
Komisia  životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach  

 

Uznesenia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach zo dňa  2. apríla  2019   

 

K bodu č. 2:  

Informácia náčelníka Mestskej polície Košice povereného zastupovaním o činnosti MsP 

Košice od 01.01.2019 do 28.02.2019 – ústna informácia  

Uznesenie č. 5/2019 

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

informáciu o činnosti MsP Košice od 01.01.2019 do 28.02.2019. 

Hlasovanie: za: 13,  proti: 0,  zdržali sa: 2   
 

K bodu č. 5:  

Informácia Mesta Košice a DPMK a.s. o časovom harmonograme výlepov ochranných fólií 

proti nárazom vtákov na presklené zábradlia na električkových zastávkach a zábradliach na 

križovatkách  

Uznesenie č. 6/2019 

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

informáciu o časovom harmonograme výlepov ochranných fólií proti nárazom vtákov na 

presklené zábradlia na električkových zastávkach a zábradliach na križovatkách. Plnenie 

úlohy bude  ukončené v termíne do 20.04.2019.   

Komisia žiada Mesto Košice o zabezpečenie monitorovania počtu uhynutých  vtákov po 

náraze na presklené  zábradlia  s tým, že po ročnom sledovaní bude vyhodnotená efektivita 

výlepov ochranných fólií.  

Hlasovanie: za: 13, proti: 0,  zdržali sa: 2   

 

K bodu č. 6:  

Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018 

Uznesenie č. 7/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  vziať na vedomie  Monitorovaciu správu plnenia Programu 

rozvoja mesta Košice za rok 2018. 

Hlasovanie: za:13, proti: 0,  zdržali sa: 2   

 

K bodu č. 7:  

Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 - 2020 

Uznesenie č. 8/2019 

Komisia   životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach  prerokovať a schváliť  Program odpadového hospodárstva mesta 

Košice na roky 2016 – 2020 podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: za:12, proti: 0,  zdržali sa: 3   

 
 

 

                                                                                             

                                                                                     MVDr. Zdenko Lipták, v. r.    

                                                                               predseda  komisie    

                                                                           

V Košiciach  dňa 05. 04. 2019 

Zapísala:  Ing.  Mária Kottferová, sekretár  komisie 

 


