Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 28. mája 2020
číslo: 385
Schválenie programu XV. zasadnutia MZ v Košiciach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 20 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
schvaľuje
A. vypustenie bodov zo zverejneného programu zasadnutia mestského zastupiteľstva:
1. bod č. 10 - Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení
Mestského zastupiteľstva v Košiciach:
10a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 – Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
10b) č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá
10c) č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
10d) č. 266 zo dňa 06.11.2019 – Správa mestskej zelene v Košiciach
10e) č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice
10f) č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice,
B. zverejnený program XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
C. doplnenie bodov do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva:
1.

bod č. 1/1 - Slovo pre verejnosť,

2.

bod č. 2/1 - Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a. s.,

3.

bod č. 2/2 - Informácia o priebehu dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre jednotlivcov
a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID19“ a návrh na prerozdelenie prvej časti výnosu zbierky,

4.

bod č. 2/3 - Ukončenie niektorých opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou za
účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19,

5.

bod č. 2/4 - Odporúčania a prijaté uznesenia v komisiách MZ,

6.

bod č. 4/1 – Žiadosť o zabezpečenie ďalších úkonov nevyhnutných na zmenu záväznej
časti Územného plánu zóny Košická Nová Ves,

7.

bod č. 4/2 - Informácia o povinnosti mesta informovať obyvateľov pri akejkoľvek
zmene ohľadne daní prostredníctvom všetkých informačných kanálov, cez ktoré mesto
informuje o kultúrnych, športových a iných akciách mesta,

2
8.

bod č. 10/1 - Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 – Košické
kultúrne centrá zriadenej mestom Košice,

9.

bod č. 11/1 - Personálne otázky vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach,

10. bod č. 28/1 - Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktorí do 31.12.2019
dosiahli vek 70 rokov a neuplatnili si zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného
domu, ak tento byt alebo rodinný dom slúži na ich trvalé bývanie.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 02.06.2020
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