
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 
Finančná komisia 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 16. 12. 2019 o 16.00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Ladislav Takáč, PhD., Ing. Roman Matoušek, Marián 
Koszoru,  Mgr. Zdeno Bartók, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Ing. Ivan Harajda, Ing. František 
Palkó, Ing. Martin Žec, Ing. Marta Sidorjaková 
Ospravedlnení: doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Mgr. Mariana Kelbelová  
 
Program: 

1) Otvorenie  
2) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – november 

2019     
3) Schválenie   doplnenia časti pozemkov do predmetu nájmu medzi Mestskou časťou Košice – 

Sídlisko KVP ako prenajímateľom a Slovnaft a.s. ako nájomcom, z dôvodu hodného 
osobitného  

4) Žiadosť o poskytnutie dotácie – Liga proti reumatizmu, Občianske združenie  
5) Záver 
 
 
1. Otvorenie 
      Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD., privítal prítomných členov na 7. zasadnutí 
komisie, oboznámil členov komisie s programom a zároveň oznámil, že komisia je uznášania 
schopná.  
 

                     Hlasovanie k programu: 
                                                                                                        Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 
 
 
2. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – 
november 2019 
     Predseda komisie oboznámil prítomných  o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za 
obdobie júl – november 2019, riešila sa väčšinou úprava rozpočtu v položkám súvisiacich najmä 
s čerpaním transferov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
Otvorenie diskusie: 
     Bez diskusie.  
 
Uznesenie k danému bodu rokovania 
Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 
vziať na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 
júl – november 2019 
 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 
                                                                                         Za: 7     Proti:0     Zdržal sa: 0 
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3. Schválenie   doplnenia časti pozemkov do predmetu nájmu medzi Mestskou časťou 
Košice – Sídlisko KVP ako prenajímateľom a Slovnaft a.s. ako nájomcom, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

Predseda komisie Ing. Takáč oboznámil komisiu o doplnení časti pozemku, ktorá sa 
nachádza pod reklamným pútačom do predmetu nájmu podľa predloženého návrhu. 

Otvorenie diskusie: 
Bez diskusie. 
 
Uznesenie k danému bodu rokovania 
Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 
schváliť Schválenie   doplnenia časti pozemkov do predmetu nájmu medzi Mestskou časťou 
Košice – Sídlisko KVP ako prenajímateľom a Slovnaft a.s. ako nájomcom, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. 
 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 
                                                                                         Za: 6     Proti:0     Zdržal sa: 1 
 

4. Žiadosť o dotáciu pre Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka 
Košice 

      Predseda komisie informoval o žiadosti o dotáciu pre Občianske združenie Liga proti 
reumatizmu – Miestna pobočka Košice. Naďalej platí konsenzus, že MČ poskytuje dotácie po 
dohode iba organizáciám na území MČ – Sídlisko KVP. V žiadosti o dotáciu chýbala príloha.  
 
Otvorenie diskusie: 
Bez diskusie. 
        
Uznesenie k danému bodu rokovania 
Finančná komisia neodporúča MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: 
schváliť dotáciu pre Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka 
 

                                                                                   Hlasovanie k programu: 
                                                                                         Za: 6     Proti:1     Zdržal sa: 0 

                                                                                                                                                                                                          
5. Záver 

Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie. 
 

v Košiciach, dňa 16. 12. 2019 

 

Zapísala: Ing. Lenka Sirotňáková 

 

 

Ing. Ladislav Takáč, PhD. 
   predseda komisie v. r. 
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