
 Komisia dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 4.12.2019 
 

 

K bodu č.2 

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Etický kódex predstaviteľov mesta 

Košice“ a odporúča mestskému zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať.   

 

Hlasovanie:  za – 11 

          proti - 0  

          zdržal sa - 2  

 

K bodu č. 2.1. 

Nájomné byty návrh pána poslanca Špaka 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu 

aby poverilo primátora mesta 

a/ zriadiť pracovnú skupinu vo veci riešenia výstavby nájomných bytov v počte minimálne 

100ks na pozemkoch mesta Košice v súlade s územným plánom 

 

b/ zabezpečiť splnenie podmienok Ministerstva Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a 

Štátneho fondu rozvoja bývania pre účel nájomného bývania 

 

c/ vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky potrebné na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a inžiniersku činnosť s týmto projektom súvisiacu  

 

d/ zabezpečiť  podanie podľa požiadaviek ŠFRB a MVDRR. 

 

Hlasovanie:  za – 16 

          proti - 0  

          zdržal sa - 0  

 

 

 

 

K bodu č.3  

Návrh zmien VZN č.132 o miestnych daniach 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Návrh zmien Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach“ a odporúča mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach predložený  materiál schváliť.   

 

 



Hlasovanie:  za – 12 

          proti - 3  

          zdržal sa - 2  

 

 

 

 

 

K bodu č.4 

Návrh zmien VZN mesta Košice č. 145 o miestnom poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Uznesenie :  

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Návrh zmien Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 145 o miestnom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia“ a odporúča mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

predložený  materiál schváliť.   

 

Hlasovanie:  za – 15 

          proti - 0  

          zdržal sa - 2  

 

 

K bodu č.5 

Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Košice 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Návrh zmien Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Košice“ a odporúča mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

predložený  materiál schváliť.   

 

Hlasovanie:  za – 15 

          proti - 0  

          zdržal sa - 2  

 

K bodu č. 5.1 

Zníženie poplatku za komunálne odpady pre ZŤP 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby navrhuje, aby sa prerušilo rokovanie k bodu 5.1 

 

Hlasovanie:  za – 9 

          proti - 4  

          zdržal sa - 3  

 

Rokovanie o bode 5.1 bolo prerušené. 

 

K bodu č.6 

Programový rozpočet mesta Košice – informácia o hospodárení k 30.9.2019 



Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby sa oboznámila s materiálom „Monitorovacia správa 

programového rozpočtu mesta Košice k 30.9.2019“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach tento materiál prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za – 15 

          proti - 0  

          zdržal sa - 1  

K bodu č.7 

Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Návrh programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2020“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach tento materiál 

prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za – 13 

          proti - 1  

          zdržal sa - 2  

 

Návrh pána starostu Mgr. Lörinca 

 

Uznesenie:   

Komisia dopravy a výstavby 

a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice predložiť a schváliť návrh na 

vypracovanie projektovej štúdie na vybudovanie určeného parkoviska pre 

odťahovanie dlhodobo nevyužívaných áut tzv. autovrakov z územia mesta Košice 

v minimálnej kapacite 100 parkovacích miest 

 

b) vyčleniť v rozpočte mesta Košice na rok 2020 finančné prostriedky na vypracovanie 

vyššie uvedenej projektovej štúdie v programe 5: Doprava  

 

            Termín: do 31.03.2020 

 

Hlasovanie:  za – 13 

          proti - 1  

          zdržal sa - 1  

 

K bodu č.8 

Návrh zmeny VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Návrh zmeny Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj“ a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach tento materiál prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za – 11 

          proti - 0  

          zdržal sa - 4  

 



K bodu č.9 

Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál „Prerozdelenie výnosu z miestneho 

poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach tento materiál prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za – 1 

          proti - 7  

          zdržal sa - 3  

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie z 11.9.2019  

Komisia dopravy a výstavby  

b) odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby požiadalo primátora mesta upraviť v Štatúte 

mesta Košice podmienky prerozdelenia miestneho poplatku za rozvoj medzi mestom Košice 

a mestskými časťami v pomere 70:30. 

 

K bodu č.10 

Operatívny plán zimnej údržby 

Uznesenie:   

Komisia dopravy a výstavby odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby uložilo Magistrátu 

mesta Košice zabezpečiť spracovanie digitálnej mapy pre pasportizáciu chodníkov 

a komunikácií pre zimnú a letnú údržbu na území mesta Košice. 

 

Hlasovanie:  za – 12 

          proti - 0  

          zdržal sa - 0  

 

 

 

K bodu č.11 

Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“ 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby 

a) berie na vedomie materiál „Pristúpenie mesta Košice k Dohovoru primátorov 

a starostov o klíme a energetike“ a odporúča mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

uvedený materiál prerokovať  

b) odporúča mestskému zastupiteľstvu v Košiciach zaoberať sa do budúcna obnovením 

trolejbusovej dopravy a prípravou vedenia električkovej trate na sídlisko Ťahanovce 

vrátane rozvoja cyklotrás. 

 

Hlasovanie:  za – 13 

          proti - 0  

          zdržal sa - 0  

 

 



 

K bodu č. 12 
Návrhy uznesení. Predkladateľ : poslanec Špak Miroslav 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu poveriť primátora mesta 
 

a) prípravou vzniku samostatného Inštitútu mesta Košice pre strategické plánovanie, 

rozvoj a projektové riadenie  

            Termín: 06/2020 

 

b) aby zabezpečil pri každom dopravnom projekte účasť zástupcov cyklodopravy, MHD  

a zástupcov  riešenia pohybu chodcov a ŤZP . 

Termín: od podpísania uznesenia 
 

c) aby určil na každý strategický projekt mesta Košice projektového manažéra 

            Termín: od podpísania uznesenia  
 

d) na základe Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice podať správu 

o jej uplatňovaní v praxi 

            Termín : 03/2020 

 

Hlasovanie:  za – 11 

          proti - 0  

          zdržal sa - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, dňa 4.12.2019 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  

        predseda komisie 

 

 

Zapísal:  

Ing. Ján Gliganič 

sekretár komisie 


