
Komisia Dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 12.06.2018 
 

 

K bodu č.2 

Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot. 

 

 

Uznesenie  

 

Komisia dopravy a výstavby odporúča materiál „Územný plán hospodársko – sídelnej 

aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot.“ Mestskému zastupiteľstvu  v Košiciach  

prerokovať a schváliť.   

 

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

 

 

K bodu č. 3:  

Zadanie pre územný plán zóny „ Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta.“   

 

Uznesenie  

 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „ Zadanie pre územný plán zóny „ 

Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta.“   odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

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

 

 

 

K bodu č. 4:  

Zadanie pre územný plán zóny „ Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor 18 RDI.“   

 

Uznesenie  

 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Zadanie pre územný plán zóny „ 

Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor 18 RD.“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č. 5:  

Zadanie pre územný plán zóny „ Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I.“   

 

Uznesenie  

 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Zadanie pre územný plán zóny „ 

Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I.“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

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

 

 

K bodu č. 6:  

Záverečný účet mesta Košice za rok 2017.   

 

Uznesenie  

 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Záverečný účet mesta Košice za 

rok 2017.“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať 

a schváliť v predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: za – 6, proti - 0, zdržali sa – 1 

 

 

K bodu č. 7:  

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice „ VZN č. 157 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice.“ 

 

Uznesenie  

 

Komisia dopravy  a výstavby sa oboznámila s materiálom „VZN č. 157 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice.“ a  odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach,  tento návrh na zmenu schváliť. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti - 0, zdržali sa – 2 

 

 

 

K bodu č. 8:  

 

„Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 

Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 

dopravy za účelom realizácie projektu:  Modernizácia centrálneho dispečingu DPMK, a. s. – 

II. Etapa“ 

 

 



Uznesenie  

 

Komisia dopravy  a výstavby sa oboznámila s materiálom „Predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), 

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - 

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom 

realizácie projektu:  Modernizácia centrálneho dispečingu DPMK, a. s. – II. Etapa“ 

 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach,  tento materiál prerokovať a schváliť. 

 

Hlasovanie: za – 6,  proti - 0, zdržali sa – 1 

 

 

K bodu č. 9:  

 

Petícia – nesúhlas občanov  s realizáciou investičného zámeru- výstavbou novostavby 

bytového domu Bernoláková 24, Košice. 

 

 

Uznesenie  

 

A.) Komisia dopravy  a výstavby  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach zobrať 

na vedomie petíciu – nesúhlas občanov s realizáciou investičného zámeru- výstavbou 

novostavby bytového domu“ Bernoláková 24, Košice.“ 

B.) V súvislosti s touto plánovanou výstavbou v prípade požiadavky investora o kúpu, 

alebo prenajatie pozemkov vo vlastníctve Mesta, tejto požiadavke nevyhovieť. Tieto 

požadované plochy zachovať v pôvodnom účele, respektíve ich mať v rezerve pre 

riešenie statickej dopravy už jestvujúcej bytovej zástavby.        

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

 

 

 

 

Košice dňa 13.06.2018 

 

          

 

                                                                                              Ing. Stanislav Kočiš   

                                predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala  

Ing. Henrieta Harabinová 
tajomníčka komisie  


