
Záznam 
zo zasadnutia  komisie sociálnej, kultúry a športu pri MiZ MČ Košice – 

Dargovských hrdinov konaného dňa 20.8.2019 
 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:  komisia: Mgr. Dominik Babušík 
                                                                                 

                                                        

                                                                         za MÚ:        PhDr. Peter Derevjaník, PhD.   

                                                                                              Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                               Mgr. Lenka Tresová                        

                                                                                Ing. Vlasta Hausová 

                                                                                              Mgr. Jaroslav Suleň  

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Monitoring  a hodnotenie finančného a programového plnenia  rozpočtu za I. polrok 2019 

3.  Rozpočet MČ KE-DH 2019 – II. zmena- návrh  

4.  Zásady hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

      a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov –  

      novelizácia 

5.  Diskusia 

6.  Záver 

 

 

K bodu 1 

Zasadnutie komisie sociálnej, kultúry a športu otvoril predseda komisie Mgr. Dominik Babušík, 

privítal prítomných členov komisie.  

 

K bodu 2 

Ing. Vlasta Hausová, vedúca finančného oddelenia, informovala prítomných členov komisie 

o monitoringu a hodnotení  finančného a programového plnenia  rozpočtu MČ KE -DH za I. 

polrok 2019. 

 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie  informáciu o monitoringu a hodnotení finančného 

a programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2019. 

                          

K bodu 3 

Vedúca finančného oddelenia oboznámila prítomných členov komisie s návrhom na II. zmenu 

finančného a programového rozpočtu na rok 2019. 

 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie  návrh na II. zmenu finančného a programového 

rozpočtu na rok 2019. 

 

K bodu 4 

PhDr. Peter Derevjanik, PhD. prednosta MÚ, informoval prítomných členov komisie o novelizácii 

Zásad hospodárenia s   majetkom   Mestskej   časti Košice – Dargovských hrdinov    a s majetkom 

zvereným do správy Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

 

 

 



- 2  - 

 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie novelizáciu Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov  a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov. 

 

K bodu 6 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

                                                                                                         Mgr. Dominik Babušík, v. r. 

                                                                                                                   predseda komisie  

 

Zapísala:                                                                                                 

Mgr. Alena Hermanová 

   vedúca odd.soc.vecí, 

     kultúry a športu 


