
Zápis zo zasadnutia Komisie komunitného rozvoja a kultúry        
pri MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Dátum zasadnutia:   
18.2.2019 

Prítomní:    Predseda komisie –Martin Cuper 

   Členovia komisie : Mária Horváthová, Juraj Mazák, Zuzana Slivenská, Eva Zummerová, 

                                     Jozef Eged, Ildikó Szegedyová, Marián Hudák, Terézia Kovalčíková 

   Asistentka:  Janka Rajňáková     

                Hostia: Miloš Ihnát – starosta mestskej časti,   

             Jozef Ivan – predseda Klubu seniorov,  

             Dana Sabová – ved. odd. správneho a sociálneho MÚ,  

            Jarmila Repčíková – Združenie žien Slovenska 

           Zora Cséfalvayová Orosová - dobrovoľníčka 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2019 _komunitný rozvoj a kultúra 

3. Rôzne 

 

Ad1/ 

Predseda komisie  Martin Cuper   na prvom zasadnutí Komisie komunitného rozvoja a kultúry  privítal 

všetkých prítomných členov a poprial im veľa úspechov v práci pre mestskú časť. 

Ad2/ 

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 komunitný rozvoj a kultúra 

Predseda komisie vyzval prítomných členov, aby vyjadrili svoje pripomienky k navrhovanému 

rozpočtu.  Ildikó Szegedyová požiadala o priblíženie organizácie plesu mestskej časti – konktrétne 

finančnej čiastky 500 €, ktorá je rozpočtovou položkou. Použitie finančných prostriedkov zdôvodnila 

Jarmila Repčíková. Finančné prostriedky boli použité na prenájom miestnosti, výzdobu a kvety pre 

prítomné dámy – účastníčky plesu. Starosta mestskej časti vyjadril za zorganizovanie plesu J. 

Repčíkovej  a sponzorom poďakovanie. 

Martin Cuper predstavil komisii podujatie pod názvom Historická bitka ( písomné propozície).  

Finančné krytie akcie predstavuje 1000 €. Navýšenie pôvodného rozpočtu zdôvodnil časovým sklzom 

v komunikácii s organizátorom podujatia, ktorý oproti minulým rokom  zmenil podmienky.  V prípade, 

že sa na toto podujatie nepodarí navýšiť rozpočet, M. Cuper prisľúbil vyriešiť  rozdiel 400 € formou 

sponzoringu.  

Predseda komisie udelil  slovo občianke -  pani Zore Cséfalvayovej Orosovej, ktorá prijala pozvanie na 

zasadnutie komisie a predstavila svoje návrhy.  Ide o založenie tzv.  Retroklubu, ktorý by zastrešoval 

priateľov hudby a literatúry.  K tomuto návrhu sa pridal aj Jozef Ivan – zástupca seniorov, ktorý by 

uvítal klubovú činnosť v mestskej časti orientovanú na všetky vekové kategórie. Druhým  návrhom 

pani Cséfalvayovej   bola pomoc pri zbierkach šatstva a domácich potrieb pre krízové domy a ľudí 

v núdzi. K tomuto návrhu sa pridal aj starosta mestskej časti Miloš Ihnát, ktorý prítomných 18.2.2019 
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informoval, že komunikuje so združením ĽUDIA ĽUĎOM vo veci umiestnenia automatov na šatstvo do 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. O skúsenostiach s charitou na sídlisku Nad Jazerom členov 

komisie oboznámila Ildikó Szegedyová.  Uviedla, že zbierky organizujú niekoľkokrát ročne, je 

potrebné  prispôsobiť čas prirodzeným obdobiam veľkého upratovania v domácnostiach.  

Zuzana Slivenská upozornila , že v mestskej časti veľmi chýba komunitné centrum, ktoré by 

zastrešovalo prácu s rôznymi  sociálnymi a záujmovými skupinami.  

