Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 24.9.2019
Číslo: 9/19
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 24.9.2019
Prítomní: členovia a ďalší prizvaní podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o 6. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019
3. Kultúrne a športové podujatia
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
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. detailne informoval členov komisie o 6. úprave
Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019. Členovia komisie nemali doplňujúce
otázky, alebo pozmeňujúce návrhy, preto dal predseda komisie hlasovať.
Uznesenie: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy vzala na vedomie
Informáciu o 6. úprave Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 v súlade s §14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a odporúča materiál bez pripomienok predložiť
na prerokovanie na najbližšie zasadnutie MR a MZ MČ Košice – Juh.
Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu č. 3
Vedúca OKMaŠ informovala členov komisie o pripravovaných kultúrnych a športových
podujatiach v najbližšom období: 25.9. Úcta k starším spojená s návštevou seniorov
z partnerského XIII. obvodu hlavného mesta Budapešť, 12.10. sa na TS ŠZA uskutoční Veľký
športový deň a taktiež pripravujeme v tento deň Diamantovú svadbu na požiadanie
obyvateľov MČ Košice – Juh.
K bodu č. 4
Vedúci OEaM Ing. Zahoranský, PhD. informoval členov komisie o vandalizme na športovom
ihrisku Užhorodská ul., sídlisko Železníky. Nasilu vytrhnuté lavičky, dorezané sieťky,
prepálený povrch na športovisku, či neporiadok.
Predseda komisie navrhoval na predchádzajúcich zasadnutiach zatraktívniť občasník Južan
napr. krížovkou. Ako odmena za vylúštenie by mohli byť napr. voľné vstupenky na hokej, do
divadla a pod. Predseda komisie oznámil členom komisie, že už oslovil potenciálnych
partnerov.

K bodu č. 5
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie
zasadnutie komisie sa uskutoční 22.10.2019 /utorok/ o 16,00 hod. v zasadačke MÚ MČ
Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, I. poschodie, č. dv. 8.

PhDr. Andrea Tragalová
tajomník komisie

Ing. Radovan Sušila
predseda komisie

