
 

Z á p i s n i c a 
 

zo  6. rokovania  Finančnej   komisie   Miestneho   zastupiteľstva   Mestskej   časti  
Košice – Nad jazerom zo dňa 13.06.2011 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č.1 Zápisnice z rokovania FK 
                   
Program:                                        

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  
2. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011 a návrh  
       na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 
3. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
4. Návrh na rozhodnutie o plate starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2011 
6. Návrh doplnku č. 34 k VZN Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 34, ktorým sa upravujú 
       niektoré podmienky držania psov 
7. Rôzne 
8. Záver   
 

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu rokovania 
 
Rokovanie finančnej komisie otvorila a 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 1. zmenu programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na rok 2011 
                    a návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 
__________________________________________________________________________________                     
 
Ing. Marta Vojtasová podrobne informovala o návrhu na 1. zmenu rozpočtu MČ na rok 2011: 
o dôvodoch zmien a najdôležitejších položkách, u ktorých sa zmeny navrhujú. 
Ing. Mikloš rozoberal najmä výšku  položky platu starostky s pripomienkou, že je veľmi v rozpočte 
nadsadená. Podal pozmeňovací návrh, aby sa plat starostky znížil o ďalších 1 000 EUR na celkové 
zníženie – 4 000 EUR, a usporená čiastka sa prerozdelila na dotácie pre starostku a miestne 
zastupiteľstvo. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 8: 
Za: 1 – Ing. Mikloš 
Proti: 6 
Zdržal sa: 1 – Ing. Jeník 
 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Ing. Michňová sa v rámci diskusie informovala o preplácaní cestovného pre poslancov resp. členov 
komisií. Viacerí členovia komisie (Ing. Jeník, Ing. Michalíková) potvrdili, že nie je potrebné sa 
uvedeným zaoberať, keďže poslanci sa dopravujú za povinnosťami vyplývajúcimi z ich funkcie 
predovšetkým v rámci MČ Nad Jazerom. K uvedenému nebol podaný žiaden pozmeňovací návrh. 
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Uznesenie č.15/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ schváliť  
A/ 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2011 podľa   
     predloženého návrhu 
B/ čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na spolufinancovanie projektu:“Kamerový  
     systém“ v sume 2 400 EUR. 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 8: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 
 
K bodu 3 - Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
 
 Ing. Vojtasová informovala členov komisie o spracovanom materiáli – Zásadách 
hospodárenia. Zo strany členov komisie neboli pripomienky k materiálu, keďže Zásady sú navrhované 
ako nové znenie Zásad z decembra 2010 a prijatej zmeny z marca 2011, nie sú v nich v zásade určené 
nové alebo zmenené kompetencie pre MiZ resp. starostku. 
Ing. Mikloš podal pozmeňovací návrh: V článku 10, bode 11, po poslednej vete doplniť vetu: 
„O všetkých nájmoch  uzatvorených týmto spôsobom vrátane cien nájmu  podá starostka prehľad na 
najbližšom zasadaní miestneho zastupiteľstva.“ 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 8: 
Za: 1- Ing. Mikloš 
Proti: 6 
Zdržal sa: 1 – Ing. Jeník 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Uznesenie č.16/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ schváliť  
Zásady  podľa predloženého návrhu Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Nad 
jazerom. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 8: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 
 
K bodu 4 - Návrh na rozhodnutie o plate starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
 
Ing. Marta Vojtasová na úvod uvedeného bodu informovala prítomných o stanovisku miestnej rady  
 k predloženému materiálu. K bodu programu nebola diskusia. 
 
Uznesenie č.17/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom doporučuje MiZ schváliť  
plat starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom v sume 2233,-  EUR zvýšený o 60 % v celkovej 
sume 3 557,- EUR s účinnosťou od 1.6.2011. 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 8: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: 1 – Ing. Mikloš 
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K bodu 5 - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok    
                   2011  
 
Na začiatku prerokovania uvedeného bodu bol na podnet Ing. Vojtasovej prijatý návrh, aby sa 
neposielali všetkým členom komisie jednotlivé žiadosti o dotácie (kvôli hospodárnosti). Počas 
rokovania ich bude mať len predsedkyňa komisie a tajomníčka a členovia sa s nimi môžu oboznámiť  
v priebehu   rokovania komisie. 
Počas prerokovávania tohto bodu Ing. Mikloš opäť vyvolal diskusiu o výške rozpočtovaného platu 
starostky, s tým, že je v tejto položke veľká „vata“, je možné usporené peniaze použiť na dotácie pre 
deti, diskusia vznikla pri prerokovávaní dotácie pre Rodičovské združenie pri ZUŠ Jantárová – na 
cimbal. Ing. Vojtasová potvrdila teoretickú rezervu na rozpočte platu starostky 1-1,3 tis. EUR, ktorú je 
vhodné ponechať.  
Ing. Mikloš podal 2 pozmeňovacie návrhy:  
1.návrh:  RZ pri ZUŠ Jantárová poskytnúť dotáciu 100,- EUR 
 
