Záznam
zo zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa
19.11.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
za komisiu: Mgr. Jana Rubická, Ing. Marek Antoš, Eduard Valkovský, Roland Georgiev,
Ing. Tomáš Tarajčák
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 2020–2022 –
návrh
3. Predaj majetku MČ KE-DH z dôvodov hodných osobitného zreteľa
4. 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 MČ KE-DH na rok
2020 a následné roky 2021-2022.
Uznesenie č. 11: Finančná komisia berie na vedomie návrh Finančného
a programového rozpočtu MČ KE-DH na rok 2020 a následné
roky 2021-2022 a odporúča Rade pri MiZ a MiZ predložený
návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a návrhy rozpočtov na roky
2021-2022 zobrať na vedomie bez pripomienok.
za: 5

proti: 0

zdr.: 0

3. Vedúca finančného oddelenia oboznámila členov komisie s dôvodovou správou
k prevodu majetku MČ KE-DH z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu je :
- detské ihrisko na ulici Fábryho 1 – 3, osadené na pozemku
vo vlastníctve mesta Košice, parc. č.: 3017, k.ú Furča
- detské ihrisko na Benadovej ulici, osadené na pozemku
vo vlastníctve mesta Košice, parc.č.: 2091 a 2092, k.ú Furča
- verejné osvetlenie v rozsahu 10 svetelných bodov – ul. Fábryho, ul.
Bielocerkevská, ul. Kurská, pri kostole Svätej rodiny, ul. Exnárova.
Prevod bude realizovaný za cenu 1,- € za každú jednotlivú stavbu
na nadobúdateľa - mesto Košice, ktoré bude vykonávať správu a údržbu
predmetných stavieb.
Uznesenie č. 12: Finančná komisia berie na vedomie zámer prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku mestskej časti z dôvodov hodných
osobitného zreteľa a odporúča Rade pri MiZ a MiZ takto
predložený materiál schváliť.

za: 5

proti: 0

zdr.: 0

4. 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
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