
 
Záznam 

zo zasadnutia  komisie sociálnej, kultúry a športu pri MiZ MČ 
Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 22. 2. 2023 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:  komisia:          JUDr. Zuzana Antošová, PhD.  

                                                                                                Jaroslav Dvorský - ospr. 

                                                                                                 PhDr. František Vaľko 

                                                                                                  Ing. Marián Sidor 

                                                                                                                                      

                                                                         za MÚ:         PhDr. Dominik Babušík    

                                                                                               Mgr. Alena Hermanová  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o návrhu VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb  

3. Návrh na člena pracovnej komisie na  udeľovanie verejných ocenení osobnostiam 

mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov 

4. Informácia o zmene rokovacieho poriadku komisií  

5. Informácia o pripravovaných podujatiach v Dennom centre 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu 1 

Zasadnutie komisie sociálnej, kultúry a športu otvorila predsedníčka komisie JUDr. Zuzana 

Antošová, PhD., ktorá konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Následne oboznámila 

komisiu s programom zasadnutia a dala o návrhu programu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 4:  

Komisia sociálna, kultúry a športu  schvaľuje predložený návrh programu rokovania. 

Hlasovanie: za: 3 proti: 0 zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 2 

Mgr. Hermanová - vedúca oddelenia soc. vecí  a kultúry oboznámila členov komisie o návrhu 

VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb. 

 

Uznesenie č. 5:  

Komisia sociálna, kultúry a športu  berie na vedomie informáciu o návrhu VZN mesta Košice 

č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb. 

 

Hlasovanie: za: 3   proti: 0     zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



K bodu 3  

Predsedníčka komisie JUDr. Zuzana Antošová, PhD. oboznámila komisiu s návrhom na člena 

pracovnej komisie na udeľovanie verejných ocenení osobnostiam mestskej časti Košice - 

Dargovských hrdinov. 

 

Uznesenie č. 6:  

Komisia sociálna, kultúry a športu navrhuje za člena pracovnej komisie na udeľovanie 

verejných ocenení osobnostiam mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov PhDr. Františka 

Vaľka. 

 

Hlasovanie: za: 3  proti: 0   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Starosta PhDr. Dominik Babušík  informoval komisiu o zmene rokovacieho poriadku komisií.  

 

Uznesenie č. 7:  

Komisia sociálna, kultúry a športu berie na vedomie informáciu o zmene rokovacieho poriadku 

komisií. 

Hlasovanie: za: 3  proti: 0       zdržali sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5 

Mgr. Hermanová - vedúca oddelenia soc. vecí a kultúry oboznámila členov komisie o 

pripravovaných  podujatiach v Dennom centre. 

 

Uznesenie č. 8:  

Komisia sociálna, kultúry a športu berie na vedomie informáciu o pripravovaných  podujatiach 

v Dennom centre. 

Hlasovanie: za: 3  proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6 

 

Predsedníčka komisie požiadala o informáciu o pripravovaných podujatiach mestskej časti na 

úseku kultúry a športu. 

Starosta a vedúca oddelenia soc. vecí a kultúry oboznámila komisiu o pripravovaných  

podujatiach mestskej časti – účasť na oslavách Dní mesta Košice, MDD a o ďalších 

pripravovaných podujatiach.   

 

Uznesenie č. 9:  

Komisia sociálna, kultúry a športu berie na vedomie informáciu o pripravovaných  podujatiach 

mestskej časti. 

Hlasovanie: za: 3    proti: 0   zdržali sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



 

 

Predsedníčka komisie taktiež požiadala o informáciu o kronike mestskej časti. Starosta 

informoval komisiu, že kronika je v štádiu spracovania a bude predložená členom komisie na 

jej najbližšom zasadnutí.  

 

 

 

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť a ukončila rokovanie 

komisie. 

 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Zuzana Antošová, PhD. v. r. 

                                                                                                            predsedníčka komisie 

   

 

 

 

Zapísala:                                                                                                 

Mgr. Alena Hermanová 

   vedúca odd. soc. vecí 

      a kultúry  


