
Komisia cirkví Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie cirkví Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 07.09.2016 

 

 

K bodu: 2 
Prerokovanie materiálov zaradených do programu XII. rokovania MZ v Košiciach dňa 12.09.2016: 

 

Bod č.1:  

Stav implementácie nového systému parkovania v rezidentských lokalitách 1-10 

 

Uznesenie: 

Komisia cirkví Mestského zastupiteľstva v Košiciach odporúča: 

- zaviesť v režime parkovania možnosť časového parkovania (možnosť platiť za parkovanie menej 

ako za 1 hod.), 

- možnosť parkovať s jedným platným parkovacím lístkom v rôznych parkovacích zónach, 

- aktualizovať odvod spol. EEI pre Mesto Košice podľa hospodárskych výsledkov 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Hlasovanie:  za - 11, proti - 0, zdržali sa - 1 

 

Bod č.13: 

Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám 

a školským zariadeniam 
 

Uznesenie: 

Komisia cirkví Mestského zastupiteľstva v Košiciach odporúča poskytnúť finančné prostriedky na 

mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám 

a školským zariadeniam bez rozdielu zriaďovateľa. 

Hlasovanie:  za - 12, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

Bod č. 20:  

Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy na 

Charkovskej ulici 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

Uznesenie: 

Komisia cirkví odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť rozšírenie 

prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy na Charkovskej ulici 1, 

Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Hlasovanie:  za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0 

 



Bod č. 47:  

Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z II. Zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 

09.02.2015 – Zámena pozemkov v k.ú. nové Ťahanovce medzi Mestom Košice a Rímskokat. 

Cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 

Uznesenie: 

 

Komisia cirkví odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach schváliť alt. č. 3 – výkup 

cirkevných pozemkov aj s možnosťou splátkového kalendára. 

 

Hlasovanie:  za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice dňa 08.09.2016         Daniel Rusnák 

                                       predseda komisie 

 

Zapísala: Ing. Mgr. Mária Juhásová, sekretár KC 


