
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  5. februára  2019   
 

K bodu č. 3:  

Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

Uznesenie č. 1/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť „Zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach“ podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: za: 4, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 4:  

VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Košice - diskusia k prevádzkovým dobám  

Uznesenie č. 2/2019: 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach odporúča: 

1.  Štatútom mesta Košice preniesť kompetenciu mesta určovať pravidlá času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na mestské časti, 

2. v prípade, ak nedôjde k prenosu kompetencií v zmysle bodu 1 tohto uznesenia, upraviť  

všeobecne záväzné nariadenie č.  173 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Košice (mimo centra mesta) tak, aby letné záhrady 

prevádzok pohostinských služieb nachádzajúce sa do 20 metrov od obydlí a rodinných 

domov mali osobitne upravenú prevádzkovú dobu určenú podľa § 4 ods.1, písm. d)   

od 09,00 do 18,00 hod.   

Hlasovanie: za: 4, proti: 0,  zdržali sa: 0   

  

K bodu č. 5:  

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 

Uznesenie č. 3/2019: 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť „Návrh  programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2019“ podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: za: 4, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

 

                                                                                             

                                                                                     MVDr. Zdenko Lipták, v. r.     

                                                                               predseda  komisie    

 

    

 

 

                                                                                 

V Košiciach  dňa 11. 02. 2019 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie 


