
Komisia Dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 3.04.2019 
 

 

K bodu č.2 

Informatívna správa o stave a vývoji Územného plánu mesta Košice a následných Územných 

plánov jednotlivých zón. 

 

Uznesenie  

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie informáciu o vývoji Územného plánu mesta 

Košice a následných Územných plánov jednotlivých zón..   

 

Hlasovanie: bez hlasovania  

 

 

 

K bodu č. 3:  

Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných 

a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného 

pásma.  

 

Uznesenie  

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „ Generel umeleckých diel, objektov 

drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území 

Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného pásma.“  

 

Hlasovanie: bez hlasovania  

 

K bodu 3.1.: 

Správa o činnosti vo veci komplexnej kontroly stavby IKD na základe uznesenia č. 26. 

  

Uznesenie :  

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie informácie o stave kontroly stavby IKD . 

 

Hlasovanie: bez hlasovania  

 

K bodu 3.2.: 

Možnosti platenia za parkovné v platenej zóne mesta Košice okrem platenia cez SMS. 

 

Uznesenie: bez uznesenia  

 

 

 

 

 

 



K bodu 3.3.: 

 

Požiadavka na navýšenie počtu ZŤP vyhradených parkovacích v platenej zóne parkovania 

mesta Košice. 

Požiadavka na zabezpečenie bezbariérovosti stavieb na území mesta Košice, podľa 

medzinárodných podmienok bezbariérovosti.  

 

Uznesenie : 

 

Komisia dopravy a výstavby navrhuje primátorovi mesta Košice, aby vytvoril poradnú 

Bezbariérovú komisiu za účelom dohľadu nad dodržiavaním medzinárodných bezbariérových 

štandardov na území mesta Košice.  

 

Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa – 3 

 

 

K bodu č. 4:  

Organizácia dopravy v meste Košice počas MS v hokeji 2019.  

 

Uznesenie  

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie informácie o pripravovanej organizácií 

dopravy v Košiciach počas MS v hokeji 2019. 

 

Hlasovanie: bez hlasovania  

 

 

K bodu č. 5:  

Informatívna správa o aktuálnom stave budovania cyklotrás v Košiciach.   

 

Uznesenie  

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila so stavom budovania cyklotrás v Košiciach. 

  

Hlasovanie: bez hlasovania  

 

K bodu č. 6.:  

Informatívna správa o možnosti rozšírenia pešej zóny na Kováčsku a Mäsiarsku, Zbrojničnú 

a Baštovú ul. a dopad tohto rozšírenia na dopravu v centre mesta Košice. 

 

Uznesenie 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie informáciu o možnosti rozšírenia pešej zóny na 

Kováčsku a Mäsiarsku, Zbrojničnú a Baštovú ul. a dopad tohto rozšírenia na dopravu v centre 

mesta Košice. 

Hlasovanie: bez hlasovania  

 

 

 

 

 



K bodu č. 7:  

 

Pasportizácia všetkých zvislých dopravných značiek : Zákaz vjazdu motorovým vozidlám 

s výnimkou dopravnej obsluhy do všetkých dvorov v rámci mesta Košice. 

  

Uznesenie 

Komisia dopravy a výstavby odporúča, aby príslušný kompetentný referát ( referátu dopravy)  

zabezpečil zosúladenie osadzovania zvislého dopravného značenia B1 – zákaz vjazdu spolu 

s dodatkovou tabuľou  -  okrem dopravnej obsluhy, rovnako v rámci celého mesta Košice. 

Hlasovanie: za – 7, proti - 1, zdržali sa – 4 

 

 

K bodu č. 8:  

Informatívna správa o vývoji rokovania mesta Košice so spoločnosťou EEI.  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s informáciami o vývoji rokovania mesta Košice 

so spoločnosťou EEI. 

 

Hlasovanie : bez hlasovania   

K bodu č. 9:  

„Monitorovacia správa plnenia programu rozvoja mesta Košice za rok 2018. “ 

Uznesenie  

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Monitorovacia správa plnenia 

programu rozvoja mesta Košice za rok 2018. “a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach tento materiál prerokovať. 

Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdržali sa – 3 

 

K bodu č. 10 :  

 

Informácia o právnych vzťahoch medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA a.s. vo veci 

riešenia vád na diele: „ Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark Košice“ a určenie 

ďalšieho postupu.  

 

Uznesenie  

Komisia dopravy  a výstavby sa oboznámila s materiálom „ Informácia o právnych vzťahoch 

medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA a.s. vo veci riešenia vád na diele: „ 

Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark Košice“ a určenie ďalšieho postupu. “ 

 a  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach,  tento prerokovať.  

 

Hlasovanie: za – 12, proti - 0, zdržali sa – 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

K bodu č. 11: 

„ Strategický plán rozvoja dopravy v meste Košice.“ 

Uznesenia  

Komisia dopravy  a výstavby berie na vedomie správu o „ Strategickom pláne rozvoja 

dopravy v meste Košice.“ a odporúča tento materiál aktualizovať.   

Hlasovanie: za – 14,  proti - 1, zdržali sa – 1 

 

 

 

 

Košice dňa 03.04.2019 

 

          

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Igor Petrovčík   

                                predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala  

Ing. Henrieta Harabinová 
tajomníčka komisie  

 

 

 

 
 


