
Komisia pre vzdelávanie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

 

 

Uznesenie 

 

prijaté v zmysle Rokovacieho poriadku „§ 42a počas krízovej situácie hlasovaním 

prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries členov 

komisie, prostredníctvom elektronickej pošty 

 

Hlasovanie prebiehalo od 20.7.2020 do 22.7.2020 

  

K bodu : 

Názov materiálu 

Prenájom telocvične v objekte ZŠ Polianska 1, Košice z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dynamo 

Podhradová, Slavkovská 20, Košice 

Uznesenie: "Komisia pre vzdelávanie pri MZ Košice odporúča materiál mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť" 

 Hlasovanie:  počet členov komisie: 22 

                   hlasovali 16 ,  za – 14, proti – 0, zdržali sa – 2  

 

K bodu:  

Názov materiálu 

Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 

Hádzanársky školský klub pri športovom gymnáziu Košice, 

Trieda SNP 104, Košice 

Uznesenie: "Komisia pre vzdelávanie pri MZ Košice odporúča materiál mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť" 

Hlasovanie:  počet členov komisie: 22 

                   hlasovali 16 ,  za – 14, proti – 0, zdržali sa – 2  

K bodu: 

Názov materiálu 

Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský 

športový klub Bernolákova 16 Košice 

Uznesenie: "Komisia pre vzdelávanie pri MZ Košice odporúča materiál mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť" 

 Hlasovanie:  počet členov komisie: 22 

                   hlasovali 16 ,  za – 14, proti – 0, zdržali sa – 2  

  



  

K bodu: 

Názov materiálu 

Prenájom telocvične a korčuliarskeho oválu v objekte ZŠ 

Bukovecká 17, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre nájomcu Občianske združenie Cookie skating club 

Košice, Šafárikova trieda 21, Košice 

Uznesenie: "Komisia pre vzdelávanie pri MZ Košice odporúča materiál mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť" 

 Hlasovanie:  počet členov komisie: 22 

                   hlasovali 16 ,  za – 14, proti – 0, zdržali sa – 2  

 K bodu: 

Názov materiálu 

Prenájom atletickej dráhy v objekte ZŠ Trebišovská 10 

a telocvične na ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o.z., 

Dúhová 26, Košice 

Uznesenie: "Komisia pre vzdelávanie pri MZ Košice odporúča materiál mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť" 

Hlasovanie:  počet členov komisie: 22 

                   hlasovali 16 ,  za – 14, proti – 0, zdržali sa – 2  

 

 

Košice dňa 23.7.2020     

     PhDr. Róbert Schwarcz, v.r.       

 predseda komisie 

 

 

Zapísal:  Blanka Eliašová – sekretár komisie 


