
Legislatívno – právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

  

 

Uznesenia zo zasadnutia Legislatívno – právnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach konaného dňa 21. februára 2017 o 15:00 hod 

 

 

K bodu č. 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zmene hranice 

mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti Košice – Juh. 

Uznesenie č. 1/2017:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zmene hranice mestskej časti Košice - Barca 

a mestskej časti Košice – Juh podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 2: Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 45 trhový 

poriadok trhových miest na území mesta Košice 

Uznesenie č. 2/2017: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh na 

zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 45 trhový poriadok trhových miest 

na území mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc 

„Ulica Strážovská“ a „Ulica Súľovská“ 

Uznesenie č. 3/2017: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

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

ulíc „Ulica Strážovská“ a „Ulica Súľovská“ 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 nad cintorínom“ 

Uznesenie č. 4a/2017: 
Komisia po prerokovaní pripomienky akceptuje prvú časť pripomienky predloženej zo strany 

verejnosti.   

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržali sa: 2. 

Uznesenie č. 4b/2017: 
Komisia po prerokovaní pripomienky akceptuje druhú časť pripomienky predloženej zo strany 

verejnosti.   

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržali sa: 3. 

Uznesenie č. 4c/2017: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica nad cintorínom“ 

v zmysle predloženej pripomienky. 

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

 

 



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

„Ulica pri studničke“, „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom záhumní“ a „Ulica na zadnom 

záhumní“ 

Uznesenie č. 5/2017: 
Komisia po prerokovaní návrhu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať 

a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica pri 

studničke“, „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom záhumní“ a „Ulica na zadnom záhumní“ 

podľa predloženého návrhu. 

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

 

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

„Ulica Zelená stráň“ a „Ulica ku Gederu“ 

Uznesenie č. 6/2017: 

 Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh  

všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica Zelená stráň“ a 

„Ulica ku Gederu“ podľa predloženého návrhu. 

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

  

K bodu č. 7: Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice 

Uznesenie č. 7/2017: 

 Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať a schváliť návrh na 

zmenu Štatútu mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 8: Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ  

Uznesenie č. 8/2017: 
Komisia po prerokovaní návrhu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice prerokovať 

a schváliť návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ v zmysle nasledujúcej pripomienky: 

Komisia odporúča precizovať text bodu č. 4 návrhu, nakoľko predložený návrh vytvára 

dojem, že je možné predložiť predmetné pozmeňujúce návrhy aj inou formou ako 

elektronickou poštou. 

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

 

K bodu č. 9: Personálne zmeny v Legislatívno – právnej komisii Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach  

Uznesenie č. 9/2017: 

Komisia berie na vedomie zánik členstva neposlanca Mgr. Štefana Fedora v Legislatívno – 

právnej komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa § 11 ods. 7 písm. c) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach v spojitosti s § 25 ods. 2 písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

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

  

 

  

 

                                                                                            JUDr. Jaroslav Kaifer 

                                                                          Predseda Legislatívno – právnej komisie MZ 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Popovič 

                sekretár komisie    


