
  Finančná komisia 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

konaného dňa 13. 2. 2020 

 

 

 

 K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

Program zasadnutia bol schválený v poradí: 

1.   Otvorenie a schválenie programu 

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: „Modernizácia údržbovej základne 

v Košiciach, realizácia – 1. etapa“ (DEPO) 

3.   Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022 

4.   Rôzne 

5.   Záver 

s doplnením ďalších dvoch bodov: 

3/1 Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice 

3/2 Zelené strechy a fasády - príprava finančného dopadu 

Uznesenie: 

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania vrátane doplnených bodov.  

 

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

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

 K bodu 3: 

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022 

 

Uznesenie 1: 

Doplňujúci návrh: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie uznesenia v časti uvedenej pod 

písmenom A. schvaľuje, bod 3 písmeno c) Účelové finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti nasledovne 

(doplnený text označený hrubým písmom): 

- kapitálové výdavky, a to na rozvojové projekty mestských častí 

- bežné výdavky, a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy 

majetku mesta zvereného do správy alebo do nájmu mestským častiam a ostatných 

verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta    

 

Hlasovanie: za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie 2: 

Pozmeňujúci návrh: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť nasledovnú zmenu: 

Program 7 Služby Občanom, Podprogram 5 Mestské časti – zvýšiť bežný transfer pre MČ Košice-Staré mesto na 

prevádzku Mestskej krytej plavárne       + 180 000 € 

Program 10 Podporná činnosť, Podprogram 1 Správa obecného úradu, Aktivity 1 a 2 – znížiť bežné výdavky

           -    80 000 € 

Program 2 Mesto kultúry a športu, Podprogram 8 Športové zariadenia – dobudovanie a udržiavanie 

infraštruktúry pre šport a oddych, Aktivita 3 Plavárne a kúpaliská – financovanie bežnej prevádzky plavární 

a kúpalísk v meste Košice – znížiť bežné výdavky      -  100 000 € 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 5 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



Uznesenie 3: 

Pôvodný návrh uznesenia vyplývajúci z materiálu predloženého na MZ vrátane doplňujúceho a pozmeňujúceho 

návrhu: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022 podľa predloženého návrhu vrátane 

doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 K bodu 2: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: „Modernizácia údržbovej 

základne v Košiciach, realizácia – 1. etapa“ (DEPO) 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť materiál podľa predloženého 

návrhu.  

 

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

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

 K bodu 3/1: 

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať Etický kódex volených predstaviteľov 

samosprávy mesta Košice. 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 3 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 K bodu 3/2: 

Zelené strechy a fasády - príprava finančného dopadu 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v nadväznosti na Klimatickú adaptačnú politiku mesta 

Košice a v priamom súvise so schváleným uznesením č. 293 „Pristúpenie mesta Košice k Dohovoru primátorov 

a starostov o klíme a energetike“ poveriť primátora 

a) pravidelným vypracovaním správy o vykonaných a plánovaných krokoch a riešeniach v oblasti klímy 

a energetiky. Podať správu každých 6 mesiacov. 

b) k príprave prepočtu a alternatív riešenia zelených striech a fasád s priamym vzťahom k schválenému 

miestnemu poplatku za rozvoj  

 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržali sa: 9 

Uznesenie nebolo schválené. 
 

 

 

 

 

                                                                          JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.  

                                                                               predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová 

              sekretárka komisie 


