
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  15. októbra  2020  hlasovaním  formou „per rollam“  

 

 

K bodu č. 1: Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – 

plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019  

Uznesenie č. 43/2020 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja 

Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. 

decembra 2019  podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 11,  proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 2: Odpočet plnenia stratégie – Správa mestskej zelene v Košiciach – plnenie 

uznesenia č. 266 zo dňa 6.11.2019    

Uznesenie č. 44/2020 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  spracovaný dokument  „Odpočet plnenia 

stratégie“ predložený riaditeľkou príspevkovej organizácie Ing. Martou Popríkovou, ktorá 

bola menovaná do funkcie riaditeľky organizácie s účinnosťou k 01.12.2019 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 3: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 78 o čistote a verejnom 

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

Uznesenie č. 45/2020 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť pozmeňujúci návrh k zmene VZN č. 78 

o čistote a verejnom poriadku.  

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 1   

 

Uznesenie č. 46/2020 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach vyhovieť protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Košice č. Kd 

127/19/8800-8 a schváliť zmenu VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku podľa 

predloženého návrhu v znení pozmeňujúceho návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 1   

 

 

K bodu č. 4: Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2020   

Uznesenie č. 47/2020 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie Monitorovacia správa programového rozpočtu 

mesta Košice k 30.06.2020 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0,  zdržali sa: 2   

 



K bodu č. 5: Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu na rok 2020    

Uznesenie č. 48/2020 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť návrh na 5. zmenu programového rozpočtu 

na rok 2020  podľa predloženého návrhu. 

 

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 0,  zdržali sa: 2   

 

 

 

 

V Košiciach  dňa 15. októbra 2020 

 

 

                                                                                             

                                                                                      MVDr. Zdenko Lipták    

                                                                               predseda  komisie    

                                                                           

 

 

 

Zapísala:   Ing.  Mária Kottferová  

                  sekretár  komisie  


