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

 Dátum zasadnutia: 2.6.2020  
 
 Prítomní: Predseda komisie –Martin Cuper  
                  Členovia komisie : Eva Zummerová, , Terézia Kovalčíková,  Jozef Eged, Juraj Mazák, Zuzana  
                                                    Slivenská 
                 Zapisovateľka: Janka Rajňáková  
                 Hostia: Mgr. Marta Baxová, JUDr. Dana Sabová 
Program:  

1. Prerokovanie návrhov na Cenu mestskej časti 
2. Záverečný účet mestskej časti za rok 2019 
3. Návrhy na pridelenie dotácií  z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020 
4. Programový rozpočet na rok 2020 _II. zmena rozpočtu 
5. Sociálna podpora mesta Košice pre dôchodcov počas pandémie COVID-19 
6. Celoročné povolenie na realizáciu graffiti na Aténskej ulici - poslanecký návrh M. Cupera 
7. Rôzne 

 

Členovia komisie v úvode rokovania obdržali  materiály na rokovanie komisie elektronicky. 

Predseda Martin Cuper v úvode privítal členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

Ad 1/  
Predseda komisie oboznámil prítomných členov so závermi komisie na udeľovanie verejných uznaní 
a vyznamenaní, ktoré sú základom pre schvaľovanie v miestnom zastupiteľstve. 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Ad 2/ 
O návrhu Záverečného účtu mestskej časti za rok 2019 informovala prítomných v zmysle 
predloženého materiálu vedúca ekonomického oddelenia MÚ Mgr. Marta Baxová. 
K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia. 

 

Ad 3/ 
Druhý ekonomický bod uviedla opäť Mgr. Baxová. Vysvetlila a popísala, akým spôsobom a v akej 
výške boli poskytnuté dotácie vyplývajúce zo žiadostí na I. polrok 2020.   
Vzhľadom k tomu, že nie všetky dotácie boli v prvom polroku poskytnuté, navrhol poslanec Mazák 
podporený poslankyňou Slivenskou zistiť možnosti dodatočného čerpania dotácií na I. polrok 
presunom nevyužitých finančných prostriedkov do II. polroka tak, aby si ich mohli prípadní 
záujemcovia dočerpať.  

Po konzultácii s právnym oddelením informovala Mgr. Baxová členov komisie, že takéto odporúčanie 
pre miestne zastupiteľstvo nie je v súlade s platnou legislatívou. 

V ďalšom boli prednesené jednotlivé požiadavky na dotácie z rozpočtu mestskej časti  na II. polrok 
2020 nasledovne: 

1. Maják nádeje     žiadosť    1000 € 

návrh MÚ     500€ 

návrh komisie     500€ 

 
Hlasovanie :  5/za  0/proti  1/zdržal sa 



2. OZ ADIUTOR   žiadosť   500€ 

návrh MÚ  300€ 

návrh komisie   500€ 

 

Hlasovalo sa o návrhu miestneho úradu, aj o návrhu komisie. 

Návrh úradu – hlasovanie:  2/za  4/proti  0/zdržal sa 

Návrh komisie – hlasovanie:  4/za  2/proti  0/zdržal sa. 

 

3. Ťahanovská záhrada  žiadosť    2 980€ 

návrh MÚ     200€ 

návrh komisie  1 000€ 

Komisia hlasovala o všetkých návrhoch nasledovne: 

Žiadosť 2 980 € - hlasovanie  1/za    3/proti    1/zdržal sa 1/ nehlasoval 

Návrh MÚ  200€ - hlasovanie  1/za    3/proti   1/ zdržal sa 1/nehlasoval 

Z ďalšieho rokovania sa ospravedlnila poslankyňa Eva Zummerová, ktorá sa na ďalšom hlasovaní 
nezúčastnila. 

Návrh komisie 1000€ - hlasovanie 3/za  0/proti  1/zdržal sa 

 

4. Gréckokatolícka cirkev –farnosť Ťahanovce     žiadosť   350€ 

návrh MÚ 200€ 

návrh komisie 350€ 

Návrh komisie sa stotožnil so žiadosťou 350€. 

