
Komisia pre vzdelávanie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

z ON-LINE zasadnutia Komisie pre vzdelávanie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Košiciach,  

konaného dňa 2.2.2021 

 

hlasovanie prebehlo PER-ROLLAM 

 

 

K bodu č. 2   Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023 (oblasť 

Vzdelávanie) 

 

Uznesenie: 

Komisia nesúhlasí s návrhom rozpočtu v programe 4: Vzdelávanie.  

Komisia žiada Mestské zastupiteľstvu v Košiciach o navýšenie finančných prostriedkov  

v programe 4: Vzdelávanie, kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie najmenej o 1,5 

mil. € 

Hlasovanie:    

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:    21  

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 

K bodu č. 3   Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Košice 

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:    

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:     21 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 

K bodu č.4   Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, 

materským školám a školským zariadeniam  

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

 

 

 



Hlasovanie:    

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:     21 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 

K bodu č.5   Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Janigová 2, Košice 

a zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

 

Uznesenie 1 

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:     21 

PROTI:      0 

ZDRŽAL SA:     0 

  

 

Uznesenie 2 

Komisia konštatuje, že i napriek uzneseniam nebola realizovaná zmena Štatútu mesta Košice 

vo veci pravidiel prenajímania majetku a prenájmu hodného osobitného zreteľa a žiada 

Mestské zastupiteľstvo o otvorenie Štatútu mesta Košice s cieľom prehodnotiť súčasné platné 

pravidlá prenajímania školského majetku pri bežnom prenájme a pri prenájme hodného 

osobitného zreteľa. 

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:     19 

PROTI:      1 

ZDRŽAL SA:     1 

  

 

 

K bodu č.6   Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti 

týkajúcej sa predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:     18 

PROTI:      2 

ZDRŽAL SA:     1 

  

 



 

K bodu č.7   Prenájom pozemku v areáli ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia Benecol Košice  

 

Uznesenie  

Komisia súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie:   

Počet členov komisie: 22  

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania :  21 

ZA:     14 

PROTI:      4 

ZDRŽAL SA:     3 

  

 

 

 

Košice dňa 5.2.2021     

     PhDr. Róbert Schwarcz        

 predseda komisie 

Zapísal:  Blanka Eliašová – sekretár komisie 


