
Legislatívno – právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

  

 

Uznesenia Legislatívno – právnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach   

zo dňa 12. júna 2018   

 

 

K bodu č. 1: Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 168 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice 

(nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi). 

Uznesenie č. 8/2018:  

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 168 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice 

(nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi) podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 2: Návrh územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a 

doplnky, lokalita Grot. 

Uznesenie č. 9/2018: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, 

Zmeny a doplnky, lokalita Grot podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 3:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice - Pravidlá 

prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá 

prenajímania sociálnych bytov). 

Uznesenie č. 10/2018: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice - Pravidlá 

prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá 

prenajímania sociálnych bytov) podľa predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 4:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra 

voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice. 

Uznesenie č. 11/2018: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra 

voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice podľa 

predloženého návrhu. 

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

 

K bodu č. 5:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Materskej 

školy, Masarykova 19/A, Košice. 

Uznesenie č. 12/2018: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení 

Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice podľa predloženého návrhu. 



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

 

 K bodu č. 6:  Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice. 

Uznesenie č. 13a/2018: 

Komisia po prerokovaní pripomienky schválila vyhodnotenie pripomienky v znení: 

„Aktuálnym návrhom zmeny č. VZN 157 sa rieši len technická legislatívna úprava, ktorá 

umožní prevádzkovanie parkovacích miest v budúcnosti aj mestom; preto pri aktuálnej 

novelizácii VZN neodporúčame riešiť predmetnú problematiku, ale odporúčame sa ňou 

zaoberať bližšie v rámci ďalšej (väčšej) novelizácie VZN č. 157.“ 

Uznesenie č. 13b/2018: 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Košice 

prerokovať a schváliť návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice podľa 

predloženého návrhu. 

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

 

 

 

 

 JUDr. Jaroslav Kaifer 

 Predseda Legislatívno – právnej komisie MZ 

   

 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Popovič 

                sekretár komisie    


