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

 Dátum zasadnutia: 26.2.2020  

 
 Prítomní: Predseda komisie –Martin Cuper  
                  Členovia komisie : Mária Horváthová, Eva Zummerová, , Terézia Kovalčíková,  Ildikó  
                                                   Szegedyová, Jozef Eged,  Zorica Žampáková, Juraj Mazák 
                 Zapisovateľka: Janka Rajňáková  
                 Hostia: Jarmila Repčíková 
Program:  

1. Zmena rozpočtu mestskej časti 

2. Informácie o pripravovaných podujatiach 

3. Rôzne 

 

Členovia komisie v úvode rokovania obdržali  materiály: Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 
2020 a Program Dní mestskej časti. 
 

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

 

Ad1/  
V rámci Dní mesta Košice  má mestská časť záujem  zúčastniť  sa podujatia s názvom Košické Benátky, 
ktoré je naplánované na  2. mája 2020 na košickom jazere. Predseda komisie informoval o tomto 
zámere a vyslovil prianie, aby sa členovia komisie na tomto projekte  podieľali. J. Eged ponúkol 
pomoc pri grafickom návrhu a výrobe tričiek, je potrebné prenajať  loďku od MČ Nad Jazerom, 
vyzdobiť ju /do úvahy pripadá buď model renesančného stĺpa alebo Ťahanka, ďalej je potrebné 
zrealizovať osvetlenie loďky. Odhadované náklady sú vo výške cca 500 €.  

Predseda komisie dal o tomto zámere doplniť rozpočet na kultúru vo výške 500 € hlasovať. 

 

Uznesenie č. 10/2020 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu zaradiť  do rozpočtu mestskej časti  na rok 2020 podujatie Košické Benátky 
s finančným krytím vo výške 500 € 

Hlasovanie:  za/ 8 proti/0  zdržaných/0 

 

Ad2/ 

Predseda komisie  ďalej v krátkosti informoval členov o ďalších májových podujatiach, ktoré sú 
súčasťou osláv Dní mesta Košice a Dní mestskej časti. 

 

O slovo sa prihlásila Jarmila Repčíková  - zamestnankyňa miestneho úradu, ktorá informovala členov 
komisie o podujatiach, ktoré pripravuje mestská časť v spolupráci so Združením žien Košice: 

16. – 17.3.2020 – charitatívna zbierka šatstva 

24.3.2020 – veľkonočná detská tvorivá dielňa 

27.3.2020 – veľkonočné kreatívne stretnutie žien 

30.3.2020 - výstava veľkonočných dekorácií 



3.4.2020  - Veľkonočné ťahanovské trhy 

6.6. 2020 - Deň detí 

 

Ad3/ 

Predseda komisie Martin Cuper oboznámil členov komisie s myšlienkou navrhnúť miestnemu 
zastupiteľstvu, aby  podporilo zámer celoročného zlegalizovania oporného múru na Aténskej ulici pre 
graffiti za dodržiavania určitých podmienok . Bol by to jeden zo spôsobov, ako zabrániť pouličnému 
vandalizmu a uchrániť zrekonštruované objekty v mestskej časti sprejermi.  

Komisia o tomto návrhu hlasovala. 

 

Uznesenie č. 11/2020 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na celoročné využitie oporného múru na Aténskej ulici 
pre graffiti. 

Hlasovanie:    za/ 8  proti/ 0  zdržaných hlasov/ 0 

 

Juraj Mazák  navrhol prijať uznesenie komisie k redukcii počtu poslaneckých mandátov 
v nasledujúcich volebných obdobiach. Svoj návrh zdôvodnil neadekvátnymi nákladmi na fungovanie 
miestneho zastupiteľstva v porovnaní s finančným balíkom (rozpočet), o ktorom rozhodujú. 

 

Po krátkej diskusii sa členovia komisie dohodli, že neprijmú odporúčacie uznesenie. 

 

Uznesenie č. 12/2020 

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

berie na vedomie 

návrh poslanca Juraja Mazáka na zníženie počtu poslancov v miestnom zastupiteľstve v budúcom 
volebnom období z terajších trinástich na jedenásť. 

