FINANČNÁ KOMISIA
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH
Košice, 22. 02. 2021
Číslo: 20/2021
Zapísal: Ing. Marián Zahoranský, PhD., tajomník komisie
Tel: 720 80 30
e-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

Zápisnica z 20. individuálneho rokovania a hlasovania per rollam Finančnej
komisie MČ Košice – Juh, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 19. 2. až 22. 2. 2021
V rámci individuálneho rokovania Finančnej komisie a hlasovania per rollam boli prijaté nasledovné uznesenia:
Bod 1 – Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh –
časť mobilnej ľadovej plochy
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča zníženie celkovej min. predajnej ceny vyradeného majetku na 1 euro a v prípade
neúspešnosti predaja jeho likvidáciu na vlastné náklady MČ Košice - Juh.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 6
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 6
Za: 6
Proti: Zdržal sa: Bod 2 - Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2021
Uznesenie:
Finančná komisia prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice Juh v roku 2021 a odporúča
ho predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie MZ MČ Košice – Juh s doplnením:
- v rámci podprogramu 7.1 Športovo-zábavný areál budú zdroje krytia kapitálového výdavku vo výške 50%
z vlastných zdrojov a 50% z externých zdrojov.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 6
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 6
Za: 6
Proti: Zdržal sa: -
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Bod 3 – Záver
Hlasovanie per rollam k jednotlivým materiálom prebehlo v dňoch 19. 2. až 22. 2. 2021. Individuálne rokovanie
komisie prebehlo bez problémov, hlasovania per rollam sa zúčastnilo 6 členov Finančnej komisie z celkového
počtu 6. Na základe hlasovania per rollam sa vyhotovila prezenčná listina z individuálneho rokovania komisie,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Platnosť a pravdivosť hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom
predseda komisie a jej tajomník.

.................................................
Ing. Marián Zahoranský, PhD.
tajomník FK

........................................
Ing. Juraj Tobák
predseda FK
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