
                         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

Finančná komisia 

 

Zápisnica napísaná z hlasovania „Per rollam“ z 18.-21.02.2022 

 

 

Dňa 18.02.2022 o 8:58 tajomníčka finančnej komisie Ing. Viera Háberová zo svojej e-mailovej 

adresy rozposlala členom komisie žiadosť o hlasovanie „Per rollam“ o bodoch rokovania 

komisie: 

 

1. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október – 

november 2021 

 

Možné odpovede boli: 

Za 

Proti 

Zdržiavam sa 

 

2. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 

2021 

 

Možné odpovede boli: 

Za 

Proti 

Zdržiavam sa 

 

Najneskorší termín hlasovania spätným e-mailom bol predsedom komisie Ing. Romanom 

Matoušekom stanovený na deň 21.02.2022 na e-mailovú adresu viera.haberova@mckvp.sk. 

 

Výsledok hlasovania: 

Celkový počet členov komisie:                                               10 

Počet členov, ktorí hlasovali v stanovenom termíne:               6 

Počet členov, ktorí hlasovali po termíne:                                 1 

Počet členov, ktorí nehlasovali:                                                3 

 

                                            Inf. správa o zrealizovaných                 Inf. správa o zrealizovaných  

                                            rozpočtových opatreniach                     rozpočtových opatreniach 

Meno a priezvisko              za obdobie október-november 2021      za obdobie december 2021                                                

Ing. Roman Matoušek   ZA          ZA 

Ing. Marta Sidorjaková                        ZA          ZA 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.              ZA          ZA 

Mgr. Mariana Kelbelová                          ZA          ZA 

Ing. Martin Žec                                      ZA          ZA 

Marián Koszoru                                      ZA          ZA 

 

Ing. František Palkó (hlasoval po termíne)    ZA                                               ZA 

Nehlasovali: 

Mgr. Zdeno Bartók, doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Peter Višňovec. 

Hlasovanie bolo platné. Hlasovalo 6 z 10 členov finančnej komisie. Uznesenia boli prijaté. 

mailto:viera.haberova@mckvp.sk


U z n e s e n i a 

 
1. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október - 

november 2021 

Uznesenie z hlasovania „Per rollam“ zasadnutia finančnej komisie: 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

október - november 2021.    

 

2. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 
2021 

Uznesenie z hlasovania „Per rollam“ zasadnutia finančnej komisie: 

Finančná komisia odporúča MieZ MČ Košice - Sídlisko KVP: 

vziať na vedomie informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 

december 2021.    

 

   
 

 

 

v Košiciach, dňa 23.02.2022 

Zapísala: Ing. Viera Háberová 

 

 

  Ing. Roman Matoušek 

   predseda komisie v. r. 


