
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach  

 

Uznesenia  

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa  4. decembra  2017 o 15.00 hod.  
 

 

K bodu č. 2:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.09.2017 do 30.11.2017 – ústna informácia  

Uznesenie  

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

informáciu o činnosti MsP Košice od 01.09.2017 do 30.11.2017. 

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 2 a):  

Žiadosť o riešenie čistoty  OC Čordáková   

Uznesenie  

Komisia súhlasí s návrhom spoluvlastníkov pozemku LV 984, aby Mestská časť Košice – 

Sídlisko KVP dodržiavala zákonné povinnosti a dbala o verejný poriadok a čistotu verejných 

priestranstiev tak, aby bolo zamedzené znečisťovanie súkromného pozemku.  

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 3: 

Návrh  programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 
Uznesenie  

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť „Návrh  programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2018“ s nasledujúcou zmenou: v Programe č. 3 Životné prostredie, 

Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP upraviť výšku kapitálových 

výdavkov pre Správu mestskej zelene v Košiciach na nákup pracovných strojov a zariadení 

tak, aby bolo možné zakúpiť vozidlo na zvoz odpadu z údržby zelene a plošinu.      

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 4:  

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  regionálneho 

operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života   v regiónoch s dôrazom na 

životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. pre   projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska 

Dargovských hrdinov, Košice“. 
Uznesenie  

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - 

Zlepšenie kvality života   v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 

4.3.1. pre   projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice“  podľa 

predloženého návrhu.   

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 5:  

Borovicový háj – informácia o aktuálnom stave  

Uznesenie  

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

„Informáciu o aktuálnom stave - Borovicový háj“  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach  materiál prerokovať. 



Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 6:  

Informovanie o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu 

mesta Košice. 

Uznesenie  

Komisia  berie na vedomie  ústnu  informáciu a predložený prehľad o  úlohách 

zabezpečovaných referátom  životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice.  

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

 

 

 

                                                                                         Ing.  Iveta Kijevská 

                                                                                        predsedníčka komisie         

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                       

Košice dňa 06. 12. 2017 

 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie 


