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Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

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

konaného dňa 10.09.2019 

 

 

K bodu 2 (27) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 10.09.2019: 

„Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice“. 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach zobrať na vedomie predložený 

materiál „Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice“ bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 2 

 

 

K bodu 3 (10) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 10.09.2019: 

„Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015 - 2018“. 

Uznesenie :  

Neprijaté - Komisia nebola uznášania schopná. 

 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 4 (11) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 10.09.2019: „ Akčný 

plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 - 2021“. 

Uznesenie :  

Neprijaté - Komisia nebola uznášania schopná. 

 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržali sa – 0 
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K bodu 5 (15) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 10.09.2019: „Návrh 

VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta 

Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)“. 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Návrh VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej 

samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za 

sociálne služby)“ bez pripomienok. 

Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

 

K bodu 6 (25) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 10.09.2019: „Návrh 

na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov“. 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcov“ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

 

 

 

 

Košice dňa 12.09.2019 

 

 

 

 

 

                Iveta Adamčíková 

                         predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Dana Surová 

                sekretár komisie 

 


