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

Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 2.6.2020 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:  komisia: Mgr. Dominik Babušík 
                                                                                               Mgr. Marián Krasnovský 
                                                                                               RNDr. Miriam Melišová-Čugová  
                                                                                               Mgr. Iveta Varadzinová, MBA 
                                                                                                        Jaroslav Dvorský - ospr.    
                                                                                                                                     
                                                                         za MÚ:        PhDr. Peter Derevjaník,PhD. 
                                                                                              Mgr. Alena Hermanová                        
                                                                                Ing. Marek Antoš 
 
Spoločné zasadnutie komisie sociálnej, kultúry a športu a komisie verejného poriadku, 

životného prostredia:  
 
Program :  
1.  Otvorenie 
2.  Záverečný účet MČ KE – DH za rok 2019 a rozbor rozpočtového hospodárenia 
3.  Individuálna výročná správa MČ KE – DH za rok 2019 
 
Samostatné rokovanie komisie: 
4.  Aktuálna informácia o stave na úseku opatrovateľskej služby  
5.  Diskusia 
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 komisiu o záverečnom účte MČ 

KE – DH  a rozbore rozpočtového hospodárenia za rok 2019, individuálnej výročnej správe 

MČ KE – DH za rok 2019. 
 
Uznesenie č. 7 
Komisia, sociálna, kultúry a športu berie na vedomie   informáciu o záverečnom účte MČ KE 

– DH  a rozbore rozpočtového hospodárenia za rok 2019, individuálnej výročnej správe MČ 

KE – DH za rok 2019. 
 
Samostatné rokovanie komisie: 
 
K bodu 4 
Vedúca oddelenia soc. vecí, kultúry a športu informovala komisiu o zabezpečovaní terénnej 

opatrovateľskej služby. Z dôvodu dočasného zníženého záujmu o poskytovanie 
opatrovateľskej služby zo strany klientov boli prijaté opatrenia na úseku terénnej 

opatrovateľskej služby.  
 
Uznesenie č. 8. 
Komisia berie na vedomie informáciu o prijatých opatreniach na úseku opatrovateľskej služby.  



 
K bodu 5 

Predseda komisie informoval o prebiehajúcej  výtvarno-umeleckej súťaži pri príležitosti MDD 

pre všetky deti z Furče do 15 rokov. Komisia sa dohodla na podmienkach vyhodnotenia súťaže. 

 
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 
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