
Komisia kultúry pri MZ v Košiciach  
 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

konaného dňa 11.06.2020 

 

 

1.  K bodu č. 2.1. Dni Ukrajiny  

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o podujatí Dni Ukrajiny 2020 v Košiciach 

v dňoch 7. – 13. októbra 2020. 

      

Hlasovanie:  za- 10 proti 0 zdržali sa 0       

--                         --       -- 

 

 

2.  K bodu č. 2. 2.  Rámcová dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou  

     hlavného mesta Budapešť 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o rámcovej dohode o spolupráci medzi 

mestom Košice a samosprávou hlavného mesta Budapešť. 

 

Hlasovanie:  za-  8 proti 0 zdržali sa 2       

--                         --       -- 

 

 

3.  K bodu č.2.3.  Stratégia príspevkovej organizácie mesta Košice K-13 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie stratégiu príspevkovej organizácie mesta Košice K – 13 

predloženú riaditeľom tejto organizácie a navrhuje predložiť na najbližšie zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva mesta Košice. 

 

Hlasovanie:  za- 10 proti 0 zdržali sa 0       

--                         --       -- 

 

 

4.  K bodu č. 3. Programový rozpočet mesta Košice – informácia o hospodárení a zmenách 

  rozpočtu k 31.3.2020  

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o hospodárení a zmenách programového 

rozpočtu mesta Košice k 31.03.2020. 

 

Hlasovanie: za – 10 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 

 

  



5.  K bodu č. 4. Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu na rok 2020 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie návrh na 4. zmenu programového rozpočtu na rok 

2020 a navrhuje predložiť a prerokovať na najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.  
 

Hlasovanie: za – 9 proti 0 zdržali sa 1 

--                         --       -- 

 

 

6.  K bodu č. 5. Grantová výzva - hodnotitelia 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry odporúča primátorovi mesta Košice menovať 4 odborných hodnotiteľov 

žiadostí projektov v rámci Grantovej výzvy v poradí podľa počtu získaných hlasov členov 

komisie kultúry nasledovne: 

 

Mgr. Peter Himič, PhD. – 8 hlasov 

Oto Hudec – 6 hlasov 

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD – 6 hlasov 

Jana Šargová – 5 hlasov 

Mgr. Zsuzsanna Cehelská – 5 hlasov 

Katarína Živanović, PhD. – 3 hlasy 

Mgr. art. Róbert Rampáček – 2 hlasy 

Hana Skljarszka – 2 hlasy 

Ing. Radovan Šalitroš, MBA – 0 hlasov 

 

Hlasovanie:  za- 8 proti 0 zdržali sa 2       

 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry odporúča primátorovi mesta Košice menovať za člena odbornej komisie 

hodnotenia žiadostí projektov v rámci Grantovej výzvy predsedu Komisie kultúry. 

 

Hlasovanie:  za- 8 proti 0 zdržali sa 2       

--                         --       -- 

 

 

7.  K bodu č. 6. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative    

     Industry Košice, n.o. za rok 2019 

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej 

organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2019. 

 

Hlasovanie: za – 10 proti 0 zdržali sa 0 

--                         --       -- 

 

 

Košice dňa  15.06.2020                                                             

   

Ing. František Ténai, MBA 

         predseda komisie 


