
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  11. septembra   2017 o 15.00 hod.  
 

 

K bodu č. 2:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.06.2017 do 31.08.2017 – ústna informácia  

Uznesenie  

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

informáciu o činnosti MsP Košice od 01.06.2017 do 31.08.2017. 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

Uznesenie  

Komisia žiada Mesto Košice o výber lokality na zriadenie určeného parkoviska pre 

umiestnenie starých vozidiel v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi podľa zákona 

o odpadoch v aktuálnom znení.  

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 3: 

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017 
Uznesenie  

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  Monitorovaciu správu programového rozpočtu 

mesta Košice k 30.06.2017 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 4:  

Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  „Návrh na 2. zmenu programového 

rozpočtu mesta Košice na rok 2017“ podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: za: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 5:  

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: Hluková mapa pre Mesto 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: Hluková mapa pre Mesto Košice“  podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: za: 12, 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: 12, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

 

 

 

                                                                                         Ing.  Iveta Kijevská 

                                                                                        predsedníčka komisie         

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                       

Košice dňa 12. 09. 2017 

 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie 


