
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia   

 

Uznesenia  

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

zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa  14. júna   2017  
 

 

K bodu č. 2:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.04.2017 do 31.05.2017 – ústna informácia  

Uznesenie  

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

informáciu o činnosti MsP Košice od 01.04.2017 do 31.05.2017. 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 0   
 

K bodu č. 3: 

Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných 

kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. 
Uznesenie  

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  Informatívnu správu o pilotnom projekte 

budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou 

KOSIT a.s. 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 4:  

Predloženie 3 žiadostí 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. Zlepšenie environmentálnych aspektov v 

mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 

adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových 

prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku 

Uznesenie  

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť   Predloženie žiadosti o NFP za účelom 

realizácie projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Kuzmányho a Nad 

Jazerom“ podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 5:  

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia Mlynského 

náhonu v Košiciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej 

osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

Uznesenie  

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  Predloženie žiadosti o NFP na projekt 

„Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

K bodu č. 6:  

Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 

Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 

bez výhrad. 

Hlasovanie: za: 10, proti: 0,  zdržali sa: 0   



K bodu č. 7:  

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: 10, proti: 0,  zdržali sa: 0   

 

 

 

 

                                                                                         Ing.  Iveta Kijevská 

                                                                                        predsedníčka komisie         

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                       

Košice dňa 15. 06. 2017 

 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie 


