
Legislatívno – právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

  

 

Uznesenia zo zasadnutia Legislatívno – právnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 12. septembra 2017 o 15:00 hod 

 

 

K bodu č. 1: Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, 

materským školám a školským zariadeniam. 

Uznesenie č. 20/2017:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a a schváliť návrh na 

zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským 

zariadeniam.   

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

 

K bodu č. 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc 

„Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“ 

Uznesenie č. 21a/2017: 

Komisia po prerokovaní pripomienky predloženú pripomienku neakceptuje.   

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

Uznesenie č. 21b/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu 

ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“ podľa predloženého 

návrhu. 

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

 

K bodu č. 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice 

„Ulica na Grunte“. 

Uznesenie č. 22/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu 

ulice „Ulica na Grunte“ podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 4: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice 

„Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Račkov park“, „Feldov park“. 

Uznesenie č. 23/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu 

ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Račkov park“, „Feldov park“ podľa 

predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie  názvu ulíc 

„Ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „Ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová 

ulica“, „Plávková ulica“, „Bedľová ulica“. 



Uznesenie č. 24/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie  názvu 

ulíc „Ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „Ulica pod Hájmi“, 

„Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“, „Bedľová ulica“ podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 6: Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 

2017. 

Uznesenie č. 25/2017: 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh územného plánu zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 

2014 – doplnok 2017 podľa predloženého návrhu. 

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

  

K bodu č. 7: Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu 

zóny Myslava 2012. 

Uznesenie č. 26/2017: 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh opravy grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky 

Územného plánu zóny Myslava 2012 podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 8: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Košice  

Uznesenie č. 27/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

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

 

  

 

 

                                                                                            JUDr. Jaroslav Kaifer 

                                                                          Predseda Legislatívno – právnej komisie MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Popovič 

                sekretár komisie    


