
Finančná komisia pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice - Nad jazerom 

 

                                                                                                           V Košiciach dňa 9. 3. 2015 

                                                                                     

 P O Z V Á N K A 

                                                                                                                                                                          

  

 

Pozývam Vás na  1. zasadnutie  finančnej komisie  miestneho  zastupiteľstva  

Mestskej časti  Košice – Nad jazerom, ktoré  sa uskutoční dňa  

 

 

16. 3. 2015  ( v pondelok)  o 15:45  hod.  v zasadačke miestneho úradu (na prízemí) 

na Poludníkovej 7 s týmto programom: 
 

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

      2.   Predstavenie sa jednotlivých členov finančnej komisie  

      3.   Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2015 

            a na roky 2016 - 2017 

      4.   Záverečný účet Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2014 

      5.   Výročná správa Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2014 

      6.   Návrh na zrušenie uznesenia č. 119 z 12. rokovania miestneho zastupiteľstva Mestskej  

            časti Košice - Nad jazerom o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku  - skladu, 

            súp. č. 2779 na parcele č. 3987/1 zapísaného na LV č. 13783, k. ú. Jazero 

      7.   Návrh na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku - Verejné  

            osvetlenie chodníkov na Baltickej ulici v Košiciach  

      8.   Návrh na priamy prevod  vlastníctva nehnuteľného majetku - Verejné osvetlenie   

            chodníkov na Baltickej ulici v Košiciach pre mesto Košice z dôvodov hodných  

            osobitného zreteľa 

      9.   Informatívna správa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok v 2. polroku 2014 

      10. Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Nad jazerom 

            - návrhy členov komisie na zmeny 

      11. Rôzne 

12. Záver 

 

Materiály  k bodom č. 3 - 9 si členovia komisie  môžu pozrieť na linku: 
http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=721   
- na ľavej lište pod: Miestna rada 12. 3. 2015 -  materiály - môže požadovať 

       heslo : zastupitel. 

Materiály  k bodu č. 10 - platné Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva 

MČ Košice - Nad jazerom  + návrh doplnku č. 1 a Odmeňovací poriadok poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach sú prílohou tejto pozvánky. 

 

 

                                                                                            v. r.  Marián Gál 

                                                                                            predseda komisie   

Vybavuje: Marta Vojtasová 

tel. č.: 3027727, 0908 960591 
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