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Z á z n a m 

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

06.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   

za komisiu: JUDr. Gaura, Ing. Potemra,  Mgr. Rubická, JUDr. Zvolenský   

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

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet za rok 2016 a rozbor rozpočtového hospodárenia 

MČ KE-DH  

3. Individuálna výročná správa MČ KE-DH za rok 2016 

4. Návrh na zrušenie uznesení č. 184/2001 a 57/2011 

5. Návrh na určenie limitov na mobilné telefóny 

6. Záver 

 

1. JUDr. Gaura  - predseda FK  privítal prítomných členov finančnej komisie 

a oboznámil  ich s programom zasadnutia.  

 

2.  FK prerokovala Záverečný účet za rok 2016 a rozbor rozpočtového hospodárenia 

MČ KE-DH. Vedúca finančného oddelenia oboznámila členov FK so Správou 

nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 36:  Finančná komisia  Záverečný účet a rozbor rozpočtového  

                             hospodárenia MČ KE-DH za rok 2016 zobrala na vedomie  

                            a odporúča Rade pri MiZ a MiZ takto predložený materiál  

                            schváliť bez  pripomienok.                                   

                                                                                                    

                           Hlasovanie: za:   4      proti: 0               zdr.: 0 

 

3. Členovia FK boli oboznámení s Individuálnou výročnou správou MČ KE-DH za 

rok 2016. 

 

Uznesenie č. 37:  Finančná komisia Individuálnu výročnú správu MČ KE-DH za   

                             rok 2016 berie na vedomie a odporúča Rade pri MiZ a MiZ takto  

                             predložený materiál schváliť bez pripomienok. 

                                                                                                    

                           Hlasovanie: za:  4       proti: 0               zdr.: 0 

 

4. FK bol predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 184/2001 v časti c) zo dňa 

27.2.2001 a uznesenia č. 57/2011 zo dňa 19.12.2011. Uznesením č. 184/2001 

v časti c) boli určené limity pre mobilné telefóny nasledovne:  

- starosta MČ max. 3 000,- SK vrátane DPH mesačne 

- zástupca starostu MČ max. 1 000,- Sk vrátane DPH mesačne 

- prednostka MÚ MČ max. 1 500,- Sk vrátane DPH mesačne 
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- kontrolór MČ max. 1 500,- Sk vrátane DPH mesačne 

- šofér max. 700,- Sk vrátane DPH mesačne.  

 

Uznesením č. 57/2011 v časti a)  boli zrušené limity pre mobilné telefóny 

v prípade starostu MČ, zástupcu starostu MČ a miestneho kontrolóra a v časti b) 

boli určené limity na mobilné telefóny pre: 

- starostu MČ Košice – DH vo výške 80,00 €/mesiac, vrátane DPH 

- miestneho kontrolóra MČ Košice – DH vo výške 40,00 €/mesiac, vrátene DPH. 

Návrh na zrušenie uvedených uznesení sa predkladá z dôvodu ich neaktuálnosti.    

 

Uznesenie č. 38:  Finančná komisia odporúča Rade pri MiZ a MiZ zrušiť  

                             uznesenie č. 184/2001, zo dňa 27.2.2001 v časti c) a uznesenie  

                             č. 57/2011, zo dňa 19.12.2011 v časti b).  

                                                                                                                                 

                              Hlasovanie: za: 4        proti: 0               zdr.: 0 

 

5.  FK bola oboznámená s novým návrhom na určenie  limitov na mobilné telefóny 

pre: 

- starostu MČ Košice – DH vo výške 50,00 €/mesiac, vrátane DPH 

- prednostu MÚ MČ Košice – DH vo výške 40,00 €/mesiac, vrátene DPH 

- kontrolóra MČ Košice – DH vo výške 30,00 €/mesiac, vrátene DPH.  

 

Uvedené limity súvisia s novými zmluvami, ktoré boli uzatvorené Mestskou 

častou Košice – DH s novým operátorom.  

 

Uznesenie č. 39:  Finančná komisia odporúča  Rade pri MiZ a MiZ určiť limity na  

                             mobilné telefóny tak, ako je to uvedené v predloženom návrhu. 

                                                                                                                                                                

                              Hlasovanie: za:  4      proti: 0               zdr.: 0                            

 

6. JUDr. Gaura   poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil  rokovanie 

komisie.  

 

     

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Hausová – ved.fin.odd.                  

                                                                                            JUDr. Ladislav Gaura, v.r.         

                                                                                                          predseda FK  

 

 

 

 

 

 


