
Legislatívno – právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

  

 

Uznesenia zo zasadnutia Legislatívno – právnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 6. decembra 2016 o 14:00 hod 

 

 

K bodu č. 2: Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na 

zmenu VZN mesta Košice č. 157. 

Uznesenie č. 9a/2016:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať protest prokurátora 

proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a protestu prokurátora vyhovieť. 

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

Uznesenie č. 9b/2016: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh na 

zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 3: Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (návrh poslanca Žarnaya). 

Uznesenie č. 10/2016: 

Komisia po prerokovaní materiálu neodporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice návrh 

na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Košice schváliť.   

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

 

K bodu č. 1: Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017. 

Uznesenie č. 11/2016: 
Komisia po prerokovaní návrhu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať 

a schváliť návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017. 

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

 

K bodu č. 4: Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice. 

Uznesenie č. 12/2016: 
Komisia po prerokovaní návrhu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať 

a schváliť návrh na zmenu Štatútu mesta Košice s nasledujúcou zmenou: vypúšťa sa 

ustanovenie čl. II návrhu na zmenu Štatútu mesta Košice. 

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

 

K bodu č. 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice. 

Uznesenie č. 13/2016: 

 Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Košice s nasledujúcou zmenou: za časové údaje v texte 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa dopĺňa skratka „hod.“ 



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

  

K bodu č. 6: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu 

verejného priestranstva „Park Ľudovíta Felda“.   

Uznesenie č. 14/2016: 

 Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Park 

Ľudovíta Felda“ podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 7: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice 

„Ulica k Hutke“ 

Uznesenie č. 15/2016: 

Komisia po prerokovaní návrhu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

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

ulice „Ulica k Hutke“ podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 8: Rôzne 

Uznesenie č. 16a/2016: 

Komisia berie na vedomie Petíciu za zmenu parkovania v meste Košice. 

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

Uznesenie č. 16b/2016: 

Komisia berie na vedomie Petíciu za zachovanie Borovicového hája 

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

 

 

  

  

 

  

 

                                                                                            JUDr. Jaroslav Kaifer 

                                                                          Predseda Legislatívno – právnej komisie MZ 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Popovič 

                sekretár komisie    