Návrh MÚ 200€ - hlasovanie  2/za 2/proti  1/zdržal sa 
Návrh komisie 350€ - hlasovanie 3/za 2/proti  0/zdržal sa 

 

5. Šachový klub  žiadosť   200€ 

návrh MÚ  200€ 

návrh komisie  200€ 

Členovia komisie sa stotožnili s oboma návrhmi. 

 Hlasovanie   5/za 0/proti  0/zdržal sa 

 

Komisia komunitného rozvoja a  kultúry  pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce na základe hlasovania o jednotlivých položkách samostatne doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvu schváliť žiadateľom dotácie v nasledovnej výške: 

Maják nádeje      500 € 

OZ ADIUTOR      500 € 

OZ Ťahanovská záhrada                          1 000 € 

Gréckokat. cirkev, farnosť Ťahanovce  350 € 

Šachový klub      200 € 

 

Ad4/ 

Tento bod programu komisia neprerokovala. 

 



Ad5/ 
Vedúca oddelenia sociálneho a správneho JUDr. Sabová informovala členov komisie o postupoch 
mesta a mestskej časti pri zabezpečovaní pomoci pre ohrozené skupiny obyvateľstva počas 
koronakrízy. 

 

Ad6/ 

Prerokovanie tohto bodu sa uskutočnilo mimo riadneho poradia bodov programu počas prerušeného 
bodu o dotáciách, preto sa na hlasovaní zúčastnila aj poslankyňa Zummerová, ktorá neskôr rokovanie 
komisie opustila. 
Predseda komisie opäť informoval členov komisie  o zámere umožniť umelcom- realizátorom graffiti 
celoročné povolenie na realizáciu na opornom múre Aténska. V tejto záležitosti by bolo vhodné 
doplniť návrh o spôsob sankcionovania a znášania nákladov na odstránenie nevhodných kresieb 
v prípade nedodržania dohodnutých podmienok.  Následne je potrebné  predložiť návrh do miestnej 
rady, aby bol zaradený na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 14/2020 

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

odporúča  

zaradiť poslanecký návrh poslanca Cupera na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie:   6/za  0/proti  0/zdržal sa 

 

Ad7/ 

v bode Rôzne informovala Ing. Janka Rajňáková v zastúpení prednostky miestneho úradu JUDr. 
Zemkovej členov komisie o návrhu mestskej časti na uznesenie mestského zastupiteľstva mesta 
Košice, v ktorom mesto Košice schvaľuje mestskej časti prenájom priestorov v MŠ Čínska 24 na 
zriadenie denného klubu pre seniorov  za 1 euro ročne a prevádzkové náklady ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa a požiadala poslankyňu Zuzanu Slivenskú, ktorá zastupuje mestskú časť 
v mestskom parlamente, aby tento návrh podporila. 

 

Poslanec Juraj Mazák – položil otázku, či je možné požiadať o spoluprácu pri výrobe  hracích prvkov 
pre psov v pripravovanom kynoparku Mestské lesy a vyrobiť tieto prvky svojpomocne a lacnejšie. 

V ďalšej diskusii  vyjadril Juraj Mazák nespokojnosť s publikovaním informácií vedením mestskej časti 
prostredníctvom sociálnej siete facebook. Podľa neho  ide o dehonestáciu  mestskej časti nielen 
spôsobom vyjadrovania  ale  zneužívania  erbu mestskej časti .  
Zároveň vzniesol požiadavku na opätovné preskúmanie možnosti zavedenia regulačných pravidiel 
publikovania informácií v komunikačných prostriedkoch mestskej časti tak, aby nemohli byť nikým 
zneužité. 

 

V závere predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

V Košiciach 3.6.2020     

Martin Cuper – predseda komisie 
Zapísala: Janka Rajňáková 

 

 

 



 


