
Komisia dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 08.03.2022 

 

K bodu č. 1.1 

Parkovací systém – výsledky a plány 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie informáciu odporúča MZ  požiadať primátora 

mesta iniciovaním jednania so zástupcom spoločnosti EEI za účelom: 

• informovať poslanecký zbor o aktuálnom postoji spoločnosti EEI vs mesto Košice 

• informovať poslanecký zbor o možnostiach ďalších krokov v prípade stiahnutia žaloby 

• informovať poslanecký zbor o možnostiach mimosúdnej dohody  

• informovať o požiadavkách prípadne ponukách spoločnosti EEI po ukončení zmluvy a pre 
prípad stiahnutia žaloby 

• Termín: do najbližšieho konania MR a do 5 dní po rokovaní poslať správu z rokovania 
emailom poslaneckému zboru 
 
Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 21 
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili Hlasovania : 11 
 

    Za  11   

    Proti              0 

    Zdržal sa   0 

 

K bodu č. 2 

Návrh VZN mesta Košice o dani za ubytovanie 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť.   

 
Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 21 
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili Hlasovania : 11 

 

    Za   9  

    Proti  0 

    Zdržal sa                2 

 

K bodu č. 3 
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 
Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 21 



Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili Hlasovania : 11 
 

 

    Za   11 

    Proti    0 

    Zdržal sa                  0 

 

K bodu č. 4  
Územný plán zóny „Košice – Šebastovce“  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť.  

 
Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 21 
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili Hlasovania : 11 

 

    Za   11 

    Proti    0 

    Zdržiavam sa   0 

 

K bodu č. 5 
Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot – IV“  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť.   

 
Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 21 
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili Hlasovania : 11 

 

    Za   10 

    Proti    0 

    Zdržiavam sa   1 

 

K bodu č. 6 
Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves“  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť s podmienkou: 

 

a, prednostného dopravnej obslužnosti v lokalite „Pavlova hora“, tzv. riešenia peších ťahov, 

cyklodopravy a obslužnosti územia MHD, 

 

b, navrhuje uplatniť rovnaký postup pri ostatných zmenách ÚPZ HSA v iných lokalitách, kde 

si viacero súbežných developerských projektov vyžaduje spoločné a komplexné riešenie 

statickej a dynamickej dopravy, 

 



Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 
Počet členov komisie: 21 
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili Hlasovania : 11 

 

    Za   10 

    Proti               0 

    Zdržiavam sa   1 

 

K bodom č. 7-18 nie sú uznesenia 

Komisiu dopravy a výstavby opustili dvaja členovia, takže komisia dopravy a výstavby 

už nebola uznášania schopná. 
 

 

 

Košice, dňa 10.03.2022   

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  

        predseda komisie 

Zapísal:  

Mgr. Katarína Kollárová 

sekretár komisie 

   


