
Finančná komisia 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

konaného dňa 5. 12. 2019 

 

 K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky s doplnením nového bodu 2/1 Nájomné byty. 

Uznesenie: 

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania vrátane doplneného bodu.  

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:  0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

 K bodu 2: 

Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30. 9. 2019 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informáciu o hospodárení mesta 

Košice k 30. 9. 2019  

 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 K bodu 2/1: 

Nájomné byty 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby poverilo primátora mesta  

a) zriadiť pracovnú skupinu vo veci riešenia obnovy priestorov a bytov na nájomné byty vo vlastníctve 

mesta Košice 

b) zabezpečiť splnenie podmienok Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDaV SR) a Štátneho fondu 

rozvoja bývania (ŠFRB) pre účely nájomného bývania 

c) vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie 

a inžiniersku činnosť s týmto projektom súvisiacu  

d) zabezpečiť  podanie žiadosti podľa požiadaviek ŠFRB a MDaV SR do 28. 2. 2020 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 3 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

 K bodu 3: 

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-2022 

Uznesenia: 

1.Doplňujúci návrh 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  

a) schváliť návrh na vypracovanie projektovej štúdie v cene do 3 000 € na vybudovanie určeného 

parkoviska pre odťahovanie dlhodobo nevyužívaných áut tzv. autovrakov z územia mesta Košice 

v minimálnej kapacite 100 parkovacích miest 

b) vyčleniť v rozpočte mesta Košice na rok 2020 finančné prostriedky na vypracovanie vyššie uvedenej 

projektovej štúdie v programe 5: Doprava  

Termín: do 31. 3. 2020 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 



2.Pôvodný návrh  

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť Návrh programového rozpočtu 

mesta Košice na roky 2020-2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 5, proti: 2, zdržali sa:  6 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 K bodu 4: 

Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach  

Uznesenia: 

1.Pozmeňujúci návrh  

1.A) 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu  

v § 8 písmeno a) nasledovne: 

I..kat  II.kat   III.kat            

a) Byty     1,000  1,000  0,900 

 

1.B) 
Zvýšené príjmy vyplývajúce z časti A) vo výške 1 800 000 € zahrnúť do príjmovej časti Programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2020. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 1, zdržali sa:  4 

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Pôvodný návrh 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmeny VZN č. 132 o miestnych daniach podľa predloženého 

návrhu vrátane pozmeňujúceho návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 7, proti: 1, zdržali sa:  5 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 K bodu 5: 

Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice 

Uznesenie: 

1.Pozmeňujúci návrh 

1.A) 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu: 

V § 4 písm. a) nasledovne 

sumu 0,0859 zmeniť na sumu 0,101 

V § 4 písm. b) nasledovne 

sumu 0,0189 zmeniť na sumu 0,028 

1.B)  

Zvýšené príjmy vyplývajúce z časti A) vo výške 2 300 000 € zahrnúť do príjmovej časti Programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2020 

1.C) 

O príjmy uvedené v bode 1.B) znížiť použitie Rezervného fondu v súlade s ods. 2 § 15 Peňažné fondy zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách  

 

Hlasovanie: za: 5, proti: 2, zdržali sa: 6 

Uznesenie nebolo schválené. 

K pôvodnému návrhu nebolo prijaté uznesenie.   

 

 

 

 

 

 

 



 K bodu 6: 

Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti  

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zmeny a doplnky Štatútu mesta 

Košice podľa predloženého návrhu 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

                                                                          JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.  

                                                                               predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová 

              sekretárka komisie 


