
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  11. júna  2019   

K bodu č. 1:  

Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Pôvodný bod programu rokovania č. 1 sa označuje ako bod č. 1/A. V programe rokovania sa 

pôvodne zaradený materiál pod bodom č. 10 prerokuje ako bod č. 1/B.  

Uznesenie č.10/2019 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia schválila upravený 

program rokovania. 

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

 

K bodu č. 1/B: 

Informácia o návrhu „Akčného plánu Programu rozvoja mesta Košice 2019-2021“ 

Uznesenie č. 11/2019 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia žiada riaditeľa 

Magistrátu mesta Košice, aby termín na predloženie návrhov a pripomienok útvarov Mesta 

Košice k materiálu bol zabezpečený do 30.06.2019 a termín na predloženie pripomienok 

členov komisií bol stanovený do 31.07.2019.  

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

 

K bodu č. 2:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.03.2019 do 31.05.2019 – ústna informácia  

Uznesenie č. 12/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia berie na vedomie ústnu 

informáciu o činnosti MsP Košice od 01.03.2019 do 31.05.2019. 

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

K bodu č. 3:  

Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Košice  

Uznesenie č. 13/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice v časti 

týkajúcej sa úpravy prevádzkového času herní.  

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

 

K bodu č. 4: 

Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Košice – poslanecký návrh 

Uznesenie č. 14/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice podľa 

predloženého poslaneckého návrhu poslanca MVDr. Zdenka Liptáka.   

Hlasovanie: za: 8, proti: 0,  zdržali sa: 1   

 

K bodu č. 5: 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2018  

Uznesenie č. 15/2019 



Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  Záverečný účet mesta Košice za rok 2018 

podľa predloženého návrhu.  

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

 

K bodu č. 6:  

Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 31.3.2019 

Uznesenie č. 16/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  materiál Programový rozpočet mesta Košice – 

Informácia o hospodárení k 31.3.2019. 

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

 

K bodu č. 7:  

Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019  

Uznesenie č. 17/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  návrh na 4. zmenu programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2019 podľa predloženého návrhu.  

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

 

K bodu č. 8:  

Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 pre občianske združenia Srdce pre 

mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice 

Uznesenie č. 18/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  poskytnutie dotácie podľa VZN mesta 

Košice č. 190 pre občianske združenia Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma 

Košice  podľa predloženého návrhu.  

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

 

K bodu č. 9:  

Informácia o projekte KEKLIB –„Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky 

bezpečnejšie Košice“.  

Uznesenie č. 19/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia berie na vedomie ústnu 

informáciu o projekte.  

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

 

K bodu č. 12:  

Informovanie o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu 

mesta Košice 

Uznesenie č. 20/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia berie na vedomie ústnu 

informáciu o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta 

Košice. 

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

 

                                                                                             

                                                                                      MVDr. Zdenko Lipták    

                                                                               predseda  komisie    

                                                                           

V Košiciach  dňa 13. 06. 2019 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie  


