
Komisia kultúry pri MZ v Košiciach  
 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie kultúry  Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 06.12.2021 

 

 

 

 

 

1. K bodu č. 2 Programový rozpočet mesta Košice – informácia o hospodárení a zmenách 

rozpočtu k 30.09.2021 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o hospodárení a zmenách programového 

rozpočtu mesta Košice k 30.09.2021. 

 

Hlasovanie:  za 14          proti         zdržali sa        

--                         --       -- 

 

 

2.    K bodu č.3.  Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022-2024 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2022-2024 

a navrhuje prerokovať a schváliť s pripomienkou:  
 

a) navrhuje zmenu – doplnenie dotácie Klubu národnostných menšín pre Pamätnú 

výstavu Sándora Máraiho v sume 8 000,- až 10 000,- €.  Zdroj krytia odporúča použiť 

prebytok rozpočtu. 
 

Hlasovanie: za 10          proti 0            zdržali sa  4 

--                         --       -- 

 

b) berie na vedomie informáciu o prevzatí objektov do správy príspevkovej organizácie 

K-13 a zároveň navrhuje navýšiť finančné prostriedky na prevádzkové náklady. 

 

Hlasovanie: za 11          proti 0            zdržali sa  3 

--                         --       -- 

 

 

 

3. K bodu č. 4. Návrh na nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o regulácií 

niektorých hazardných hier 

 

 



Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o návrhu VZN mesta Košice o regulácií 

niektorých hazardných hier 

 

Hlasovanie:  za 13             proti 0      zdržali sa 1       

--                         --       -- 

              

 
              

4. K bodu č. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o miestnej dani za 

vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice 

 

Uznesenie:  

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o návrhu VZN mesta Košice o miestnej 

dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice 

a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za- 13       proti 0       zdržali sa 1       

--                         --       -- 
 

5. K bodu č. 6. Návrh na nové VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta 

Košice 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o režime užívania historickej časti mesta 

Košice a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za-9        proti 0        zdržali sa 5      

--                         --       -- 
 

 

6. K bodu č. 8. Otvorená výzva grantového programu Inovuj Ty! – schválenie dotácií pre 

úspešné projekty 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu otvorenej výzvy grantového programu 

Inovuj Ty! 
 

Hlasovanie:  za- 14       proti 0        zdržali sa 0       

--                         --       -- 

 

 

Košice dňa  07.12.2021                                                             

                                                                                                   Ing. František Ténai, MBA 

       predseda komisie   


