
Strana 1 z 2 
 

Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 19.04.2017 

 

 

K bodu 2 (3) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 19.04.2017: „Návrh 

Štatútu mesta Košice“ 

Uznesenie :  

 

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Návrh Štatútu mesta Košice“ s pripomienkami: 

1) komunikovať nielen s mestskými časťami, mestskými podnikmi ale aj s poslancami 

mesta Košice, a aby to nebolo schvaľovanie štatútu, ale otvorenie a doplnenie k ďalšej 

diskusií. 
  

2) vytvoriť komisiu odborníkov k tvorbe Štatútu a hľadať riešenie aj s presunom financií. 

 

Hlasovanie: za – 11, proti – 1, zdržali sa – 1 

 

 

K bodu 3 (8) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 19.04.2017: „Návrh 

na rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra     

Löfflerova 2 040 01 Košice“. 

 

Uznesenie :  

 

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Návrh na rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho 

centra Löfflerova 2 040 01 Košice“ bez pripomienok. 

 

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

 

K bodu 4 (9) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 19.04.2017: 

„Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016“. 

 

Uznesenie :  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach zobrať na vedomie predložený 

materiál „Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016“ bez 

pripomienok. 

Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržali sa – 0 
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K bodu 5 (10) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 19.04.2017: 

„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016-2020 (2025)“. 

 

Uznesenie :  

 

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016-2020 (2025)“ bez 

pripomienok. 

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

 

 

 

 

 

Košice dňa 20.04.2017 

 

 

 

         Mgr. Renáta Šramková 

                         predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Dana Surová 

                tajomníčka komisie 


