Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 4.3.2019
Číslo: 2/19
Zapísal: PhDr. Andrea Tragalová
Tel: 055/ 720 80 36
e- mail: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 4.3.2019
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informačný spravodaj Južan
3. Udeľovanie verejných ocenení
4. Diskusia
5. Záver

K bodu č.1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Radovan Sušila. Pán predseda privítal prítomných
a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Následne dal predseda komisie hlasovať o
predloženom návrhu programu. Program bol jednoznačne schválený.

K bodu č.2
Vedúca OPaM JUDr. Ľudmila Bernátová informovala členov komisie o obsahovej náplni IS
Južan a požiadala členov komisie o vyjadrenie sa k článkom, ktoré by museli byť z obsahovej
náplne vyradené z dôvodu nedostačujúcej kapacity spravodaja (ak k takejto situácii dôjde).
Pani poslankyňa S. Ivančová navrhuje vypustiť z externých článkov bod. č.8 zaslané ZŠ
Požiarnickou, poprípade, ak to kapacita umožní ponechať článok „Fašiangový Valentín“. Pán
poslanec R. Nagy navrhuje z externých článkov v prípade nedostatočnej kapacity vypustiť
bod. č. 3 zaslaný J. Liptákom „Veľmi úspešná členka ZO SZPB Viera Záhorčáková“. Pán M.
Kyjovský odporúča vyradenie článkov z obsahovej náplne ponechať na rozhodnutí Miestnej
rady, tak ako tomu bolo v minulosti.
Predseda komisie prečítal uznesenie a následne dal hlasovať.

Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Obsahovú náplň Južanu a odporúča materiál predložiť na prerokovanie na najbližšie
zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0
Na otázky členov ohľadne vydávania občasníka Južan komisie Ľ. Bernátová odpovedala
nasledovne: tlač a grafika IS Južan za 6 strán činí 510 €, tzv. zrkadlo činí cca 200 €
a doručovanie do schránok činí cca 220 €. Náklad IS Južan je 10 500 výtlačkov.
Ďalej vedúca OPaM upozornila na končiacu sa zmluvu na tlač občasníka dňa 31.3.2019
a nutnosť vyhlásiť súťaž na výber nového dodávateľa. Predseda komisie R. Sušila navrhuje
súčinnosť komisie pri nastavovaní podmienok a kritérií do súťaže.

K bodu č. 3
Z predložených návrhov na udeľovanie verejného ocenenia „Cena Mestskej časti Košice –
Juh“ členovia komisie odporúčajú oceniť 2 jednotlivcov a to Mgr. Adrianu Čurajovú a Tibora
Matouška. Z navrhovaných kolektívov členovia komisie navrhujú Florbalový klub FLORKO
Košice. Keďže nepadli už žiadne ďalšie návrhy predseda komisie prečítal návrh uznesenia
a následne dal hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy odporučila doručené
návrhy ocenení pre jednotlivcov a kolektív predložiť na najbližšie rokovanie MR a MZ MČ
Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 4
Do diskusie sa členovia komisie nezapojili.
K bodu č. 5
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie zasadnutie
komisie sa uskutoční 11.3.2019 /pondelok/ o 16,00 hod. v zasadačke MÚ MČ Košice – Juh,
Smetanova 4, Košice, I. poschodie, č. dv. 8.

PhDr. Andrea Tragalová
vedúca OKMaŠ

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

