
Z á z n a m 

z 11. zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov vo volebnom 

období 2018 – 2022 konaného dňa 11. 01. 2021, ktoré sa konalo dištančnou formou „per 

rollam“. 

___________________________________________________________________________ 

 

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, vzhľadom na výnimočnosť situácie 

spôsobenej šírením pandemického ochorenia COVID -19, rozhodla sa pristúpiť k rokovaniu 

finančnej komisie dištančnou formou „per rollam“. Tento spôsob uskutočnenia rokovania 

finančnej komisie bolo zvolené z dôvodu nedostatočného softvérového vybavenia. Výstupy 

z rokovania finančnej komisie v podobe uznesení, budú prijaté hlasovaním „per rollam“. 

Poslanci hlasovali dňa 11. 01. 2021 v čase od 8.00 hod. do 24.00 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Finančný a programový rozpočet MČ Košice – Dargovských hrdinov na 

roky 2021 – 2023  – návrh 

3. Zásady hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov – zmeny a doplnenia  

4. Záver 

 

K bodu 2 

Návrh uznesenia : 

 

Finančná komisia MČ KE-DH  

berie na vedomie návrh Finančného a programového rozpočtu MČ KE-DH na rok 2021 

a následné roky 2022-2023 a odporúča  MiZ predložený  návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť 

a návrhy rozpočtov na roky 2022-2023 zobrať na vedomie bez pripomienok. 
 

K návrhu uznesenia v určenej lehote, do 08. 01. 2021 do 11.00 hod, neboli podané 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

 

O návrhu uznesenia hlasovali 4 poslanci, z celkového počtu poslancov 5.  

Za návrh uznesenia hlasovali: 4 poslanci.  

Hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov.  

Proti návrhu uznesenia bolo: 0 poslancov.  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2 

Návrh uznesenia : 

 

Finančná komisia odporúča MiZ schváliť dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

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

časti Košice – Dargovských hrdinov bez pripomienok. 
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K návrhu uznesenia v určenej lehote, do 08. 01. 2021 do 11.00 hod, neboli podané 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

 

O návrhu uznesenia hlasovali 4 poslanci, z celkového počtu poslancov 5.  

Za návrh uznesenia hlasovali: 4 poslanci.  

Hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov.  

Proti návrhu uznesenia bolo: 0 poslancov.  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov 

 

 

 

 

Zapísal:  

Ing. Antoš – ved. fin. odd.                  

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

                                                                                                     predsedníčka  FK 


