
Finančná komisia 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach 

konaného dňa 7. 2. 2019 

 

 K bodu 1: 

Otvorenie a schválenie programu 

Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky. 

Uznesenie: 

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania.  

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:  0 

 

 K bodu 2: 

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019 - 2021 

Uznesenie 1: 

Doplňujúci návrh: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu doplniť  

v bode A. schvaľuje  

5. Podľa ods. 2 § 15 Peňažné fondy zákona č. 583/2004 Z. z. použitie Rezervného fondu vo 

výške 6 700 000 €. 

Bod C.  

žiada primátora mesta Košice informovať mestské zastupiteľstvo jedenkrát štvrťročne 

o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta podľa jednotlivých programov 

a o realizovaných zmenách programového rozpočtu vykonaných v zmysle poverenia podľa 

bodu B tohto uznesenia. 

Pôvodný bod C označiť ako bod D 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 2: (pôvodný návrh uznesenia vyplývajúci z materiálu predloženého na MZ vrátane 

doplňujúceho návrhu) 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál  prerokovať a schváliť podľa 

predloženého návrhu vrátane doplňujúceho návrhu 

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržali sa:  3 

 

 K bodu 3: 

Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa:  0 

 

 K bodu 4: 

Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie 

inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší  

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 



 

 K bodu 5: 

Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Požiarnická 3, Košice v rámci programu 

Podpora rozvoja športu na rok 2019 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 K bodu 6: 

Prevod pozemkov v k.ú. Barca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu 

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 K bodu 7: 

Prevod pozemkov v k.ú.  Šaca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Uznesenie: 

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  prerokovať a schváliť materiál podľa 

predloženého návrhu 

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržali sa: 1 

 

 

 

 
 

 

                                                                          JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.  

                                                                               predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Kažimírová 

              sekretárka komisie 


