
Komisia dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 11.9.2019 

 

 

K bodu č.2 

Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“ 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie protest prokurátora a neodporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach zrušiť VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná 

časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“.   

 

Hlasovanie:  za – 10 

          proti - 0  

          zdržal sa - 3  

 

K bodu č.3  

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby súhlasí so začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov 

Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice podľa jednotlivých návrhov 

predložených v materiály na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.   

 

Hlasovanie:  za – 4 

          proti - 0  

          zdržal sa - 8  

 

K bodu č.4 

Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2020 

Uznesenie :  

Komisia dopravy a výstavby  

a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN mesta Košice o miestnom 

poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2020 

b) odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby požiadalo primátora mesta upraviť v Štatúte 

mesta Košice podmienky prerozdelenia miestneho poplatku za rozvoj medzi mestom Košice 

a mestskými časťami v pomere 70:30. 

 

Hlasovanie:  za – 9 

          proti - 0  

          zdržal sa - 3  
 

 

 

 

 



K bodu č.5 

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2019 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Monitorovacia správa 

programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2019“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach tento materiál prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za – 11 

          proti - 0  

          zdržal sa - 1  

 

K bodu č.6 

Hodnotiaca správa Programového rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Hodnotiaca správa Programového 

rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

tento materiál prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za – 11 

          proti - 1  

          zdržal sa - 0  

 

 

K bodu č.6.1 

Neschválený výrub stromov a riešenie nárokov vlastníka pozemkov pod zeleňou, cestou, 

bytovkami a detským ihriskom v lokalite Rastislavova 2,4,6,10,12,14 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby odporúča mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta 

zaoberať sa riešením majetkovoprávneho problému 

a) v lokalite Rastislavova č.2-14 formou zriadenia vecného bremena pre existujúcu zeleň, 

chodníky a obslužné komunikácie   

b) aj v iných lokalitách mesta Košice, kde tento problém už nastal 

Hlasovanie:  za – 12 

          proti - 0  

          zdržal sa - 0  

 

Košice, dňa 11.09.2019 

 

 

                                                                                                Ing. Igor Petrovčík   

                                predseda komisie 

 

 

Zapísal:  

Ing. Ján Gliganič 

sekretár komisie 


