
Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu pri miestnom zastupiteľstve 

MČ Košice – Nad jazerom  
 
 
                                                                                                       V Košiciach dňa 10. 12. 2021   
                                                         

 P O Z V Á N K A 
 
 

V súlade s článkom 3 Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 
zvolávam 

 
rokovanie  Komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Košice – Nad jazerom. 

formou individuálneho rokovania komisie a hlasovania „per rollam".  
Priložený podklad k hlasovaniu  po vyplnení Vášho mena, dátumu hlasovania a zaznačení 
Vášho hlasovania zašlite vo formáte PDF na adresu: jana.janotkova@jazerokosice.sk  

najneskôr  do 13.12. 2021 (pondelok) 15,00 hod. 

Podklady k hlasovaniu zaslané po uvedenom termíne ukončenia hlasovania nebudú 
započítavané do výsledku hlasovania. 
 
Program rokovania: 

 
1. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

na rok 2021 
2. Návrh  programového  rozpočtu  Mestskej  časti  Košice  -  Nad  jazerom  na  rok 2022 

a na roky 2023 – 2024 
3. Návrh na prijatie zverenia nehnuteľného majetku mesta Košice, a to stavby 

uzamykateľného  kontajneroviska  na  Levočskej ulici  v Košiciach v obstarávacej 
cene  11 591,31  €  a  pozemku  registra  C – KN  parc. č.  4159/80 evidovaného na 
LV č. 11650 k. ú. Jazero do správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom za účelom 
zabezpečenia jeho správy a údržby. 

4. Informatívna  správa  z  1. ročníka  Participatívneho  rozpočtu  Mestskej  časti   Košice 
- Nad jazerom 
Materiály k bodom č. 1 - 4 sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti: 
https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=7940 

 
V  prípade  otázok  k  jednotlivým  bodom  môžete  kontaktovať  tajomníčku  komisie  dňa  
10. 12. 2021 (piatok ) v čase od 8.00 do 12.00 hod. resp. 13. 12. 2021 (pondelok) v čase od  
8.00  hod. do 12.00 hod., a to: na  emailovej  adrese  jana.janotkova@jazerokosice.sk alebo 
telefonicky na čísle 0910 984 590. 

 
 

                                                                                            v. r.  Mgr. Andrea Gajdošová 
                                                                                                     predseda komisie   
 
 
Vybavuje: Ing. Jana Janotková, tajomníčka komisie 
tel. č.: 0910 984 590 


