
Finančná komisia 

 

Uznesenia 

z hlasovania „per rollam“ Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

zo dňa 1. 2. 2021 

 

 

 

 K bodu 1: 

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 – 2023 

 
Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Programový rozpočet 

mesta Košice na roky 2021 – 2023 podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: Za: 5      Proti: 3   Zdržali sa:  2 

Uznesenie nebolo schválené.  

 

 

 K bodu 2: 

Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie 

verejného priestranstva 
 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť zmenu Všeobecne 

záväzného  nariadenia mesta Košice č.  70 o  dani za užívanie verejného priestranstva podľa 

predloženého návrhu.  

Hlasovanie: Za: 6      Proti: 4   Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 K bodu 3 

Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Košice 
 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zmenu Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, 

podľa predloženého návrhu. 
 

Hlasovanie: Za: 4      Proti: 4   Zdržali sa: 2 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 K bodu 4 

Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre Košický samosprávny kraj 

z dôvodu výstavby tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach (poslanecký 

návrh – predkladatelia Mgr. Marián Horenský, PhD., Mgr. Ladislav Lörinc – poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach)  

 



Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zámer predaja 

pozemkov registra C KN parc. č. 1871/49 o výmere 723 m2, ostatná plocha, parc. č. 1871/50 

o výmere 755 m2, ostatná plocha a parc. č.1871/6 o výmere 3044 m2, ostatná plocha, 

vedených na LV č. 16220, kat. územie Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II pre 

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 za kúpnu 

cenu 1 euro/m2, tzn. za celkovú kúpnu cenu 4 522 eur, za účelom výstavby tréningovej 

hokejovej haly, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozvoj športu a charakter 

stavby, ktorá bude slúžiť pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu pre budúcich 

športovcov a pre obyvateľov mesta Košice a za podmienok, že Košický samosprávny kraj:  

- poskytne mestu Košice v tejto hale bezodplatne časovú dotáciu v tréningovom procese 18 

hodín týždenne počas obdobia 10 rokov od začatia jej prevádzkovania,  

- poskytne raz ročne túto halu pre potreby mesta Košice na športové podujatia v rozsahu 

jedného dňa,  

- parkovacie miesta vybudované v súvislosti s výstavbou tejto haly, poskytne mimo 

prevádzkovej doby haly bezodplatne na využívanie verejnosti, za podmienok dohodnutých s 

mestom Košice. 

 

Hlasovanie: Za: 8      Proti: 0   Zdržali sa: 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.  

                                                                                    predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová 

                sekretárka komisie 


