
 

Z á p i s n i c a 
 

zo  7. rokovania  Finančnej   komisie   Miestneho   zastupiteľstva   Mestskej   časti  

Košice – Nad jazerom zo dňa 19.09.2011 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č.1 Zápisnice z rokovania FK 

                   

Program:                                        
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  

2. Monitorovacia správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového rozpočtu Mestskej 

časti Košice -Nad jazerom k 30.6.2011 

3. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2011 

4. VZN č. 37 o čistote a verejnom poriadku na území MČ Košice – Nad jazerom 

5. Rôzne 

6. Záver   

 

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu rokovania 
 
Rokovanie finančnej komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie JUDr. Kristína Michalíková.  

Predsedkyňa komisie navrhla program rokovania, ktorý bol komisiou schválený. 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
K bodu 2 -  Monitorovacia správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového  rozpočtu  

Mestskej časti  Košice – Nad jazerom k 30.6.2011 
 
Ing. Marta Vojtasová členov komisie podrobne  informovala o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 

programového  rozpočtu Mestskej časti  Košice – Nad jazerom k 30.6.2011 a o plnení ukazovateľov 

jednotlivých programov. 

K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky ani otázky. 

 

Uznesenie č.21/2011 
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Nad jazerom  berie na vedomie  
Monitorovaciu správu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov programového  rozpočtu Mestskej časti  

Košice – Nad jazerom k 30.6.2011 

 

Výsledok hlasovania: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 - Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 

2011 

 
V uvedenom bode sa hlasovalo o žiadosti o  poskytnutie  dotácie  pre verejnú knižnicu J. Bocatia 

Košice – pobočku v MČ Košice – Nad jazerom na nákup denníka Korzár na II. polrok 2011 vo výške 

80,-EUR.  (V roku 2011 už bola VK J Bocatia poskytnutá dotácia na iný účel – nákup kníh v sume 

50,- EUR.) 
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Výsledok hlasovania: 

Prítomní:7 

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržal sa: 1 

 
Finančná komisia neschválila dotáciu pre VK J. Bocatia na nákup denníka Korzár. 

 
K bodu 4 - VZN č. 37 o čistote a verejnom poriadku na území MČ Košice – Nad jazerom 
   

Uvedený materiál predniesla JUDr. Kristína Michalíková. Požiadala všetkých členov finančnej 

komisie o preštudovanie už platného VZN, pripomienkovanie nového,  tak, aby do konca novembra 

boli právnemu oddeleniu doručené názory, podnety a pripomienky členov. Nové VZN bude 

predložené na rokovanie MiZ v decembri 2011. 

 
K bodu 5 - Rôzne 
 

 Ing. Vojtasová informovala členov komisie, že na rokovanie MiZ bude predložený návrh  

na zmenu v osobe kupujúceho objektu Važec – kupujúci L. Hovan požiadal, aby kúpna zmluva  

bola napísaná naňho spolu aj s manželkou. Ostatné podmienky vrátane už schválenej kúpnej ceny 

zostanú nezmenené. 

 

K bodu 6 - Záver 
 

Rokovanie finančnej komisie ukončila predsedkyňa JUDr. Michalíková. 

 

 

 
 

V Košiciach dňa 21.9.2011                   

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Vojtasová                                                         JUDr. Kristína Michalíková 

                 tajomníčka komisie                                                                  predsedkyňa komisie 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdeľovník zápisnice: 

1x originál – predsedkyňa komisie 

1x originál – tajomníčka komisie 

1x kópia e-mailom- zástupca starostky 

                                 prednostka 

                                 org.-právne odd. 

                               


