Finančná komisia


Uznesenia
zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach
konaného dňa 03.12.2015



	K bodu 1:

Otvorenie a schválenie programu
Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky s doplnením do bodu Rôzne Personálne zmeny vo Finančnej komisii.

Uznesenie:
Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania. 

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

K bodu 2:
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2016 – 2018

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2016 – 2018 podľa predloženého návrhu. 

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

	K bodu 3:

Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 1. 1. 2016

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 1. 1. 2016 a zároveň iniciovať zmenu zákona, a to vypustením zdaňovania drobného stavebného odpadu fyzickým osobám. 

Hlasovanie: za: 8, proti:  0, zdržali sa:  1

	K bodu 4:

Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a.s.

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a.s. podľa predloženého návrhu. 

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

	K bodu 5:

Informácia o zvýšení základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. a 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
Informácia o zvýšení základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. a 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

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

	K bodu 6:

Žiadosť o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014-2020: Modernizácia električkových tratí v meste Košice

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
Žiadosť o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014-2020: Modernizácia električkových tratí v meste Košice

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

	K bodu 7

Určenie obsahovej náplne činnosti Finančnej komisie MZ v Košiciach

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
obsahovú náplň činnosti Finančnej komisie MZ v Košiciach

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

	K bodu 8

Rôzne - Personálne zmeny vo Finančnej komisii

Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie vzdanie sa členstva vo Finančnej komisii p. Ing. Pavla Galla. 

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



                                                                Ing. Dušan Petrenka
                                                               predseda komisie



Košice, dňa 03.12.2015

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová, sekretár komisie

