
 

Z á p i s n i c a 
 

zo  4. rokovania  Finančnej   komisie   Miestneho   zastupiteľstva   Mestskej   časti  

Košice – Nad jazerom zo dňa 18.4.2011 

 

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

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  
2. Návrh  na poskytnutie  dotácií z rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011 
3. Rôzne 
4. Záver   

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 
Rokovanie finančnej komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková. 
Predsedkyňa komisie navrhla doplnenie programu o nový bod č. 2 – Informácie o záveroch rokovania 
Miestnej rady zo dňa 14.4.2011. Nový program rokovania bol komisiou  schválený.(Ostatné body sa 
posúvajú.) 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7  
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 

K bodu 2 -  Informácie o záveroch rokovania MR zo dňa 14.4.2011 
 
Ing. Marta Vojtasová informovala prítomných členov FK o niektorých záveroch rokovania miestnej 
rady zo dňa 14.4.2011. 
2a/ - Informácie k rozpočtu: Vzhľadom k tomu, že mestská časť už má schválený rozpočet na rok   
        2011 a pri jeho tvorbe vychádzala z avízovaných údajov z magistrátu ohľadom podielových daní 
        a transferov, avšak návrh rozpočtu mesta Košice predpokladá zníženie podielových daní oproti 
        predpokladu o 34 tis. EUR a zmenu metodiky prideľovania transferov – u nás v objeme 83 tis.    
        EUR , bude potrebné v najbližšom období pristúpiť k zmene rozpočtu MČ. Ing. Vojtasová  
        informovala aj o stanovisku kontrolóra MČ, ktorý predbežne navrhuje šetrenie najmä v nasledu- 
        júcich oblastiach:zrušiť uplne dotácie a taktiež rozpočet na činnosť komisií, znížiť finančné     
        prostriedky na: odmeny pre poslancov, mzdy pracovníkov, jednorázové dávky, repre starostka a  
        ceny starostky, repre Maďarsko, 1 číslo Jazerčana, HW a SW, prevádzkové stroje, odvoz odpadu,  
        komunikácie, ihriská, zeleň. 
        Tajomníčka komisie informovala, že pravdepodobne bude možné prijať transfery od mesta, ale   
        len na určité účelové projekty. Preto bude potrebné preskupiť (niekde znížiť a niekde zvýšiť)   
        položky bežných  resp. kapitálových výdavkov. Návrh zmeny rozpočtu ešte nebude predložený  
        na mimoriadne zastupiteľstvo dňa 28.4.2011, pretože len 19.4. je schvaľovaný mestský rozpočet.  
        Zmena rozpočtu  MČ bude predložená MiZ neskôr.  
    
Uznesenie č.7/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom berie na vedomie predložené 
informácie o pripravovaných zmenách rozpočtu MČ na rok 2011.  
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
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2b/ - Ing. Vojtasová informovala komisiu o dohode o dlhodobom uvoľnení z pracovného pomeru  
        za účelom výkonu verejnej funkcie, ktorú mestská časť obdržala od zástupcu starostky pána   
        Čabalu. Pripomenula, že v decembri 2010, keď bol pán Čabala zvolený do funkcie a aj schva-  
        ľovaný rozpočet na mzdy a odmeny pracovníkov aj poslancov, pán Čabala nebol zamestnaný, bol 
        dôchodcom, a teda jeho odmeňovanie bolo schválené vo výške 10 násobku minimálnej mzdy. 
        Teraz sa situácia zmenila, a preto je potrebné určiť výšku jeho odmeny resp. platu a to aj s  
        ohľadom na rozpočet. 
        Informovala prítomných aj o záveroch MR v tejto problematike. Ing. Papcun navrhol 25 %  
        úväzok podľa Zásad odmeňovania,  pán Čabala žiadal o presné vyjadrenie, či ide o 25 % z platu  
        starostky. Ing. Mikloš sa vyjadril, že o výške odmeny je potrebné rozhodnúť v súvislosti s inými,  
        avízovanými zmenami rozpočtu.  
 
Uznesenie č.8/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom odporúča MiZ MČ Košice – 
Nad jazerom prerokovať a schváliťzástupcovi starostky uvoľnenému na výkon verejnej funkcie 25  %-
ný úväzok v zmysle Zásad odmeňavania poslancov MiZ MČ Košice – Nad jazerom.  
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 6 
Proti: nikto 
Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 
 
 
2c/ - Tajomníčka komisie ďalej informovala o prenájme nebytových priestorov Poludníková 7, Košice    
        formou priameho prenájmu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípady  
        hodné osobitného zreteľa  
        a/ pre Správu mestskej zelene (12,40 EUR/m²/rok) 
        b/ pre Mestskú políciu Košice ( 1 EUR/m²/rok). 
 