Výsledok hlasovania: 
 
Prítomní 8: 
Za: 2 (Ing. Mikloš, Ing. Karolyová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 
 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
2. návrh: RVTŠ Fit – klubu poskytnúť dotáciu na úhradu štartovného: 20 EUR/os/pre 7 účastníkov,  
                                  max. 140 EUR.   
Výsledok hlasovania: 
 
Prítomní 8: 
Za: 1 – Ing. Mikloš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Ing. Michňová počas diskusie  poznamenala, že pri rekondično-ozdravných pobytoch pre členov 
zväzov je čiastka 1,0 EUR/os./deň  príliš nízka, bolo by ju potrebné zvýšiť na 1,5 EUR. K uvedenému 
nebol podaný žiaden pozmeňovací návrh.  
 
Uznesenie č.18/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom  odporúča MiZ MČ Košice – 
Nad jazerom prerokovať a schváliť poskytnutie dotácií pre: 
                                                                                                                          výsledok hlasovania 
                                                                                                                                                                  
Súkromné centrum voľného času         1,5 EUR/dieťa/deň/max 7 dní       za: 8,proti:0,zdržal sa: 0 
Zväz diabetikov Slovenska                    1,0 EUR/člen/deň/max. 7 dní        za: 8,proti: 0,zdržal sa: 0 
RVTŠ Fit-klub                           na úhradu štartovného:10,- EUR/os/pre  
                                                    7 účastníkov, max. 70 EUR                         za: 7,proti: 0,zdržal sa: 1 
RZ pri ZUŠ Jantárová                                      50 EUR                                za: 6,proti: 0,zdržal sa: 2 
Grécko-kat.cirkev – detský tábor          1,5 EUR/dieťa/deň/max 7 dní        za: 8,proti:0,zdržal sa: 0                                               
Miestny futbalový klub Krásna            10 EUR/žiak/max. 100 EUR           za: 7,proti: 0,zdržal sa: 1       
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K bodu 6 - Návrh doplnku č. 34 k VZN Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 34, ktorým sa    
                   upravujú niektoré podmienky držania psov 
________________________________________________________________________________ 
 
Ing. Vojtasová v krátkosti oboznámila s predkladaným materiálom. 
 
Ing. Michňová: - „Materiál je síce pekne spracovaný, len aby sa to aj dodržiavalo. Mestská polícia má 
                              sledovať porušovanie VZN, je potrebné prísne dodržiavanie VZN a sankcionovanie 
                              jeho porušenia.“ 
 
Ing. Jeník: - „je potrebné dodržiavanie pravidiel“ 
Ing. Papcun: - „zvýšiť kontrolovateľnosť a postihy“ 
 
Uznesenie č.19/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom  poveruje predsedkyňu 
finančnej komisie, aby predniesla na rokovaní MiZ požiadavku FK ohľadom zabezpečenia 
kontrolovateľnosti VZN a sankcionovania jeho porušenia. 
 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
 
K bodu 7- Rôzne 
 
V bode 7 informovala Ing. Vojtasová o dvoch bodoch: 
 
1. Nakladanie s majetkom MČ – odpredaj podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti „Združený  
    objekt Važec“ - t.j. odpredaj 45 % - (21 510 EUR) 
 
Uznesenie č.20/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom  doporučuje MiZ schváliť 
odpredaj podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti „Združený  objekt Važec“ formou priameho 
predaja pre Ing. Ladislava Hovana  najmenej za minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
2. Návrh Organizačného poriadku MČ Košice – Nad jazerom. 
 
 
Uznesenie č.20/2011   
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom  berie na vedomie  
Návrh Organizačného poriadku MČ Košice – Nad jazerom. 
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Výsledok hlasovania: 
Prítomní 7: 
Za: 7 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
 
V Košiciach dňa 15.6.2011                   
 
 
 
 
 
 
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 
                                 org.-právne odd. 
                               


