
Komisia pre vzdelávanie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach,  

konaného dňa 22.6.2021 

 

 

K bodu č. 2   Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 

Uznesenie: 

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:    

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  12 

ZA:    12 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 

K bodu č. 3   Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, 

Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice. 

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:    

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  12 

ZA:     12 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 

K bodu č.4   Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej 

sa ZŠ Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy 

základnej školy 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

 

Hlasovanie:    

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  12 

ZA:     12 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 



K bodu č.5   Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Mestskej časti Košice – 

Sídlisko KVP ( a zmene účelového určenia školského majetku) 

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  12 

ZA:     12 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

K bodu č.6   Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu IBFF Fit Kids Slovakia 

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  13 

ZA:     11 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     2 

 

K bodu č.7   Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho parlamentu 

mestskými časťami (návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice) 

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet prítomných členov :  10 

Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola uznášania schopná. 

 

 

Košice dňa 23.6.2021     

     PhDr. Róbert Schwarcz, v.r.        

 predseda komisie 

Zapísal:  Blanka Eliašová – sekretár komisie 


