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Komisia dopravy a výstavby  pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 31.05.2022 
 

Uznesenie: 

Škrtnutie bodov č. 8 a 10 z rokovania a zaradenie zmeny pre body 5,6,7,9 a 11, ktoré budú 

zaradené za bod č. 1., návrh p. Špaka na zaradenie bodu 1.1 – Parkovací systém za bod č. 11 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

    Za  14   

    Proti              0 

    Zdržal sa   1 

 

K bodu č. 5 

Územný plán zóny „Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť.   

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

    Za   13 

    Proti   0 

    Zdržal sa                  2 

 

K bodu č. 6 

Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“  

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

 

    Za   13 

    Proti   0 

    Zdržal sa                  2 
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K bodu č. 7  

Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“  

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

    Za   13 

    Proti    1 

    Zdržal sa         1 

 

K bodu č. 9 

Územný plán zóny „Košice Poľov, obytná zóna Poľov Pažiť“ 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach uvedený materiál prerokovať a schváliť.   

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

    Za   14 

    Proti    0 

    Zdržal sa    1 

 

K bodu č. 11 

Územný plán zóny  Košice - Košická Nová Ves, zmeny a doplnky 2021/7  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

    Za   14 

    Proti               1 

    Zdržal sa    0 
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K bodu č. 1.1 

Parkovací systém 

 

Uznesenie: 

Komisia dopravy a výstavby berie na vedomie informáciu a odporúča MZ požiadať primátora 

mesta zabezpečiť dňom ukončenia zmluvy s EEI s.r.o. prevádzkovanie parkovacieho systému 

Mestom Košice bez zhoršenia situácie v statickej doprave pre občanov a návštevníkom mesta. 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 15 

 

    Za    8   

    Proti              0 

    Zdržal sa   5 

    Nehlasoval:   2 

 

K bodom č. 2 

Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dali za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta Košice 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť: 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 14 

 

    Za   13 

    Proti               0 

    Zdržal sa    1 

 

K bodom č. 3 

Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta 

Košice  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť s podmienkou: 

- Zmeniť vzdialenosť pri výjazde z ulice Hlavná z 20 m na výraz po najbližší možný 

výjazd 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 14 

 

    Za   13 

    Proti               0 

    Zdržal sa    1 
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K bodom č. 4 

Protest prokurátora proti VZN mesta Košice  č. 221 o výkone správy pri osobitnom 

užívaní miestnych a účelových ciest a návrh na zmenu VZN 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 13 

 

    Za   13 

    Proti               0 

    Zdržal sa    0 

 

K bodom č. 12 

Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu 

k 31.01.2022 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť: 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 13 

 

    Za   13 

    Proti               0 

    Zdržal sa    0 

 

K bodom č. 13 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť: 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 13 

 

    Za   13 

    Proti               0 

    Zdržal sa    0 
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K bodom č. 25 

DPMK tender info, Depo informácia (riaditeľ DPMK) 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 12 

 

    Za   11 

    Proti               0 

    Zdržal sa    1 

 

K bodom č. 14 

Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť: 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 12 

 

    Za   11 

    Proti               0 

    Zdržal sa    1 

 

K bodom č. 15 

Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory 

udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“  

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť: 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 11 

 

    Za   11 

    Proti               0 

    Zdržal sa    0 
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K bodom č. 16 

Adaptačný plán mesta Košice za zmenu klímy 2022 - 2030 

 

Uznesenie : 

Komisia dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča  MZ uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

 

Uznesenie bolo schválené: Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 21 

Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 11 

 

    Za   11 

    Proti               0 

    Zdržal sa    0 

 

K bodom č. 17-26 nie sú uznesenia 

Zo zasadnutia Komisie dopravy a výstavby odišli šiesti členovia, takže komisia dopravy 

a výstavby už nebola uznášania schopná. 
 

 

 

 

 

Košice, dňa 02.06.2022   

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  

        predseda komisie 

Zapísal:  

Mgr. Katarína Kollárová 

sekretár komisie 

   


