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Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 05.12.2022 

 

 

K bodu 2 (13) 

Prerokovanie materiálu zaradeného do programu MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 -

16.12.2022: „Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach“. 

 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „ Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach “ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 3 (14) 

Prerokovanie materiálu zaradeného do programu MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 -

16.12.2022: „ Návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 

214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice“. 

 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „ Návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 

214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice“ bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 4 (9) 

Prerokovanie materiálu zaradeného do programu MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 -

16.12.2022: „ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Košice“. 

 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Košice“ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 1 

 

 

 

 



 

 

K bodu 5 (10) 

Prerokovanie materiálu zaradeného do programu MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 -

16.12.2022: „ Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice“. 

 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „ Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice“ bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržali sa – 3 

 

K bodu 6 (7) 

Prerokovanie materiálu zaradeného do programu MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 -

16.12.2022: „ Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá 

prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice“. 

 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „ Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá 

prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice“ bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

K bodu 7 (8) 

Prerokovanie materiálu zaradeného do programu MZ v Košiciach dňa 15.12.2022 -

16.12.2022: „ Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o 

poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní 

úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)“. 

 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „ Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o 

poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní 

úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)“ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

Košice dňa 08.12.2022 

 

 

 

Iveta Adamčíková 

                  predsedníčka komisie 

Zapísala: Bc. Dana Surová 

                sekretárka komisie 


