
Komisia kultúry pri MZ v Košiciach  

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie kultúry  Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 28.04.2021 

 

 

 

 

1. K bodu č. 3 Grantový program za rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom 

grantovej výzvy 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry informáciu o Grantovom programe na rok 2021 odporúča MZ 

prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za-11       proti  0       zdržali sa  1       

--                         --       -- 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry navrhuje MZ na najbližšie roky zvýšiť disponibilné finančné 

prostriedky, tak ako to bolo pred obdobím pandémie. 

 

Hlasovanie:  za-  12      proti       zdržali sa       

--                         --       -- 

 

 

2.    K bodu č.4.  Informácia o podujatiach osláv Dňa mesta Košice 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o podujatí v rámci osláv Dňa mesta 

Košice. 

 

Hlasovanie:  za-  12      proti       zdržali sa       

--                         --       -- 

 

3. K bodu č. 5. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja 

mesta Košice za rok 2021 

 

Hlasovanie:  za- 12       proti 0      zdržali sa 0      

--                         --       -- 

                                  



 

4. K bodu č. 6 Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 

 

Uznesenie:  

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o Záverečnom účte mesta Košice za 

rok 2020. 

 

Hlasovanie:  za-   12    proti   0    zdržali sa 0      

--                         --       -- 

 

5. K bodu č. 7. Návrh na zrušenie VZN č. 6/1992 o kronike mesta Košice 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie návrh na zrušenie VZN č. 6/1992 o kronike mesta 

Košice a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za- 11       proti  0     zdržali sa 1      

--                         --       -- 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry navrhuje zaradiť na webový portál mesta Košice významné 

kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnili od roku 1989. 

Hlasovanie:  za-  8       proti  0     zdržali sa 4      

--                         --       -- 
 

 

6. K bodu č. 8. Návrh na zmenu VZN č.190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice 

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice a navrhuje MZ prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie:  za-  4      proti  5     zdržali sa 3      

--                         --       -- 

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

 

 

Košice dňa  28..04.2021 

 Ing. František Ténai, MBA 

       predseda komisie 
   


