Zápisnica
zo IV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,
konaného dňa 27. júna 2019

Prítomní:

Ing. Michal Krcho., Ing. Tomáš Ondruš, Ján Pažin,
PhDr. Mária Balková, Mgr. Michaela Spišiaková, Ing. Ladislav Pytel

Za Miestny úrad MČ Košice – Košická Nová Ves:
JUDr. Rastislav Mryglot - kontrolór
Ing. Rastislav Mester – ekonóm
Eva Spišiaková
Program rokovania MiZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Záverečný účet za rok 2018 - návrh
Záver

1. Otvorenie rokovania Miestneho zastupiteľstva
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 17:00 hod. otvoril a viedol starosta mestskej
časti Ing. Michal Krcho.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
U53: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves určuje:
Zapisovateľ:

Ing. Rastislav Mester

Overovatelia zápisnice:

Ján Pažin
Ing. Tomáš Ondruš
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

Starosta MČ navrhol do návrhovej komisie poslancov:
Predseda komisie:

PhDr. Mária Balková

Členovia komisie:

Ing. Ladislav Pytel

U54: MiZ schvaľuje návrhovú komisiu.
Hlasovanie:
Za: 3

proti: 0

zdržali sa: 2

4. Schválenie programu zasadnutia
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Záverečný účet za rok 2018 - návrh
Záver

U55: MiZ schvaľuje program IV. zasadnutia MiZ.

neprítomný: 0

Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

neprítomný: 0

5. Záverečný účet za rok 2018 – návrh
Návrh Záverečného účtu za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 3. júna 2019.
Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2018.
Najdôležitejším finančným tokom v rozpočte mestskej časti v roku 2018 boli podielové dane,
ktoré mestskej časti poukazovalo mesto Košice. Ďalším dôležitým zdrojom finančných
prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku
2018 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov boli predovšetkým správne poplatky
a poplatky za prenájom majetku mestskej časti. Rozpočet bol menený trikrát. Záverečný účet
mestskej časti Košice – Košická Nová Ves za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonmi a
inými súvisiacimi právnymi predpismi. Kontrolór mestskej časti vo svojom odbornom
stanovisku odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie mestskej časti za rok 2018 bez výhrad.
V rozprave sa prihlásil poslanec Ján Pažin, ktorému sa nepozdávalo použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu futbalovej tribúny v sume 26 981,39 EUR.
Na jeho pripomienku mu bolo odpovedané, že finančné prostriedky na rekonštrukciu tribúny
získala mestská časť od Slovenského futbalového zväzu vo výške 24 000,00 EUR už v roku
2017, ale nakoľko realizácia prebiehala v roku 2018 a vyúčtovanie rekonštrukcie bolo
odoslané z mestskej časti (po ukončení prác) v decembri 2018 a následné doplnenie dokladov
k vyúčtovaniu na kontrolu na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu bola zmluvne
dohodnutá dotácia zaslaná na účet mestskej časti 19. februára 2019.
U56: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 3

proti: 1

zdržali sa: 1

neprítomný: 0

Dňa: 27.06.2019
Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

Overovatelia zápisnice
Ing. Tomáš Ondruš

.......................

Ján Pažin

.......................

