
Legislatívno – právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

  

 

Uznesenia zo zasadnutia Legislatívno – právnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 18. apríla 2017 o 15:00 hod 

 

 

K bodu č. 1: Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 

2016/2. 

Uznesenie č. 10/2017:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh 

zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 39/1998, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného plánu HSA Košice, podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 3: Územný plán zóny Košice – Slivník 

Uznesenie č. 11a/2017: 

Komisia neakceptuje pripomienky predložené k návrhu zo strany verejnosti a súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok predloženým predkladateľom návrhu. 

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

Uznesenie č. 11b/2017: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného 

plánu zóny „Košice – Slivník“  podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 4: Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice 

Uznesenie č. 12/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 5: Návrh Štatútu mesta Košice  

 

Uznesenie č. 13a/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu schvaľuje nasledujúce pozmeňujúce návrhy: 

 

1. V § 17 ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladá odkaz „13)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie: 

„13) § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“. 

 

V doterajšej poznámke pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťajú slová „o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“. 

 

Doterajšie odkazy 13 až 24 sa označujú ako odkazy 14 až 25. 



 

2. V § 25 ods. 1 písm. b) sa na koniec vkladá čiarka a slová „ktoré majú mestské časti vo 

svojom vlastníctve, zverené do správy alebo v nájme“. 

 

3. V § 26 ods. 3 písm. e) sa slová „poskytujú pomoc“ nahrádzajú slovami „v rámci 

svojich možností poskytujú primárnu pomoc a poradenstvo“. 

 

4. § 27 odsek 3 znie: 

„(3) Výkon odľahčovacej služby26), vrátane uzatvárania príslušných zmlúv, zabezpečujú 

mestské časti: 

a) mestská časť Sever, a to poskytovaním  terénnej formy sociálnej služby alebo 

pobytovej formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uvedenom v odseku 2 

písm. a),  

b) mestská časť Západ, a to poskytovaním  terénnej formy sociálnej služby, ambulantnej 

formy sociálnej služby alebo pobytovej formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej 

služby uvedenom v odseku 2 písm. b),  

c) mestská časť Dargovských hrdinov, a to poskytovaním  terénnej formy sociálnej 

služby,  

d) mestská časť Juh, a to poskytovaním  terénnej formy sociálnej služby alebo pobytovej 

formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uvedenom v odseku 2 písm. c).“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie: 

„26) § 54 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

Doterajšie odkazy 25 až 48 sa označujú ako odkazy 27 až 50. 

 

5. V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d). 

 

6. V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Mestské časti môžu vykonávať opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch 

psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb. 

Pôsobnosť podľa predchádzajúcej vety vykonáva aj mesto.“. 

  

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. 

 

7. V § 28 ods. 4 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“. 

 

8. V § 35 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

„(8) Mestské časti môžu vykonávať pôsobnosť obce ako opatrovníka podľa osobitných 

predpisov51), majetkového opatrovníka52) a poručníka53). Pôsobnosť podľa predchádzajúcej 

vety vykonáva aj mesto.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 51 až 53 znejú: 

„51) § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o 

rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 272 zákona 

č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. 

  52) § 33 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

  53) § 57 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

Doterajšie odkazy 49 až 103 sa označujú ako odkazy 54 až 108. 



 

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9. 

 

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

 

Uznesenie č. 13b/2017: 

Komisia schvaľuje návrh Štatútu mesta Košice v zmysle schválených pozmeňujúcich 

návrhov. 

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

  

  

 

                                                                                            JUDr. Jaroslav Kaifer 

                                                                          Predseda Legislatívno – právnej komisie MZ 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Popovič 

                sekretár komisie    


