
Finančná komisia 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

konaného dňa 12. 6. 2017 

 K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky. 

Uznesenie: 

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania.  

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

 K bodu 2: 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 bez výhrad. 

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 3: 

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo 

II. SKR 2017 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2017 podľa 

predloženého návrhu so spolufinancovaním mesta vo výške 225 €. 

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 4 

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo 

III. SKR 2017 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo III. SKR 2017 podľa 

predloženého návrhu so spolufinancovaním mesta vo výške 715 €.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 5 

Predloženie 3 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života 

v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. Zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia 

a hluku 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  

Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska 

Železníky, Kuzmányho a Nad Jazerom“ podľa predloženého návrhu so spolufinancovaním 



mesta vo výške min. 5 % z oprávnených výdavkov, t.j. 15 300 € a nevyhnutných 

neoprávnených výdavkov.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 6 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia 

Mlynského náhonu v Košiciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 

prostredie 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  

Predloženie žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ podľa 

predloženého návrhu so spolufinancovaním mesta vo výške min. 5 % z oprávnených 

výdavkov, t.j. 40 000 € a nevyhnutných neoprávnených výdavkov.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 7 

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: 

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  

Predloženie žiadosti o NFP na projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a 

informačných systémov“  podľa predloženého návrhu so spolufinancovaním mesta vo výške 

min. 5 % z oprávnených výdavkov, t.j. 49 500 € a nevyhnutných neoprávnených výdavkov.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 8 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch, názov projektu: „Nákup vysokoenvironmentálnych 

nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. “ 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Predloženie žiadosti o NFP na projekt „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných 

autobusov MHD v DPMK, a.s. “ podľa predloženého návrhu so spolufinancovaním vo výške 

min. 5 % z oprávnených výdavkov, t.j. 350 000 € bez DPH a nevyhnutných neoprávnených 

výdavkov.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 K bodu 9 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná  

a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity  

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu:  

„Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.“ 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Predloženie žiadosti o NFP na projekt „Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch 

MHD DPMK, a. s.“ podľa predloženého návrhu so spolufinancovaním vo výške min 5 % 

z oprávnených výdavkov, t.j. 35 000 € bez DPH a nevyhnutných neoprávnených výdavkov.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 



 K bodu 10 

Prevod 29 % podielu Mesta Košice na základnom imaní  spoločnosti KOSIT a.s. – 

uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd. 
Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Prevod 29 % podielu Mesta Košice na základnom imaní  spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie 

predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd. za kúpnu cenu  

4 610 000 €.  

Hlasovanie: za: 12, proti:  0, zdržali sa:  0 

 

 
 

 

                                                                           Ing. Dušan Petrenka 

                                                               predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová 

sekretár komisie 

 


