Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  

Uznesenia 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach dňa 7. 12. 2015

K bodu č. 2 rokovania komisie: 
Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP Košice od 01.10.2015 do 30.11.2015 – ústna informácia 
Uznesenie
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia   berie  na vedomie  ústnu informáciu  náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP Košice od 01.10.2015 do 30.11.2015.
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 12,       proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 0   


Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 14. 12. 2015
K bodu č. 4:
Uznesenie
Návrh na zmenu Štatútu  mesta Košice 
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť predložený materiál  Návrh na zmenu Štatútu  mesta Košice. 
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 12,       proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 0  
 
K bodu č. 5: 
Určenie obsahovej náplne činnosti komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Uznesenie
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť predložený materiál Určenie obsahovej náplne činnosti komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 12,       proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 0  
 
K bodu č. 7: 
Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 1. 1. 2016
Uznesenie
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia o d p o r ú č a 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 s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 9,       proti: 2,   zdržal sa hlasovania: 1  

K bodu č. 3: 
Návrh  programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016
Uznesenie
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť predložený materiál  Návrh  programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016.
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 11,       proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 1  

K bodu č. 14: 
Informácia o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 – 2020 (2023)   (UMR)
Uznesenie
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie   Informáciu o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 – 2020 (2023)   (UMR).
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 12,       proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 0  

K bodu č. 19: 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Kvalita ŽP, Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy mestskej zelene v Košiciach.  
Uznesenie
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Kvalita ŽP, Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy mestskej zelene v Košiciach. 
Hlasovanie:                     prítomní  12  -   za: 12,       proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 0  




                                                                                          Ing.  Andrej Sitkár  v. r. 
                                                                                podpredseda komisie   


Košice dňa 10. 12. 2015

Zapísal:  Ing.  Kottferová, sekretár  komisie

