
Komisia dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 7.10.2020 
 

 

 

K bodu č. 1.1. 

Hlas pre pána Krempaského 
 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach 

 

1. Doporučuje mestskému zastupiteľstvu vyčleniť z rozpočtu mesta na rok 2020 finančné 

prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie zriadenia príjazdového 

a výjazdového pruhu do Eurocentra na Holubyho 12 z Južnej triedy. 

2. Doporučuje mestskému zastupiteľstvu v Košiciach zapracovať do plánu investícií       

na rok 2021 finančné prostriedky na výstavbu príjazdového a výjazdového pruhu       

do Eurocentra na Holubyho 12 z Južnej triedy. 

3. Žiada Magistrát mesta Košice, aby prostredníctvom cestného správneho orgánu vydal 

okamžitý zákaz používania vstupnej brány na vjazd a výjazd na parcelu 2472/9 

k nehnuteľnostiam fy EUROTEX SR s.r.o. Bratislava, nakoľko neexistuje povolenie 

zriadenia vjazdu žiadnym cestným správnym orgánom. 

4. Doporučuje mestskému zastupiteľstvu v Košiciach iniciovať zmenu v územnom pláne 

mesta Košíc pre Holubyho ulicu tak, ako bolo požadované petíciou občanov v roku 

2013. 
 

Hlasovanie:  za – 9 

          proti - 1  

          zdržal sa - 1  

 

 

K bodu č. 2 

Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych 

komunikácií a iných verejných priestranstiev  

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať uvedený materiál. 

 

 

Hlasovanie:  za – 12 

          proti - 0  

          zdržal sa - 0  

 

 

 

 

 



K bodu č. 4  

Mandátna zmluva Mesta Košice a Mesta Prešov s IDS Východ, s.r.o. pre účely 

zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického 

samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach schváliť mandátnu zmluvu. 

 

 

Hlasovanie:  za – 11 

          proti - 0  

          zdržal sa – 1 

 

 

 

Košice, dňa 7.10.2020 

 

 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  

        predseda komisie 

 

 

Zapísal:  

Ing. Ján Gliganič 

sekretár komisie 


