodu 3 - Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2012  

a na roky 2013-2014 
 

 Ing. Marta Vojtasová informovala členov komisie podrobne  o Návrhu Programového 

rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2012 a na roky 2013-2014. 

Opäť k materiálu mal prevažne otázky a pripomienky Ing. Mikloš: 

− zdá sa mu, že narozpočtovaná čiastka na nájomné je nadhodnotená, bude obtiažné ju 

dosiahnúť 

− opätovne ako už na predchádzajúcich zasadaniach mal návrh, aby sa pri odmeňovaní 

poslancov uplatňovali  len dohodnuté výšky mesačných resp. štvrťročných odmien v zmysle 

Zásad odmeňovania poslancov a neschvaľovali sa už ďalšie mimoriadne odmeny najmä v 

decembri – takto ušetrené finančné prostriedky použiť do verejno-prospešných aktivít – 

komunikácie, chodníky a pod. O uvedenom návrhu sa nehlasovalo. 

 

Ing. Jeník – Napriek reštrikčnému, úspornému návrhu rozpočtu , je potrebné ho prijať. Je to 

                    lepšie riešenie ako rozpočtové provizórium. Kedykoľvek v roku 2012 je možné 

                    zmeniť rozpočet podľa reálneho vývoja najmä podielových daní a transferov 

                    a schváliť  rozvojové aktivity.  

 

 

Uznesenie č.23/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ schváliť  

Programový rozpočet  Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2012  a na roky 2013-2014. 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 

 

K bodu 4 - Rôzne 
 

4a/ Ing. Michalíková v uvedenom bode predniesla návrh Plánu činnosti Finančnej komisie pri MiZ 

       MČ Košice – Nad jazerom na rok 2012. 

 

Uznesenie č.24 /2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ schváliť  

Plán činnosti Finančnej komisie pri MiZ  MČ Košice – Nad jazerom na rok 2012. 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8: 

Za: 8 

Proti: nikto 

Zdržal sa: 0 

 

4b/ Ing. Michalíková a Ing. Vojtasová  ďalej  opätovne informovali členov komisie o pripravovanom 

      novom VZN o čistote  a verejnom poriadku na území Mestskej časti  Košice – Nad jazerom. 

      Vyzvali poslancov aj ostatných členov o posledné pripomienky. VZN bude schvaľované po  

      verejnom pripomienkovaní  dňa 15.12.2011 ma zasadnutí MiZ. 

 

      Ing. Michňová  - je potrebné zabezpečiť vymáhateľnosť práva pri priestupkoch občanov 

      Ing. Mikloš – na sídlisku je málo vidieť mestskú políciu 
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K bodu 5 - Záver 

 
Ing. Kristína Michalíková poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. 

 

 

V Košiciach dňa 30.11.2011                   

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Vojtasová                                                         JUDr. Kristína Michalíková 

                 tajomníčka komisie                                                                  predsedkyňa komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdeľovník zápisnice: 

1x originál – predsedkyňa komisie 

1x originál – tajomníčka komisie 

1x kópia e-mailom- zástupca starostky 

                                 prednostka 

                                 


