
 

Z á p i s n i c a 
 

z  3. rokovania  Finančnej   komisie   Miestneho   zastupiteľstva   Mestskej   časti  Košice 

– Nad jazerom zo dňa 14.3.2011 

 

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

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  
2. Návrh  programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011 a na roky 2012-2013 
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 5: 
Za: 5   
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
K bodu 2 

 
Ing. Marta Vojtasová opätovne členov komisie v skratke oboznámila s  návrhom programového 
rozpočtu mestskej časti na rok 2011 a na roky 2012-2013.  Prítomní členovia komisie a zástupca 
starostky diskutovali o niektorých rozpočtovaných čiastkach, o obsahu položiek,  
 
Mgr. Fedor – požiadal o vysvetlenie k niektorým príjmovým položkám – najmä správnym poplatkom  
                      za licencie na výherné automaty  a príjmom z činnosti KS Jazero, overenie čísla zákona 
                      o hazardných hrách  
 
Ing. Mikloš – mal pripomienku, že sa omnoho viac finančných prostriedkov rozpočtuje pre RL Jazero  
                      a to na úkor programov ako verejné osvetlenie, oprava chodníkov, komunikácie a pod. 
                      Ing. Vojtasová pripomenula Štatút mesta Košice, ktorý určuje kompetencie mesta  
                      a mestských častí 
                     - Ing. Mikloš sa tiež informoval, prečo je rozpočtovaná taká vysoká čiastka na Jazerčan - 
                       aj na počet 4 čísla by mala čiastka byť nižšia – prečo v návrhu rozpočtu nie je uvedená 
                       už aj skutočnosť 2010 – Ing. Vojtasová prisľúbila, že mu informáciu o skutočnom  
                       čerpaní prostriedkov na Jazerčan za rok 2010 pošle e- mailom 
 
Ing. Majtanová – informovala sa o položke dobropisy a výške odvodov do  sociálnej a zdravotných     
                       poisťovní 
 
pán Čabala – informoval prítomných členov komisie o objeme opráv verejného osvetlenia   
                     realizovaných mestom Košice v roku 2010 – percento je vysoké – z celkového objemu 
                     až 46 % išlo na Jazero 
                   - požiadal predsedov komisií, aby sa termíny konania jednotlivých zasadaní komisií  
                     zharmonizovali, aby sa vzájomne neprekrývali  
                   - informoval o šachovom turnaji organizovanom v Dennom centre – v dňoch 14.-16.5.11 
                   - informoval o pripravovanom novom čísle Jazerčana – vyzval prítomných o príspevky 
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Uznesenie č.6/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ MČ Košice – 
Nad jazerom návrh programového  rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerok na rok 2011 a na 
roky 2012-2013  schváliť podľa predloženého návrhu. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 5: 
Za: 4 
Proti: nikto 
Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 
 
 
K bodu 3 
 
 V bode „Rôzne“  členovia komisie diskutovali o téme rokovania komisie v apríli 2011. 
Zhodli sa, že zatiaľ nemajú žiadne námety na rokovanie. Ak budú schválené finančné prostriedky 
na dotácie, predmetom rokovania môžu byť požiadavky o dotácie z rozpočtu 2011. 
 
K bodu 4 
 
Zasadnutie FK ukončila predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková. 
 
 
 
V Košiciach dňa 21.3.2011                   
 
 
 
 
 
 
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 
                                