Na problém s priestormi upozornil aj Jozef Ivan a vyzval na väčšiu súčinnosť s mestom Košice pri 

zabezpečení voľných priestorov v základných školách, ktoré by mohli slúžiť pre verejnosť.  Zároveň 

predstavil novozriadený Klub seniorov pri mestskej časti, ktorý bude zastrešovať seniorov na sídlisku 

Ťahanovce. Klub bude vyvíjať svoju činnosť nielen v interiéri, ale raz týždenne sa budú jeho členovia 

stretávať vonku – v prírode. Klubová činnosť bude spočívať v tvorivých dielňach, vzdelávacom 

programe, hudobných stretnutiach. Rád by túto činnosť rozšíril aj na mladšie vekové skupiny 

a vytvoril tak komunitu všetkých generácií. 

O nových položkách rozpočtu komunitného rozvoja a kultúry na rok 2019 informovala Janka 

Rajňáková  a predseda komisie Martin Cuper. Zo strany členov komisie k nim neboli žiadne 

pripomienky. 

Zuzana Slivenská navrhla doplniť do predloženého návrhu nové podujatia: 

Lego workshop     s rozpočtom  500 € 

Prenosné planetárium    s rozpočtom  500 € 

Kurz tvárovej gymnastiky  s rozpočtom 400 € 

Finančné krytie týchto podujatí navrhla realizovať presunom  z finančných prostriedkov, ktoré boli 

vyčlenené na investičnú akciu prepojenie Hanojskej ulice ( jej realizácia je podmienená 

vysporiadaním vlastníctva k pozemkom) vo výške 10 tis .€. 

 

 Uznesenie č.1/2019 

 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

doporučuje  

doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 8.1  podujatia 

                                                        Lego workshop     s rozpočtom  500 € 

                                                         Prenosné planetárium    s rozpočtom  500 € 

                                                         Kurz tvárovej gymnastiky  s rozpočtom 400 €. 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržané hlasy 2 
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Starosta mestskej časti Miloš Ihnát zas požiadal zahrnúť do rozpočtu mestskej častu aj Klubovú kartu 

pre seniorov, ktorá by  mestskú časť stála ročne približne 400 €.  Požiadal členov komisie 

o hlasovanie.  

 

Uznesenie č. 2/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

doporučuje  

doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 2.2  Klubovú kartu pre seniorov                                                        

z finančným krytím vo výške 400 € 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržané hlasy 0 

 

Jozef Eged informoval členov komisie o podujatí GRAFFITI, ktoré by malo skrášliť priestory zastávok 

MHD na sídlisku, ako aj oporný múr na Aténskej ulici. Starosta mestskej časti upozornil na povinnosť 

zaslať vopred všetky návrhy umelcov na schválenie mestskou časťou.  Finančné prostriedky, 

vyčlenené v rozpočte na toto podujatie označil  Jozef Eged ako dostatočné.  

 Podujatie Bež za zdravím, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v minulom roku, navrhla do rozpočtu pre 

komunitný rozvoj a kultúru na rok 2019 doplniť Mária Horváthová. Na toto podujatie bude možné 

využiť nedávno zrekonštruovaný atletický ovál pri ZŠ Belehradská. Žiada  naň vyčleniť 300 €. 

 

Uznesenie š.3/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

doporučuje  

doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 8.1  podujatie s názvom  Bež za svojím zdravím  

s rozpočtom 300 €. 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržané hlasy 1 

 

V závere zasadnutia komisie požiadala Janka Rajňáková členov komisie, aby upriamili svoju pozornosť 

aj na sociálne ohrozené skupiny ľudí – drogovo závislé deti a ich rodičov, ktorým treba pomôcť . Je 

potrebné  vytvoriť podmienky na osvetu a poradenstvo pre tieto ohrozené rodiny.   Na tento apel  
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zareagovali  poslankyne Mária Horváthová a Eva Zummerová, ktoré sú ochotné vyvinúť činnosť  

v prospech tejto ohrozenej skupiny obyvateľov mestskej časti. 

Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a konštruktívnu diskusiu a poprial všetkým veľa 

úspechov v práci pre obyvateľov mestskej časti počas celého volebného  obdobia. 

 

V Košiciach 18.2.2019         Martin Cuper 

Zapísala : Janka Rajňáková                           predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


