
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach  

 

Uznesenia  

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa  11. júna  2018 o 15.00 hod.  
 

K bodu č. 2:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.04.2018 do 31.05.2018 – ústna informácia  

Uznesenie  

Komisia  berie na vedomie ústnu informáciu o činnosti MsP Košice od 01.04.2018 do 

31.05.2018. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

K bodu č. 2.1:  

Situácia na Mlynskom náhone 

Uznesenie  

Komisia  vzala  na vedomie ústnu informáciu o situácii na Mlynskom náhone a súhlasí 

s návrhom na zvolanie pracovného rokovania na základe žiadosti zástupcov verejnosti so 

zástupcami Správy mestskej zelene v Košiciach, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. 

p., a za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

K bodu č. 3:  

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Košice č. 168 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta Košice 

(nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi) 

Uznesenie  

Komisia  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť   Návrh na 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi) podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

K bodu č. 4:  

Záverečný účet mesta Košice za rok 2017 

Uznesenie  

Komisia  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť Záverečný 

účet mesta Košice za rok 2017 bez výhrad. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

K bodu č. 5:  

Informovanie o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu 

mesta Košice 

Uznesenie  

Komisia  berie   na   vedomie  ústnu  informáciu o  úlohách zabezpečovaných referátom  

životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice.  

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Kijevská 

                                                                                          predsedníčka komisie         

 

                                                                                    

Košice dňa 13. 06. 2018 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie 