Uznesenie č.9/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom odporúča MiZ MČ Košice – 
Nad jazerom prerokovať a schváliť prenájom nebytových priestorov Poludníková 7, Košice  formou 
priameho prenájmu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípady  hodné 
osobitného zreteľa  
        a/ pre Správu mestskej zelene (12,40 EUR/m²/rok) 
        b/ pre Mestskú políciu Košice ( 1 EUR/m²/rok). 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
2d/ - Ing. Vojtasová informovala o pripravovanom dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom MČ 
s ohľadom na zmenu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
 
Uznesenie č.10/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom berie na vedomie  informácie 
o pripravovanom dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom MČ s ohľadom na zmenu zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí. 
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Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
K bodu 3 -  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ na rok 2011 
 
Ing. Marta Vojtasová informovala komisiu o schválených čiastkach pre žiadateľov z uznesenia MR 
zo dňa 14.4.2011. Mgr. Fedor vystúpil s požiadavkou preveriť, či Zásady na poskytovanie dotácií 
povoľujú poskytnúť dotáciu aj pre subjekty, ktoré majú sídlo v Košiciach, ale mimo MČ Košice – Nad 
jazerom a taktiež preveriť právnu subjektivitu jednotlivých žiadateľov – poukázal na Klub 
kresťanských seniorov, TJ Iskra, ale je potrebné preveriť všetkých.  
 
    
Uznesenie č.11/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom žiada preveriť splnenie 
podmienok žiadateľov o dotácie podľa schválených zásad na poskytovanie dotácií – VZN č. 31, 
najmä právnu subjektivitu a miesto sídla subjektu. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 

 
Uznesenie č.12/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom odporúča MiZ MČ Košice – 
Nad jazerom stanoviť výšku prideľovanej čiastky pre deti na detské tábory na sumu 1,50 EUR/dieťa 
do 15 rokov z MČ/max. 7 dní 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie č.13/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom za podmienky  preverenia 
splnenia podmienok VZN č.31 žiadateľmi o dotáciu odborným útvarom MÚ, odporúča MiZ MČ 
Košice – Nad jazerom prerokovať a schváliť poskytnutie dotácií pre: 
                                                                                                                          výsledok hlasovania 
                                                                                                                                                                  
Slov. zväz zdravotne postihnutých        1,0 EUR/osoba/deň/max 7 dní       za: 7,proti:0,zdržal sa:0 
TJ Iskra  - tábor                                      1,5 EUR/dieťa/deň/max. 7 dní      za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
Klub kresťanských seniorov                   1 000 EUR                                    za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
Občianské združenie Haliganda                100 EUR                                    za: 5,proti: 0,zdržal sa: 2 
Základná škola Jenisejská                          300 EUR                                    za: 6,proti: 0,zdržal sa: 1 
Liga proti reumatizmu                             1,0 EUR/osoba/deň/max 7 dní     za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
Táborák                                                     1,5 EUR/dieťa/deň/max. 7 dní     za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
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Finančná komisia neodporúča schváliť dotáciu pre:                     
Cyklo klub Peklisko                                                                                   za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
Verejná knižnica Bocatia                                                                           za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
TJ Iskra- na akcie                                                                                       za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
TJ Iskra – na oslavu výročia                                                                      za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
Klub košických  vitálnych seniorov                                                          za: 6,proti: 0,zdržal sa: 1 
Knižnica pre mládež                                                                                  za: 3,proti: 0,zdržal sa: 4 
HBC Košice                                                                                               za: 7,proti: 0,zdržal sa: 0 
 
 
Na záver uvedeného bodu Ing. Papcun informoval, že neúpešní žiadatelia sa môžu obrátiť so svojimi 
žiadosťami na PRO CASOVIU, taktiež podal podnet, vzhľadom k tomu, že FK neodporúča z dôvodu 
nedostatku fin. prostriedkov žiadnu dotáciu pre knižnice, aby poslanci prípadne sami zakúpili knihy a 
ich darovali knižniciam. 
 
K bodu 4 - Rôzne 
 
 V bode „Rôzne“  členovia komisie nevzniesli žiadne pripomienky ani námety. 
 
K bodu 5 - Záver 
 
Zasadnutie FK ukončila predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková. 
 
 
 
V Košiciach dňa 19.4.2011                   
 
 
 
 
 
 
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 
                                 právne oddelenie 


