
Komisia kultúry pri MZ v Košiciach  

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie kultúry  Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 10.03.2022 

 

 

 

 

1. K bodu č. 1.1. Návrh VZN mesta Košíc o dani za ubytovanie 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie návrh na zrušenie VZN mesta Košíc o dani za 

ubytovanie  a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za- 10       proti  0     zdržali sa 1      

--                         --       -- 

 

 

2.    K bodu č.2.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. Zasadnutia 

MZ dňa 23.09. a 30.09.2021 do XXVI. zasadnutia MZ dňa 16.12 a 17..12.2021 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ 

od XXV. zasadnutia MZ dňa 23.09. a 30.09.2021 do XXVI. zasadnutia MZ dňa 16.12 

a 17..12.2021 

 

 

Hlasovanie:  za-11       proti  0       zdržali sa  0       

--                         --       -- 

 

 

3. K bodu č. 2.1. Informácia o príprave osláv Dňa mesta Košice 2022 
 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o podujatí v rámci osláv Dňa mesta Košice. 

 

Hlasovanie:  za-  11      proti  0     zdržali sa 0      

--                         --       -- 

 

 

 

 



4. K bodu č. 3. Dotácie a granty na rok 2022 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o dotáciách a grantoch návrh na zrušenie 

VZN č. 6/1992 o kronike mesta Košice a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za- 11       proti  0     zdržali sa 1      

--                         --       -- 

 

                 

5. K bodu č. 4. Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice 

zakladateľ 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry navrhuje za člena dozornej rady Creative Industry Košice  PhDr. 

Róberta Schwarcza. 

 

 

Hlasovanie:  za- 10       proti 0      zdržali sa 1      

--                         --       -- 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o zmene v zložení orgánov neziskových 

organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

 

Hlasovanie:  za- 11       proti 0      zdržali sa 0      

--                         --       -- 

 
 

6. K bodu č. 8. Archeologický komplex Dolná brána – zmena – zverenie do správy 

príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o Archeologickom komplexe Dolná brána 

– zverenie do správy príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá 

 

Hlasovanie:  za-  11     proti  0     zdržali sa 0      

--                         --       -- 

 

 

 

Košice dňa  14.03.2022 

 Ing. František Ténai, MBA 

       predseda komisie 


