
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Mestskom 

zastupiteľstve v Košiciach, konaného dňa 30.11.2016 

 

K bodu č. 2 Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017. 

Uznesenie: 

Komisia RR a CR odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený materiál: 

„Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017“.  

Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice. 

Uznesenie: 

Komisia RR a CR odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený materiál: 

„Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice“.  

Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice. 

Uznesenie: 

Komisia RR a CR odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený materiál: „Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Košice“ s pripomienkou: Prepracovať návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Košice v zmysle pripomienok, ktoré vyplynuli z diskusie komisie 

a aby bol viac medializovaný, napr. aj oznámením na stránkach všetkých mestských častí, aby 

s ním bola oboznámená čo najširšia verejnosť – občania celého mesta.  

Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 

K bodu č. 5 Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území mesta Košice. 

Uznesenie: 

Komisia RR a CR odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený materiál: „Návrh na zmenu 

VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

mesta Košice“, s pripomienkou: prepracovať návrh VZN č. 157 a to, aby sa spracovateľ 

zaoberal pripomienkou Rady seniorov. Čo sa týka §9 vypustiť „na vyhradenom mieste“ alebo 

 povoliť parkovanie na miestach, ktoré nie sú vyhradené pre invalidov bezplatným 

parkovacím lístkom v čase trvania 4hod/deň. 

 Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
 

K bodu č. 6 Predloženie 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 



prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a 

výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej  

zaškolenosti detí materských škôl. 

Uznesenie: 

Komisia RR a CR odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený materiál: 

„Predloženie 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“.  

Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Košice dňa 06.12.2016 

 

        MVDr. Anna Jenčová  

                        predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Andrea Hamšíková, sekretár  


