
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Mestskom 

zastupiteľstve v Košiciach, konaného dňa 07.06.2017 

 

 

 

K bodu č. 2  Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 

Uznesenie: 

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

„Záverečný účet mesta Košice za rok 2016“ 

Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP 

Uznesenie: 

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

„Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia Mlynského 

náhona v Košiciach" v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej 

osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“ 

Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4  Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP 

Uznesenie: 

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

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP), Prioritná os 1–Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 

názov projektu: "Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v 

DPMK, a.s. " 

Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5  Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP 

Uznesenie: 

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

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP), Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 

Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity  a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 

dopravy za účelom realizácie projektu: „Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch 

MHD DPMK, a. s." 

Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č. 6   

Komisia RR a CR berie na vedomie  „Plán kontrólnej činnosti  Útvaru hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2017“ 

Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

         Košice dňa 12.06.2017 

 

 

 

        MVDr. Anna Jenčová  

                        predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Štefan Daňo, sekretár  komisie 


