
Finančná komisia 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

konaného dňa 12. 9. 2019 

 

 K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky. 

Uznesenie: 

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania.  

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržali sa:  0 

 

 K bodu 2: 

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2019 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Monitorovaciu správu programového 

rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2019. 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1 

 

 K bodu 3: 

Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom 

období 2019-2022 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť prijatie dlhodobého úveru 

v celkovej výške 16 mil. € podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržali sa:  1 

 

 K bodu 4: 

Zámer Mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov týkajúcich sa 

obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového koľajového systému a preverenie 

postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého 

posudku na ocenenie 29 ks akcií“ 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer zabezpečenia forenzného auditu podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 2, proti: 7, zdržali sa: 2 

Uznesenie nebolo schválené.  

 

 K bodu 5: 

Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020.  

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť VZN mesta Košice o miestnom 

poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020 podľa predloženého návrhu a zároveň žiada primátora mesta 

predložiť na decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva návrh na zmenu Štatútu mesta Košice 

s rozdelením poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti. 

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

 

Body č. 6 a 7 (Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna, a.s. 

a Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021) neboli prerokované, nakoľko komisia 

už nebola uznášaniaschopná.  

 

 

 

                                                                          JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.  

                                                                                     predseda komisie 

 

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová 

                sekretárka komisie 


