
 

Z á p i s n i c a 
 

z  2. rokovania  Finančnej   komisie   Miestneho   zastupiteľstva   Mestskej   časti  Košice 

– Nad jazerom zo dňa 24.2.2011 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č.1 Zápisnice z rokovania FK 
                   neprítomní: Ing. Mária Majtanová – ospravedlnená 
                                       Mgr. Štefan Fedor - ospravedlnený 
 
Program:                                        

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  
2. Predbežný návrh  programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011  
3. Rôzne 
4. Záver   

 
K bodu 1 

 
Rokovanie finančnej komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková. 
Predsedkyňa komisie navrhla program rokovania, ktorý bol komisiou  schválený. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 3: 
Za: 3  
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 

K bodu 2 
 
Predbežný návrh programového rozpočtu mestskej časti na rok 2011 predniesla Ing. Vojtasová. 
Informovala o východiskách  rozpočtu, jednotlivých príjmových  položkách a výdavkoch podľa 
programov. Prítomní členovia komisie a zástupca starostky diskutovali o niektorých rozpočtovaných 
čiastkach, o obsahu položiek,  
Ing. Mikloš sa informoval: - kde konkrétne by mali byť  inštalované kamery, ak sa podarí uspieť  
                                              v projekte „Prevencia kriminality“ 
                                            - podobne aj pri verejnom osvetlení - kde sa uvažuje konkrétne  
                                              o vybudovaní VO, keď sa v rozpočte nachádza čiastka na projektovú  
                                              dokumentáciu na VO 
                                            - informoval sa, či je už úplne ukončený projekt kontajnerovísk – nákup 
                                              a umiestnenie klietok na kontajnery 
                                            - požiadal o viac informácií k projektu „ Zlepšenie kvality vody v Košic- 
                                              kom jazere – čoho konkrétne sa bude týkať 
 
K uvedenému  Ing. Vojtasová uviedla, že niektoré podrobnejšie informácie podá v konečnom návrhu  
programového rozpočtu MČ na rok 2011, prípadne je možné požiadať o informácie od Ing. Derfiňáka 
resp. pani starostky  aj počas rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
Ing. Mikloš predniesol  2 návrhy na zmenu rozpočtu: 
 
1. návrh: V programe 9 – Plánovanie,  manažment a kontrola, podprograme 1 – Výkon funkcie    
                starostky,   prvku 2 – Ceny starostky – znížiť o sumu 600 EUR a túto čiastku presunúť    
                do programu 9,   podprogramu 3 – Činnosť Miestneho zastupiteľstva, prvku  2 – Dotácie  

                v zmysle VZN č.31 - kompetencia MiZ + 600 EUR. 
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Uznesenie č.4/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ MČ Košice – 
Nad jazerom zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu Ing. Mikloša schváliť. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 3: 
Za: 3 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
2. návrh: V programe 9 – Plánovanie,  manažment a kontrola,  podprograme 3  –  Činnosť Miestneho    
                zastupiteľstva, prvku  3– znížiť odmeny poslancom a členom komisií tak -  aby sa týmto         

                znížením kompenzovala čiastka určená na odvody poistného poslancov a neposlancov 

                resp. znížiť navrhovanú čiastku na odmeny poslancom tak, aby už nezostali v rozpočte 
                žiadne zdroje na mimoriadne odmeny poslancov. 
                Zároveň s týmto návrhom je potrebné upraviť Zásady odmeňovania poslancov. 
 
                Po vzájomnej diskusii Ing. Mikloš požiadal, aby sa o tomto návrhu nehlasovalo. 
 
Uznesenie č.5/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje po úprave 
rozpočtu v zmysle zákona 583/2004 Z.z. MiZ MČ Košice – Nad jazerom návrh rozpočtu MČ Košice – 
Nad jazerom na rok 2011  podľa predloženého návrhu schváliť  s  odsúhlasenou  zmenou uvedenou 

v uznesení č. 4/2001. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 3: 
Za: 3  
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
  
K bodu 3 
 
 V bode „Rôzne“  predsedkyňa komisie po dohode s prítomnými  určila termín nasledujúceho 
rokovania FK:  3. rokovanie FK sa predbežne určilo na deň  14.3.2011 (pondelok) – o 16,30 hod. 
 
K bodu 4 
 
Zasadnutie FK ukončila predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková. 
 
V Košiciach dňa 25.2.2011                   
 
 
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 
                                 dotknuté oddelenie – odd. výstavby 


