Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE – JUH
Košice 22.10.2019
Číslo: 10/19
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 22.10.2019
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 7. 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 7. 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 7. 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: 28.10. Stretnutie s jubilantmi. V dňoch 27.12. – 28.12. 2019
pripravujeme NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie, ktoré je finančne náročné. Ved. odd.
preto informovala členov komisie o možnosti zapojiť sa, alebo osloviť prípadných sponzorov
na podujatie.
K bodu č. 4
V rámci diskusie p. Kyjovský upozornil na diery v komunikácii na ul. Palárikovej 1 – 3
a požiadal o možnú nápravu tejto situácie. A taktiež pri Duett Business Residence, Palárikova
ul., by bolo žiadúce dať dopravné značenie, kvôli bezpečnosti.
Pani Horňáková upozorňuje na výtlky na ceste pri garážoch vedľa parčíka J. Psotku, a taktiež
na chýbajúce osvetlenie tohto priestoru. Kvôli bezpečnosti by bola vhodná aspoň jedna lampa
verejného osvetlenia.
K bodu č. 5
Ing Sušila poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí. Najbližšie
zasadnutie komisie sa uskutoční 25.11.2019 /pondelok/ 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

