
Komisia kultúry pri MZ v Košiciach  
 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie kultúry  Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 04.12.2019 

 

 

 

1. K bodu č. 2.1. Noviny mesta Košice 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry odporúča primátorovi mesta Košice, v prípade vydávania periodickej 

tlače, zriadiť redakčnú radu, ktorej členov zvolí MZ a zároveň pripraviť štatút 

redakčnej rady, ktorý schváli MZ. 

Hlasovanie:  za- 10 proti 0 zdržali sa 1       

--                         --       -- 

 

2.    K bodu č.3.  Predloženie žiadosti projektu v rámci výzvy Európskej komisie v programe 

Urban Innovative Actions (UIA) 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o  projekte v rámci výzvy Európskej 

komisie v programe UIA a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

 

Hlasovanie:  za- 11 proti 0 zdržali sa 0       

--                         --       -- 

 

 

3.  K bodu č. 4. Programový rozpočet mesta Košice – informácia o hospodárení k 30.09.2019 

 

Uznesenie:  

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o hospodárení programového rozpočtu 

mesta Košice k 30.09.2019. 

 

Hlasovanie: za – 11 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 

 

4. K bodu č. 5.  Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 

 

 

Uznesenie:  

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o návrhu programového rozpočtu 

a navrhuje MZ prerokovať.  
 

 

Hlasovanie: za – 11 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 



 

 

5. K bodu č. 6. Etický kódex volených predstaviteľov  mesta Košice 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice 

s návrhom na vypustenie čl. 5 bod 3 a má výhrady aj k ďalším ustanoveniam, navrhuje 

MZ prerokovať. 

 

Hlasovanie: za – 11 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 

 

 

6. K bodu č. 7. K13 – prezentácia vízie nového riaditeľa JUDr. Tomáša  Petraška 

 

 

Uznesenie:  

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o prezentácii vízie nového riaditeľa  

JUDr. Tomáša Petraška. 

 

 

Hlasovanie: za – 11 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 

 

 

7. K bodu č. 8 návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, 

materským školám a školským zariadeniam 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým 

školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam a navrhuje MZ 

prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie: za – 10 proti 0 zdržali sa 1 

--                         --       -- 

 

 

 

Košice dňa  06.12.2019         

                                                       

 

 

 

Ing. František Ténai, MBA 

       predseda komisie 

  
   


