Záznam
zo zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa
09.05.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
za komisiu: JUDr. Gaura, Ing. Potemra, Mgr. Rubická
za MÚ: PhDr. Peter Derevjaník, PhD., Ing.Mgr. Farkašovský, Ing. Hausová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Rozpočet MČ KE-DH na rok 2018 – I. zmena (návrh)
Určenie platu starostu – návrh
Určenie platu kontrolóra – návrh
Rôzne
- Rokovací poriadok MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov
6. Záver
1. JUDr. Gaura - predseda FK privítal prítomných členov finančnej komisie
a oboznámil ich s programom zasadnutia.
2. Ing. Hausová informovala členov FK o dôvodoch návrhu I. zmeny rozpočtu MČ
KE-DH na rok 2018.
Uznesenie č. 45: Finančná komisia návrh I. zmeny rozpočtu MČ KE-DH na rok
2018 berie na vedomie a odporúča Rade pri MiZ a MiZ tento
návrh schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie: za: 3
3.

proti: 0

zdr.: 0

FK bola oboznámená s dôvodovou správou k návrhu na určenie platu starostu
mestskej časti v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov. Na základe
predloženej dôvodovej správy FK odporúča Rade pri MiZ a MiZ schváliť
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 46: Finančná komisia odporúča, na základe dôvodovej správy Rade
pri MiZ a MiZ určiť od 01.01.2018 plat starostu Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov vo výške 2 758 €.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdr.: 0

4. FK bola oboznámená s dôvodovou správou k návrhu na určenie platu kontrolóra
mestskej časti v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov. Na základe dôvodovej správy FK odporúča Rade pri MiZ a MiZ
schváliť nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 47: Finančná komisia odporúča, na základe dôvodovej správy Rade
pri MiZ a MiZ určiť od 01.01.2018 plat kontrolóra Mestskej
časti Košice – Dargovských hrdinov vo výške 1 496 €.
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdr.: 0

5. V rôznom FK prerokovala predložený návrh Rokovacieho poriadku MiZ MČ
Košice – Dargovských hrdinov. Dôvodom návrhu zmien rokovacieho poriadku je
predovšetkým posledná novelizácia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení zákonom č. 70/2018 Z.z,. ktorým sa menia okrem iného aj niektoré
ustanovenia týkajúce sa rokovania miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 48: Finančná komisia odporúča Rade pri MiZ a MiZ schváliť návrh
Rokovacieho poriadku MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov
bez pripomienok.
Hlasovanie: za:

6. JUDr. Gaura
komisie.

3

proti: 0

zdr.: 0

poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil

Zapísala:
Ing. Hausová – ved.fin.odd.
JUDr. Ladislav Gaura, v.r.
predseda FK

rokovanie

