Finančná komisia
Uznesenia
zo zasadnutia Finančnej komisie pri MZ v Košiciach
konaného dňa 21. 5. 2020
 K bodu 1:
Otvorenie a schválenie programu
Program zasadnutia bol schválený v poradí:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh VZN mesta Košice č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva
2/1 Správa hlavného kontrola vo veci podnetov vyhradzovania miest na trvalé parkovanie
na Kováčskej ulici a vo veci zrušenia parkovacích miest pre ŤZP
2/2 Finančná kompenzácia vo veci 50 % zľavy z dane z nehnuteľností pre seniorov nad 70
rokov
3. Návrh na reštrukturalizáciu úverov
4. Pokračovanie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a.s. pre MHD
s účinnosťou od 1. 2. 2020“
5. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na investičnú
akciu „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice“, súpis. č. 835
6. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019
7. Rôzne
8. Záver
Uznesenie:
Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania vrátane doplnených bodov 2/1
a 2/2
Hlasovanie: Za: 11
Uznesenie bolo schválené.

Proti: 0

Zdržali sa: 0

 K bodu 2:
Návrh VZN mesta Košice č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť materiál podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: Za: 4
Uznesenie nebolo schválené.

Proti: 1

Zdržali sa: 8

 K bodu 2/1:
Správa hlavného kontrola vo veci podnetov vyhradzovania miest na trvalé parkovanie
na Kováčskej ulici a vo veci zrušenia parkovacích miest pre ŤZP
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál
Hlasovanie: Za: 14
Uznesenie bolo schválené.

Proti: 0

Zdržali sa:0

 K bodu 2/2:
Finančná kompenzácia vo veci 50 % zľavy z dane z nehnuteľností pre seniorov nad 70
rokov

Uznesenie:
Finančná komisia žiada primátora mesta Košice predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktorí do 31.12.2019 dosiahli vek 70
rokov a neuplatnili si zníženie dane o 50 % z bytu, alebo rodinného domu, ak tento byt alebo rodinný
dom slúži na ich trvalé bývanie.
Hlasovanie: Za: 14
Uznesenie bolo schválené.

Proti: 0

Zdržali sa:0

 K bodu 3:
Návrh na reštrukturalizáciu úverov
Uznesenie 1:
Finančná komisia odporúča zobrať na vedomie informáciu o reštrukturalizácii úverov a nesúhlasí so
zmenou textu uznesenia č. 198 zo dňa 19. 9. 2019 týkajúceho sa zmeny textu z pôvodného
„dobudovanie športovej infraštruktúry“ na „kapitálové výdavky“
Hlasovanie: Za: 6
Uznesenie nebolo schválené.

Proti: 0

Zdržali sa: 7

Uznesenie 2:
Finančná komisia odporúča zobrať na vedomie informáciu o reštrukturalizácii úverov vrátane
zmeny textu uznesenia č. 198 zo dňa 19. 9. 2019 týkajúceho sa zmeny textu z pôvodného
„dobudovanie športovej infraštruktúry“ na „kapitálové výdavky“
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Uznesenie bolo schválené.
 K bodu 4:
Pokračovanie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a.s. pre MHD s účinnosťou
od 1. 2. 2020“
Uznesenie 1:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu
a schváliť.
Hlasovanie: za: 12
Uznesenie bolo schválené.

Proti: 0

predložený materiál prerokovať
Zdržali sa:1

Uznesenie 2:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť a zároveň nezrušiť bod 5 v časti C Dodatku č. 2 k Tarife DPMK, a.s.
Hlasovanie: Za: 2
Uznesenie nebolo schválené.

Proti: 6

Zdržali sa: 5

 K bodu 5:
Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na investičnú
akciu „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice“, súpis. č. 835
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť
Hlasovanie: Za: 13
Uznesenie bolo schválené.

Proti: 0

Zdržali sa: 0

 K bodu 6:
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie.
Hlasovanie: Za: 11
Uznesenie bolo schválené.

Proti: 0

Zdržali sa: 1

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Marta Kažimírová
sekretárka komisie

