
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  3. septembra  2019   

K bodu č. 1:  

Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Pôvodný bod programu rokovania č. 8 sa označuje ako bod č. 1/A.  

Uznesenie č. 21/2019 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia schválila upravený 

program rokovania. 

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

 

K bodu č. 1/A:  

Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020  

Uznesenie č. 22/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť návrh VZN mesta Košice o miestnom 

poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020 podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 2:  

Prezentácia zámeru Európske hlavné  zelené mesto 

Komisia neprijala žiadne uznesenie  

 

K bodu č. 3:  

Ochrana živočíchov pri zatepľovaní (Štátna ochrana prírody a krajiny, stavebný úrad 

a Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie) 

Uznesenie č. 23/2019 

Vyjadrenie podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny bude Okresným úradom Košice, 

odborom starostlivosti o životné prostredie vydané až po doručení odborného posudku.  

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

 

K bodu č. 4:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.06.2019 do 31.08.2019 – ústna informácia  

Uznesenie č. 24/2019 

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

informáciu o činnosti MsP Košice od 01.06.2019 do 31.08.2019. 

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

K bodu č. 5:  

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019 

Uznesenie č. 25/2019 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  Monitorovaciu správu programového rozpočtu 

mesta Košice k 30.06.2019 podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 6: 

Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015 – 2018  

Uznesenie č. 26/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  Hodnotiacu správu Programu rozvoja mesta 

Košice za roky 2015 – 2018  podľa predloženého návrhu.  



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

 

Uznesenie č. 27/2019 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia žiada doplniť  

Hodnotiacu správu Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015 – 2018 v oblastiach Košice 

– mesto kvalitnej dopravy a Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia o 

metodiku  výpočtu  jednotlivých  indikátorov výsledku cieľa. Doplnenú správu  predložiť 

poslancom Mestského zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0,  zdržali sa: 2   

 

 

 

V Košiciach  dňa 10. septembra 2019 

 

 

                                                                                             

                                                                                      MVDr. Zdenko Lipták    

                                                                               predseda  komisie    

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Zapísala:   Ing.  Mária Kottferová  

                  sekretár  komisie  


