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

Dátum zasadnutia:   
27.3.2019 

Prítomní:    Predseda komisie –Martin Cuper 

   Členovia komisie : Mária Horváthová,  Zuzana Slivenská, Eva Zummerová, Ildikó  

                                     Szegedyová, Terézia Kovalčíková, Jozef Eged,   

   Ospravedlnení neprítomní:  Marián Hudák 

   Asistentka:  Janka Rajňáková     

                    Hostia: Miloš Ihnát – starosta mestskej časti,   

                Beáta Zemková – prednostka miestneho úradu 

                Miroslava Langerová – Dobrovoľnícke centrum KSK 

              

Program:   

1. Otvorenie 

2. Stratégia podpory dobrovoľníctva v mestskej časti na roky 2020 – 2024 

3. Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 

4. Dotácie na II. polrok 2019 

5. Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – III. zmena rozpočtu – 

Činnosť Klubu seniorov – presun finančných prostriedkov 

6. Riešenie situácie v lokalite Demeter 

7. Vyhodnotenie realizovaných kultúrnych podujatí za predchádzajúce obdobie od posledného 

zasadnutia komisie 

8. Plán kultúrnych podujatí na ďalšie obdobie 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Ad2/ 

V úvode zasadnutia  dal predseda komisie  ako prvej slovo Miroslave  Langerovej z DC KSK, ktorá 

členom komisie predstavila stratégiu podpory dobrovoľníctva v mestskej časti na najbližšie roky, 

ktorá by sa mala týkať rôznych oblastí (ekológia, sociálna pomoc a poradenstvo, zapojenie do 

dobrovoľníckej činnosti mládeže, seniorov, školy, jednotlivcov. V odpovedi na otázky členov komisie 

doplnila, že materiál je živý a stále sa môže rozširovať 

Beáta Zemková poďakovala  DC KSK za spoluprácu pri jarnom podujatí a členom komisie odporučila 

obrátiť sa v otázke dobrovoľníctva na pani Langerovú: dckk@dckk.sk. 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát by rád očistnú brigádu, ktorá mala v jari úspech, zopakoval aj 

v jeseni. 

Ad3/ 

K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia. 

mailto:dckk@dckk.sk
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Ad4/ 

Dotácie na II. polrok 2019 – od  Zuzany Slivenskej zaznela otázka, či je poskytnutie dotácie na krytie 

časti nákladov na zakúpenie  cimbálu pre FS Viganček v súlade s VZN. Na základe poznatkov zo 

zasadania Komisie športu, kde zaznela rovnaká otázka  a bolo za strany MÚ vysvetlené, že  žiadosť 

spĺňa VZN, členovia komisie nemali žiadne pripomienky k návrhom na prideľovanie dotácií. Uznesenie 

k tomuto bodu komisia neprijala. 

Ad5/ 

Starosta mestskej časti informoval členov komisie o možnostiach získať finančné prostriedky vo výške 

105 tisíc € z mesta Košice. Presun finančných prostriedkov pre Klub seniorov komisia neprejednala. 

 

Ad6/ 

Miloš Ihnát informoval o potrebe zriadenia komunitného centra, ktoré už raz bolo plánované, ale 

z nezistených dôvodov zo strany mesta tento projekt zostal nerealizovaný. Zuzana Slivenská uviedla, 

že jediná možnosť, ako pomôcť rómskej komunite na Demetri, je realizácia projektov , ktoré by boli 

financované z eurofondov. Jej predstava je zriadenie komunitného centra  a fungovanie dvoch 

komunitných pracovníkov, ktorí by sa venovali socializácii mládeže i celej komunity. 

Miloš Ihnát -  Podmienky na splnenie výzvy sú  natoľko náročné, že mestská časť by zdroje nemala 

šancu získať. Rozvoj lokality Demeter je možný len za súčinnosti mesta Košice.  

Mária Horváthová upozornila, že je potrebné sústrediť sa na mládež. 

Beáta Zemková navrhla  zosumarizovať návrhy a požiadavky mestskej časti a zaslať ich mestu Košice, 

ktoré jediné má možnosti realizácie a ktoré mestskej časti v tejto veci prisľúbilo pomoc. Navrhla 

zároveň, aby sa postupovalo prostredníctvom malých výziev pomaly, ale dôsledne a udržateľne. 

Vyzvala členov komisie, aby prichádzali s návrhmi, ktoré by mestská časť zosumarizovala a následne 

zaslala mestu. 

V júli bude organizovaná zbierka šatstva, je potrebné osloviť aj ľudí z Demetra. 

Ad7/ 

Predseda komisie Martin Cuper poďakoval pani Repčíkovej za  podujatie pre deti – Deň detí na 

Olympii a uviedol, že 70 percent podujatí v réžii mestskej časti organizuje ona.  „Všetky akcie, ktoré 

boli, mali úspech“. Ku konkrétnym kultúrnospoločenským podujatiam, ktoré prebehli v máji sa nikto 

z komisie nevyjadril. 

Zuzana Slivenská upozornila na zmenu termínu  podujatia Lego deň, ktorým je  aktuálne 29. jún 

2019.  

Termín podujatia Vesmírne divadlo je 25. jún 2019 v telocvični ZŠ Belehradská.  

Starosta mestskej časti poďakoval  Jarmile Repčíkovej za organizáciu podujatia Deň detí. 
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Ad8/ 

Martin Cuper predstavil komisii podrobný program podujatia Vatrička aj s jeho zabezpečením.  

Podujatie GRAFFITI  zatiaľ zostáva v pôvodnom termíne.  

Miloš Ihnát informoval o možnosti rekultivácie a estetizácie stánkov, ktoré sú súčasťou murovaných 

zastávok v mestskej časti a požiadal prostredníctvom predsedu komisie pána Egeda, aby s mestskou 

časťou v tejto  veci spolupracoval. 

Ad9/  K tomuto bodu neprebehla diskusia. 

 

 

V Košiciach 12.6.2019 

Zapísala: Janka Rajňáková 

Schválil: Martin Cuper , v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


