
Legislatívno – právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

  

 

Uznesenia zo zasadnutia Legislatívno – právnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 4. decembra 2017 o 15:00 hod 

 

 

K bodu č. 5: 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. 28/2017:  

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 podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa:0. 

 

K bodu č. 1: Návrh územného plánu zóny Košice – Pod Bankovom. 

 

Uznesenie č. 29/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh územného plánu zóny Košice – Pod Bankovom vo forme 

všeobecne záväzného nariadenia po doplnení zákonom požadovaných podkladov podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa:0. 

 

K bodu č. 2: Návrh územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a 

doplnky 2017. 

 

Uznesenie č. 30/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, 

Zmeny a doplnky 2017 vo forme všeobecne záväzného nariadenia po doplnení zákonom 

požadovaných podkladov podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa:0. 

 

K bodu č. 3: Návrh územného plánu zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017. 

 

Uznesenie č. 31/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

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

2017 vo forme všeobecne záväzného nariadenia po doplnení zákonom požadovaných 

podkladov podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa:0. 

 

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

„Ulica Alexandra Dubčeka“  

 



Uznesenie č. 32/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu 

ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“ podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa:0. 

 

  

 

  

 

 

                                                                                            JUDr. Jaroslav Kaifer 

                                                                          Predseda Legislatívno – právnej komisie MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Popovič 

                sekretár komisie    


