
Záznam 
zo zasadnutia  komisie sociálnej, kultúry a športu pri MiZ MČ 

Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 2.9.2020 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:  komisia: Mgr. Dominik Babušík 

                                                                                               RNDr. Miriam Melišová-Čugová  

                                                                                               Radovan Ivan   

                                                                                                                                     

                                                                         za MÚ:        PhDr. Peter Derevjaník,PhD. 

                                                                                             Mgr. Alena Hermanová                        

                                                                                          Ing. Marek Antoš 

                                                                                              Ing. Mgr. Martin Farkašovský 

                                                                                              Bc. Katarína Dziaková 

 

Spoločné zasadnutie komisie sociálnej, kultúry a športu a komisie verejného poriadku, 

životného prostredia:  

 

Program :  

1.  Otvorenie 

2.  Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2020 

 

Samostatné rokovanie komisie: 

3.  Poplatky za lekcie kondičného cvičenia v KS za obdobie marec – jún 2020  

4.  Návrh na verejné ocenenie Košického samosprávneho kraja 

5.  Rôzne 

6.  Záver 

 

K bodu 1 

Spoločné zasadnutie komisie sociálnej, kultúry a športu a komisie verejného poriadku, 

životného prostredia otvoril prednosta MÚ PhDr. Peter Derevjaník,PhD. 

 

K bodu 2 - 3  

Vedúci finančného oddelenia, Ing. Marek Antoš, informoval prítomných členov komisie 

o monitoringu a hodnotení finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE – DH za I. 

polrok 2020. 

 

Prítomní členovia komisie sociálnej, kultúry a športu berú na vedomie   

informáciu  o monitoringu a hodnotení finančného a programového plnenia rozpočtu MČ KE 

– DH za I. polrok 2020. 

 

Samostatné rokovanie komisie: 

 

K bodu 3 

Vedúca oddelenia soc. vecí, kultúry a športu, Mgr. Hermanová, informovala prítomných 

členov komisie  o nevyčerpaných poplatkoch za lekcie kondičného cvičenia v KS (SM systém 

a joga) formou permanentky za obdobie marec – jún 2020.  

 

Prítomní členovia komisie sociálnej, kultúry a športu sa dohodli na predĺžení  platnosti 

permanentiek do konca roka 2020.  

 

 



K bodu 4 

Vedúca oddelenia  oboznámila prítomných členov komisie s návrhom na verejné ocenenie 

Košického samosprávneho kraja. 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie návrh na verejné ocenenie Košického 

samosprávneho kraja. 

K bodu 5 

Predseda komisie informoval prítomných členov o pripravovanom občasníku F – kuriér a 

pripravovanom športovom podujatí Family sport day. 

 

K bodu 6 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Dominik Babušík, v. r. 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala:                                                                                                 

Mgr. Alena Hermanová 

   vedúca odd.soc.vecí, 

     kultúry a športu 


