
Komisia kultúry pri MZ v Košiciach  
 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie kultúry  Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 04.09.2018 

 

 

 

 

1.    K bodu č.2.  Košické leto 2018 – vyhodnotenie 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie vyhodnotenie podujatí v rámci Košického leta 2018 

a vyjadruje poďakovanie za jeho prípravu a priebeh. 

Hlasovanie:  za- 12 proti 0 zdržali sa 0      -- 

--                         --       -- 

 

 

 

2.  K bodu č. 3. Košické slávnosti vína – informácia o príprave  

 

Uznesenie  

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o príprave a programe Košických 

Slávností vína 2018. 

Hlasovanie: za – 12 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 

 

 

3.  K bodu č. 4. Činnosť komisie pamätihodností  

 

Uznesenie 

Komisia kultúry podporuje a oceňuje doteraz vytvorený materiál, ktorého obsahom je 

zoznam pamätihodností. Zároveň žiada, aby bol zaradený na schválenie do mestského 

zastupiteľstva v najkratšom možnom termíne.   

 

Hlasovanie: za – 12 proti 0 zdržali sa 0 

--      --      -- 

 

 

4. K bodu č. 5. Publikácia – Košice za 1. Republiky 

 

Uznesenie 

Komisia kultúry podporuje projekt Publikácia – Košice za 1. Republiky a doporučuje 

jej financovanie v sume 21.000,- euro zaradiť  do rozpočtu na rok 2019. 
 

Hlasovanie: za – 12 proti 0 zdržali sa 0 

--      --      -- 

 

 

 



 

 

5. K bodu č. 6. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2018 

Uznesenie 

Komisia kultúry berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu 

a odporúča MZ prerokovať a schváliť.  

Zároveň komisia konštatuje nízke čerpanie kapitálových výdavkov. 
 

Hlasovanie: za – 12 proti 0 zdržali sa 0 

--      --      -- 

 

6. K bodu č. 7. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia 

MZ dňa 12.02.2018 do XXI. zasadnutia MZ dňa 18.06.2018 

Uznesenie 

Komisia kultúry berie na vedomie plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX.  

zasadnutia MZ dňa 12.02.2018 do XXI. zasadnutia MZ dňa 18.06.2018. 

Hlasovanie: za – 12 proti 0 zdržali sa 0 

--      --      -- 

 

 

 

 

Košice dňa  05.09.2018         

                                                       

 

 

 

  

                              Mgr. art. Ľubica Blaškovičová v.z. 

                 predsedníčka komisie 
 


