
Z á z n a m 

z 17. zasadnutia Finančnej komisie pri MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov vo volebnom 

období 2018 – 2022 konaného dňa 03. 05. 2022, v priestoroch MÚ MČ Košice – Dargovských 

hrdinov, Povstania českého ľudu 1, 040 22  Košice 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

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

za MÚ:Ing. Mgr. Martin Farkašovský, Ing. Marek Antoš  

 

Neprítomní: Ing. Tomáš Tarajčák, RNDr. Miriam Melišová-Čugová, 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Odpis pohľadávok 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

 

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

oboznámila ich s programom zasadnutia a dala o návrhu programu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 27: Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu rokovania. 

 

Hlasovanie:  za: 3                          proti: 0                           zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Vedúci finančného oddelenia prítomných informoval, že v roku 2020 došlo k zastaveniu 

starých exekúcií podľa § 2 ods.1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých 

exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná 

doba,  

- exekúcií č. EX548/2004 (pohľadávka 7 169,89 €), EX20/2007 (pohľadávka 

6 096,16 €), ktoré boli vedené voči MAMA DELICATES FAMILY export-import, 

spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácií, IČO 31 652 298 Exekútorským 

úradom JUDr. Š. Barilik,  

- exekúcie č. EX409/1999 (pohľadávka vo výške 77 999,53 € voči Tomášovi 

Rajeckému) a exekúcie č. 1072/2000 (pohľadávka vo výške 3 923,55 € voči Attila 

Nagy) ktoré boli vedená Exekútorským úradom JUDr. Ing. Karolom Mihálom  

- exekúcie č. 20061/07 (pohľadávka vo výške 12 567,21 € voči Rosemarie Bednáriková-

ROYAL NITRA), ktorá bola vedená Exekútorským úradom JUDr. Michal Mazúr.  

Posledný návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 8 118,59 € je voči MGS 

GAME, v. o. s., IČO: 36 283 703 z dôvodu, že spoločnosť je v Obchodnom registri 

vymazaná.  

 

V zmysle čl. 7 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom MČ KE-DH a s majetkom zvereným 

do správy MČ KE-DH navrhujeme MiZ MČ KE-DH schváliť návrh na upustenie od 

vymáhania predmetných pohľadávok a následné odpísanie pohľadávok. Pohľadávky sa, od 

dátumu odpísania, budú viesť rok na podsúvahovom účte. 
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Uznesenie č. 28: Finančná komisia navrhuje MiZ MČ KE-DH schváliť návrh na upustenie od 

vymáhania predmetných pohľadávok a následné odpísanie pohľadávok. 

 

Hlasovanie:  za: 3                          proti: 0                           zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

3. V bode rôzne sa poslanec Valkovský zaujímal o stav uzamykateľného kontajneroviska na 

Kurskej ulici a o budúcnosť objektu na križovatke ulíc Kurská, Kalinovská a Tr. Gen. L. 

Svobodu.. 

 

4. Mgr. Rubická - predsedníčka FK, poďakovala prítomným členom za účasť a ukončila 

rokovanie komisie.  

 

 

 

Zapísal: 

Ing. Antoš – ved. fin. odd. 

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

                                                                                                     predsedníčka  FK 