Hlasovanie:   za/ 8  proti/ 0  zdržaných hlasov/ 0 

 

Juraj Mazák ďalej požiadal komisiu o vyjadrenie k návrhu na riešenie územného plánu Sofijská, kde 
existujú spory medzi zámermi investorov a požiadavkami obyvateľov, čo už v minulosti vyústilo do 
petícií, ktoré však zostali na úrovni mestskej časti (boli adresované mestskej časti, pozn.)a nedostali 
sa do riešenia územného plánu predmetného územia na  úrovni mesta – hlavného architekta mesta 
Košice.  Vyjadrenie komisie by malo odporučiť miestnemu zastupiteľstvu, aby k tejto problematike 
prijalo uznesenie smerom k mestu Košice. 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že doporučenie miestnemu zastupiteľstvu by mala dať komisia 
rozvoja, dopravy, životného prostredia  a ochrany zdravia, ako poradný orgán, ktorý má k tejto téme 
najbližšie. 

 

Poslanec Juraj Mazák ďalej navrhol, aby sa komisia vyjadrila k návrhu na úpravu VZN o poskytovaní 
dotácií tak, aby dotácie neboli poskytované na kapitálové výdavky, pretože nepovažuje za správne 
dotovať z verejných zdrojov výstavbu kostola jednej z viacerých cirkví, ktorá má navyše ďalšie 
možnosti (predaj pozemkov, atď.) 



K tomuto návrhu sa v diskusii vyjadrila poslankyňa Eva Zummerová, ktorá uviedla, že na sídlisku 
máme silnú komunitu veriacich a ona je za zachovanie statusu quo v predmetnom VZN. 

Poslanec Cuper poznamenal, že by možno bolo vhodné zistiť, z akých ďalších zdrojov je financovaná 
výstavba kostola. 

Ildikó Szegedyová priblížila členom komisie fungovanie dotačného systému v mestskej časti Košice- 
Nad jazerom, kde sú z verejných peňazí  dotované iba aktivity sociálne, vzdelávacie, kultúrne, 
športové a charitatívne. 

Mária Horváthová uviedla, že by možno bolo vhodné pouvažovať o zmene niektorých pravidiel 
prideľovania dotácií tak, aby o dotácie nežiadali tie isté subjekty celé roky, ale možnosť požiadať 
o dotáciu by dostalo viacero nových subjektov 

K  návrhu Juraja Mazáka komisia prijala nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 13/2020 

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

doporučuje  

miestnemu zastupiteľstvo prerokovať návrh poslanca Juraja Mazáka na úpravu VZN o poskytovaní 
dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce  

Hlasovanie:  za/ 8  proti /0  zdržaných hlasov/ 0 

 

Juraj Mazák členom komisie predstavil projekt s názvom Tichá hodinka, na ktorom pracuje a ktorý 
vychádza v ústrety hendikepovaným ľuďom  a požiadal, v prípade úspechu, o propagáciu tejto 
humánnej aktivity . 

V závere svojho vystúpenia informoval o tom, že Ťahanovská záhrada  (ako OZ) sa bude uchádzať 
o podporu z dotačného systému mesta Košice. 

V rámci Ťahanovskej záhrady bude od septembra 2020 fungovať tzv. Slobodná škola – vzdelávanie, 
ktoré je súčasťou vzdelávacieho systému v mnohých krajinách, žiaľ na Slovensku je to stále ťažko 
akceptované. Ide o určitú formu  domáceho vzdelávania pod dohľadom psychológa a špeciálnych 
pedagógov.  

Martin Cuper  vzhľadom na to, že komisia má  v názve komunitný rozvoj, navrhol jej členom zamerať 
svoju pozornosť aj na lokalitu Demeter, kde žije rómska komunita a zistiť možnosti, ako týmto 
obyvateľom pomôcť. Juraj Mazák k tomuto návrhu poznamenal, že návštevu Demetra je potrebné 
konzultovať so sociálnymi pracovníkmi mesta Košice, aby pomoc  obyvateľom bola adresná 
a efektívna. 

V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval všetkým prítomným členom za konštruktívny 
priebeh rokovania. 

 

Martin Cuper, v.r. 

predseda komisie 

 

Zapísala: Janka Rajňáková 
Košice  27.2.2020 

 

 
 


