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

Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 8. 6. 2021 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:  komisia: Mgr. Iveta Varadzinová, MBA 

                                                                                                        Jaroslav Dvorský 

 

                                                                                                                                     

                                                                         za MÚ:        PhDr. Peter Derevjaník,PhD. 

                                                                                              Mgr. Alena Hermanová                        

                                                                                          Ing. Marek Antoš 

                                                                                              Ing. Mgr. Martin Farkašovský 

                                                                                                

 

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

životného prostredia:  

 

Program :  

1.  Otvorenie 

2.  Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ KE – DH za rok 2020 

3.   Individuálna výročná správa MČ KE-DH za rok 2020 

4.   Rozpočet MČ Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 – III. Zmena - návrh 

 

Samostatné rokovanie komisie: 

5.  Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby 

6.  Poplatky za lekcie kondičného cvičenia v KS v roku 2020  

7.  Rôzne 

8.  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   záverečnom  účte  a rozbore rozpočtového  hospodárenia  MČ KE – DH  za rok 2020  

 a o individuálnej výročnej správe MČ KE - DH za rok 2020. 

 

Prítomní členovia komisie sociálnej, kultúry a športu berú na vedomie  

informáciu  o záverečnom  účte  a rozbore rozpočtového hospodárenia MČ KE – DH za rok 

2020 a informáciu o individuálnej výročnej správe MČ KE - DH za rok 2020. 

 

K bodu 4 

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

 s rozpočtom MČ Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 – III. zmena – návrh. 

 

Prítomní členovia komisie sociálnej, kultúry a športu berú na vedomie rozpočet MČ Košice – 

Dargovských hrdinov na rok 2021 – III. zmena – návrh. 

 

 

 



 

Samostatné rokovanie komisie: 

 

K bodu 5 

Vedúca oddelenia  oboznámila prítomných členov komisie s aktuálnou situáciou na úseku 

opatrovateľskej služby. 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na úseku 

opatrovateľskej služby. 

 

K bodu 6 

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 rok 2020.  

 

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

permanentiek z obdobia marec – jún 2020 u tých osôb, ktoré nevyužili možnosť vyčerpania 

v náhradnom termíne. 

 

 

K bodu 8 

Na záver zapisovateľka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončila. 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Dominik Babušík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala:                                                                                                 

Mgr. Alena Hermanová 

   vedúca odd.soc.vecí, 

     kultúry a športu 


