
Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

 

 

Uznesenia Legislatívno-právnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach   

zo dňa 16. septembra 2021   

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica 

Záhrada Bernátovce“ 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica 

Andreja Kvasa“ 

3. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach 

4. Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 

č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice 

5. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Košice 

 

 

K bodu č. 1:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice 

„Ulica Záhrada Bernátovce“ 

 

Uznesenie č. 14/2021 

Komisia po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu 

ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“ do času konania komisie neboli od fyzických osôb 

a právnických osôb uplatnené pripomienky podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“ 

podľa predloženého návrhu.  
 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

K bodu č. 2:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice 

„Ulica Andreja Kvasa“ 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Komisia po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu 

ulice „Ulica Andreja Kvasa“ do času konania komisie neboli od fyzických osôb a právnických 

osôb uplatnené pripomienky podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť   
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“ 

podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0     
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K bodu č. 3: Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Komisia po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje, že k návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 

č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach do času konania 

komisie neboli od fyzických osôb a právnických osôb uplatnené pripomienky podľa § 6 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť zmenu 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Verejný cintorín v Košiciach podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0    

 

 

K bodu č. 4:   Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 

č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Komisia po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje, že k návrhu na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice 

do času konania komisie neboli od fyzických osôb a právnických osôb uplatnené pripomienky 

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť zmenu 

a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0    

 

 

K bodu č. 5: Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice 

 

Uznesenie č. 18/2021 

Komisia po prerokovaní materiálu 

A. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach vypustiť bod návrh na zmenu 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Košice z rokovania mestského zastupiteľstva a zapracovať do návrhu na zmenu Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice 

pripomienky:   

- subjekty oslobodené od 10 % spoluúčasti, 

- doplniť špecifikáciu grantových výziev, 

- výhrady voči zmene účelu. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0 , zdržali sa: 1    

 

B. konštatuje, že k návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 

č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice neboli od fyzických osôb a právnických 
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osôb uplatnené pripomienky podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0    

  

 

V Košiciach dňa 16. septembra 2021 

 

 

 

JUDr. Martin Balčík 

predseda legislatívno-právnej komisie MZ 

 
 

 

 

Zapísala: JUDr. Andrea Ivanocová 

                sekretár komisie 


