
  Finančná komisia 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

konaného dňa 13.12. 2022 

 

➢ K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

Program zasadnutia bol schválený v poradí: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia o príprave programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 – 2025 

3. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach 

4. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach 

5. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní 

sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich 

poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú 

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

7. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta  

8. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za 

ubytovanie 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice 

10. Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska 4, 

Košice. 
11. Rôzne, diskusia, záver 

 

➢ K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

 

Uznesenie: 

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania vrátane doplneného bodu č. 10. 

 

Počet členov komisie: 7 

Hlasovanie: za: 7 , proti: 0 , zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené.  

 

➢ K bodu 2: 

Informácia o príprave programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 – 2025 

K uvedenému bodu členovia komisie nehlasovali. 

 

➢ K bodu 3: 

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť. 

 

Počet členov komisie: 7 

Hlasovanie: za: 7 , proti: 0 , zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 



 

➢ K bodu 4: 

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť. (so zmenou 10 násobku ročnej sadzby) 
 

Počet členov komisie: 7 

Hlasovanie: za: 7 , proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

➢ K bodu 5: 

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych 

služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie 

(Nariadenie o úhradách za sociálne služby) 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť. 

 

Počet členov komisie: 7 

Hlasovanie: za: 5  , proti: 1  , zdržali sa: 1  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

➢ K bodu 6: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú 

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

 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť. 

 

Počet členov komisie: 7 

Hlasovanie: za: 4  , proti: 0 , zdržali sa: 3  

Uznesenie bolo schválené. 

 

➢ K Bodu 7: 

Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta  

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať. 

 

Počet členov komisie: 6 

Hlasovanie: za: 3 , proti: 2 , zdržali sa: 1  

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

 

 

 



➢ K bodu 8: 

Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za 

ubytovanie 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť so sadzbou 3,00 € na osobu a prenocovanie.  

 

Počet členov komisie: 4 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

➢ K bodu 9: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť. 
 

Počet členov komisie: 4 

Hlasovanie: za: 3 , proti: 0 , zdržali sa: 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

➢ K bodu 10: 

Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice. 
Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach predložený materiál 

prerokovať a schváliť. 
 

Počet členov komisie: 4                                                                           

Hlasovanie: za: 3, proti: 0 , zdržali sa: 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ing. Roman Matoušek 

                                                                                                                                 predseda komisie 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ján Michalko, DBA 

                     sekretár komisie 


