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Z á z n a m 

zo zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 

12.02.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   

za komisiu:  Mgr. Jana Rubická, Ing. Marek Antoš, Roland Georgiev, Eduard Valkovský   

za MÚ:  PhDr. Peter Derevjaník, PhD.,  Ing.Mgr. Martin Farkašovský, Ing. Vlasta Hausová  

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Finančný a programový rozpočet MČ KE-DH na roky 2019-

2021 – návrh 

3. Pohľadávky – návrh na odpis 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Mgr. Rubická  -  predsedníčka FK, privítala prítomných členov finančnej komisie 

a oboznámila  ich s programom zasadnutia.  

 

2. FK prerokovala návrh Finančného a programového rozpočtu Mestskej časti Košice 

– Dargovských hrdinov na roky 2019-2021.  

 

Uznesenie č. 1: Finančná komisia návrh Finančného a programového 

rozpočtu   Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na roky 2019-2021 

berie  na vedomie a odporúča Rade pri MiZ a MiZ takto preložený materiál 

schváliť bez pripomienok.  

 

za: 4                                 proti: 0                           zdr.: 0 

 

3.  FK bol predložený návrh na zastavenie exekúcií, ktorý bol mestskej časti zaslaný 

exekútorom. Exekútor predložil aj správy o stave jednotlivých exekučných konaní. 

Na základe predložených správ exekútora zo dňa 18.7.2018 a 16.8.2018 

navrhujeme zastaviť exekučné konania, ktoré sú dlhodobo nevymožiteľné a ich 

ďalšie vymáhanie je neefektívne. Na základe toho mestská časť navrhuje v zmysle 

čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom MČ KE-DH a s majetkom zvereným do 

správy MČ KE-DH upustiť od vymáhania pohľadávok do 3 500 € na základe 

rozhodnutia starostu. Pohľadávky budú následne na základe rozhodnutia starostu 

odpísané. Pohľadávky sa, od dátumu odpísania, budú viesť rok na podsúvahovom 

účte.  

 

Uznesenie č. 2: Finančná komisia súhlasí s návrhom na zastavenie exekúcii. 

FK, po obdržaní pozastavení exekúcií súdom, súhlasí s ich odpísaním             

na základe rozhodnutia starostu.   

 

      za: 4                                proti: 0                             zdr.:  0 



2 

 

4. V rôznom FK bola oboznámená s návrhom prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mestskej časti z dôvodu osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je: 

- detské ihrisko na ul. Povstania českého ľudu č. 28-34, osadené na pozemku 

vo vlastníctve Mesta Košice, par. č. 1968/3, k.ú Furča 

- detské ihrisko na ul. Buzulucká č. 8, osadené na pozemku vo vlastníctve 

Mesta Košice, parc.č. 2602, k.ú Furča  

- detské ihrisko na Lidickom nám. č. 9-11, osadené na pozemku                   

vo vlastníctve Mesta Košice, parc. č. 2213, k ú  Furča. 

 

Prevod bude realizovaný za cenu 1 € za každú jednotlivú stavbu                      

na nadobúdateľa – Mesto Košice, ktoré bude vykonávať správu a údržbu 

predmetných stavieb.  

 

Uznesenie č. 3:  FK prevod majetku MČ KE-DH z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa berie na vedomie a odporúča návrh prevodu Rade         

pri MiZ a MiZ schváliť bez pripomienok.   

 

            za: 4                                proti: 0                          zdr.: 0 

                                                                                                                                                

5. Mgr. Rubická  -  predsedníčka FK,  poďakovala prítomným členom za účasť 

a ukončila  rokovanie komisie.  

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Hausová – ved.fin.odd.                  

                                                                                            Mgr. Jana   R u b i c k á, v.r.         

                                                                                                     predsedníčka  FK 

 

 

 

 

 


