
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach  

 

Uznesenia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach zo dňa  18. júna  2020   

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Uznesenie č. 38/2020 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia schválila upravený 

program rokovania. 

 

Hlasovanie: za: 13,  proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 2: Stratégia rozvoja SMsZ 2020 - 2023  

Uznesenie č. 39/2020 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  dokument  Stratégia rozvoja SMsZ 2020 - 2023  

podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 3: Informácia náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti mestskej polície  

od 01.05.2019 – 15.06.2020 – písomná informácia 

Uznesenie č. 40/2020 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia vzala na vedomie 

Informáciu náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti mestskej polície  od 

01.05.2019 – 15.06.2020. 

 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie ďalších 

výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice  

Uznesenie č. 41/2020 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť návrh VZN mesta Košice Určenie ďalších 

výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice,podľa predloženého 

návrhu. 

 

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

 

K bodu č. 5: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 78 o čistote a verejnom 

poriadku a návrh na zmenu VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku  

Uznesenie č. 42/2020 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť prerokovanie protestu prokurátora proti 

VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku a návrh na zmenu VZN č. 78 o čistote a verejnom 

poriadku  

 

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

 

K bodu č. 6: Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu na rok 2020 (podrobné vysvetlenie 

k jednotlivým finančným položkám v Programe 3 Zelené mesto, podprogram 1: Zelené 

mesto) 



Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  návrh na 4. zmenu programového rozpočtu 

na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 4, proti: 1,  zdržali sa: 3   

 

Návrh uznesenia nebol schválený.  

 

 

 

V Košiciach  dňa 19. júna 2020 

 

 

                                                                                             

                                                                                      MVDr. Zdenko Lipták    

                                                                               predseda  komisie    

                                                                           

 

 

 

Zapísala:   Ing.  Mária Kottferová  

                  sekretár  komisie  


