
Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

 

 

Uznesenia Legislatívno-právnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach   

zo dňa 13. februára 2020   

 

 

K bodu č. 1: Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 194/2018 Pravidlá 

prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice – protest 

prokurátora  

 

Uznesenie č. 1/2020 

Komisia po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje, že k návrhu na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 194/2018 

Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (protest 

prokurátora) neboli od fyzických osôb a právnických osôb uplatnené pripomienky podľa § 6 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť zmenu 

a doplnenie VZN mesta Košice č. 194/2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne 

skupiny obyvateľov mesta Košice podľa predloženého návrhu s nasledovnou pripomienkou: 

Bod 1 znie: „V § 5 ods. 2 sa slová „poskytovanie sústavnej osobitnej starostlivosti“ 

nahrádzajú slovami „celoročnú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení podľa osobitného 

predpisu
1a)

“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 
„

1a) 
§ 13 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. 

 

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

 

 

K bodu č. 2: Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice 

 

Uznesenie č. 2/2020 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

vypustiť z návrhu programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach Etický kódex 

volených predstaviteľov mesta Košice. 

 

Hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržali sa: 2   

 

 

K bodu č. 3: Obmedzenie prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice 

– zámer (poslanecký návrh) 

 

Uznesenie č. 3/2020 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

rokovať o tomto materiáli „Obmedzenie prevádzkovania niektorých hazardných hier na území 

mesta Košice“ až po úprave kompetencií štatútu medzi mestom a mestskými časťami v oblasti 

hazardných hier. 

 

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0   
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V Košiciach dňa 13. februára 2020 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Martin Balčík, v. r. 

predseda legislatívno-právnej komisie MZ 

 
 

 

 

 

 

 

Zapísala: JUDr. Andrea Ivanocová 

                sekretár komisie 


