
 
                                                          Z á p i s n i c a 
 

z individuálneho rokovania Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice –Nad jazerom v dňoch 19. 5. 2021–24. 5. 2021 

Hlasovanie: „per rollam 

MČ Košice – Nad jazerom 24.5.2021 
 

 
Predsedníčka :               Mgr. Andrea Gajdošová 
Podpredseda:                 PhDr. Róbert Schwarcz 
Členovia:      
Poslanci:                         Ing. Jozef Skonc 
                                         PhDr. Lucia Kleinová 
                                         MVDr. Anna Jenčová 
                                         Mgr. Silvia Hricková 
                                         Bc. Pavol  Slivka 
                                         Zuzana Dlhá 
                                                                       
Neposlanci:        Maroš Takáč                             
                                          Ján Jackanič 
                                          Miroslav Belohorský 
                                          Agáta Poláková 
                                          Lucia Krajňáková 
                                          Ladislav Hamza 
 
Neprítomní:                     PhDr. Lucia Kleinová 
         Mgr. Andrea Gajdošová 
                                          PhDr. Róbert Schwarcz 
                                          Maroš Takáč 
                                          Bc. Miroslav Belohorský 
                                          Ján Jackanič 
                     
Tajomníčka komisie:      Ing. Jana Janotková 
 
 
V dňoch 19. 5.2021–24. 5. 2021 sa uskutočnilo individuálne rokovanie finančnej komisie a 
hlasovanie formou „per rollam“ k programu: Program rokovania: 

 
1. Záverečný účet Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2020 

 
2. Výročná správa Mestskej časti Košice–Nad jazerom za rok 2020  

 
 

 
 



 
3. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice -Nad jazerom pre Správu 
mestskej zelene v Košiciach na projekt „Vybudovanie vonkajšieho Fit parku na uliciach 
Baltická –Kaspická –Bukovecká“ 
 

4. Personálne zmeny neposlancov Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu. 
 
Materiál  k bodom 1-4  je zverejnený  na webovej stránke mestskej časti: 
https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=7940 
heslo: jazerokosice.  
 
Členovia komisie hlasovali písomne „per rollam“vdňoch 19. 5. –24. 5. 2021.Neboli zaslané 
žiadne pripomienky, otázky ani návrhy k bodom programu 
 
Per rollam hlasovanie: 
 
 
K bodu č. 1 
 
Záverečný účet Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2020. 
 
Uznesenie č.73/2021 
Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice–Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
od p or ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice -Nad jazerom prerokovať a 
 
1) uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 
2020 výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
 
2) schváliť rozdelenie prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020: 
Rezervný fond: 11000,-€ 
Fond hospodárskeho asociálneho rozvoja: 98512,75 €, 
 
3) schváliť vrátenie finančných prostriedkov do peňažného fondu: 
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 55612,19 €. 
 
Výsledok hlasovania: 
 
Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 



 
K bodu č. 2 
 
Výročná správa Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2020 
 
Uznesenie č.74/2021 
Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice–Nad jazerom v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
 
od p or ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice -Nad jazerom prerokovať a zobrať na 
vedomie 
1. Výročnú správu Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2020, 
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe k 31.12.2020 
 
Výsledok hlasovania: 
 
Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3 
 
Výročná správa Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2020 
 
Uznesenie č.75/2021 
Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice–Nad jazerom v súlade s platnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi  
 
od p or ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice -Nad jazerom prerokovať a schváliť 
 
poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 2021 v celkovej 
výške 14878,45 € pre Správu mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č.79, 040 01 Košice 
za účelom realizácie projektu –Vybudovanie vonkajšieho Fitparku na uliciach Baltická –
Kaspická –Bukovecká. 
 
Výsledok hlasovania: 
 
Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 



K bodu č. 4 
 
Výročná správa Mestskej časti Košice –Nad jazerom za rok 2020 
 
Uznesenie č.76/2021 
Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Košice–Nad jazerom navrhla personálne zmeny neposlancov komisie mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu 
 
od p or ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice -Nad jazerom prerokovať a schváliť 
1. Luciu Kleinovú  schváliť ako člena komisie - neposlanec 
2. Miroslava Belohorského  schváliť ako člena komisie - poslanec 
 
 
Výsledok hlasovania: 
 
Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
V Košiciach 24.5.2021 

 
 

 
 

 
 
Zapísala:        Ing. Jana Janotková               Mgr. Andrea  Gajdošová 
                       tajomníčka komisie                              predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník zápisnice: 
1x  originál- predsedníčka komisie športu 
1x  originál- tajomníčka komisie športu 
1x  kópia e-mailom- zástupca starostky 
                               - právne 


