
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 z elektronického hlasovania  

uskutočneného od 28.04.2021 od 13.30 hod. do 29.04.2021  12.00 hod.   
 

Podľa § 42a ods. 2 Rokovacieho  poriadku MZ v Košiciach   rozhodnutie komisie je platné, ak bolo 

rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie. Vzhľadom na počet členov 

komisie  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  (14) na platnosť rozhodnutia 

komisie bol nutný súhlas minimálne 8 členov komisie.  

 

K bodu č. 1: Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“ 

Uznesenie č. 49/2021 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  Informáciu o projekte „Európske hlavné zelené 

mesto“ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 11,  proti: 1,  zdržali sa: 0    

 

K bodu č. 2: Pristúpenie mesta Košice k Dohode zelených miest (Green City Accord)  

Uznesenie č. 50/2021 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť pristúpenie mesta Košice k Dohode 

zelených miest (Green City Accord)  a vykonať všetky nevyhnutné kroky potrebné 

k pristúpeniu mesta Košice k Dohode zelených miest (Green City Accord) podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

Uznesenie č. 51/2021 

Členovia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia požadujú, aby 

pre zlepšenie  vzájomnej komunikácie a informovanosti,   boli  všetci poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach a členovia komisie (aj neposlanci) priebežne informovaní 

o riešených projektoch, zámeroch a aktivitách mesta v oblasti životného prostredia.  

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0    

 

 

K bodu č. 4:   Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet 

plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Košiciach č. 

290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019   

Uznesenie č. 52/2021 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie správu náčelníka Mestskej polície mesta Košice  

o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za 

obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva  

v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019.    

 

 

Hlasovanie: za:  12, proti: 0,  zdržali sa: 0   



 

K bodu č. 5:   Predloženie žiadostí o nenávratný fin. príspevok v rámci IROP, PO 4, 

Špec. cieľ   4.3.1,    za účelom realizácie projektov:                        
- Revitalizácia parkov v meste Košice 

- Regenerácia vnútroblokov v meste Košice 

- Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy 

- Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice 

 

Uznesenie č. 53/2021 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť predloženie žiadostí o nenávratný finančný  

príspevok v rámci IROP, PO 4, Špec. cieľ   4.3.1, za účelom realizácie projektov podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

Uznesenie č. 54/2021 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia žiada spracovanie 

smernice týkajúcej sa zakladania a rekonštrukcie parkovej zelene, aby pri zakladaní okrem 

sadovníckeho, botanického a estetického hľadiska boli zohľadnené aj faktory entomologické, 

ornitologické, zoologické a pod. z dôvodu, že zeleň predstavuje potenciálny biotop pre mnohé 

druhy živočíchov.  

 

Hlasovanie: za:  12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

 

K bodu č. 6: Možnosti regulácie prevádzkovateľov zdrojov hluku formou VZN – 

zhodnotenie rizík a návrhy                                                                                                

Uznesenie č. 55/2021 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča prijať 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach  podľa predloženého návrhu – variant 2.  

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0,  zdržali sa:  1  

 

 

 

V Košiciach  dňa 29. apríla 2021 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                      MVDr. Zdenko Lipták    

                                                               predseda  komisie životného prostredia,  

                                                            verejného poriadku a ochrany zdravia MZ    

                                                                           

 

 

 

 

Zapísala:   Ing.  Mária Kottferová  

                  sekretár  komisie  


