Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

HLASOVACIA LISTINA
Dátum a čas hlasovania:

od 30. 10. 2020 08:00 hod. do 30. 10. 2020 24:00 hod. v elektronickej podobe

Meno a priezvisko hlasujúceho poslanca:
Základné informácie:
•

Programom sa rozumie navrhovaný program zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zmysle pozvánky na zasadnutie zo dňa 26.10.2020.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
IV. zmena rozpočtu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2020
Záver

•

Všetky materiály k jednotlivým bodom programu boli zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti KE – DH a na webovom sídle mestskej
časti KE – DH, www.kosice-dh.sk.

•

Organizačné pokyny k hlasovaniu sú uvedené na konci hlasovacej listiny.

Označenie bodu
(podľa programu)

Por. číslo
hlasovania

Návrh uznesenia MiZ

K bodu č. 1

1

MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu rokovania 10. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov bez pripomienok.

K bodu č. 2

2

MiZ MČ Košice – DH volí za overovateľov zápisnice z 10. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov poslancov: Dominika
Babušíka a Rolanda Georgieva

K bodu č. 3

3

MiZ MČ Košice – DH schvaľuje IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov v znení predloženého materiálu.

ZA

PROTI

ZDRŽAL
SA

Základné organizačné pokyny:
Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov miestneho zastupiteľstva. Uznesenie
miestneho zastupiteľstva je platné, ak bolo uznesenie prijaté súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Hlasujúci pri každej otázke vyznačí svoju voľbu krížikom (x), či je za návrh uznesenia, proti návrhu uznesenia alebo sa zdržal hlasovania o návrhu
uznesenia. Ak hlasujúci neoznačí žiadnu možnosť, má sa za to, že sa zdržal hlasovania.
Poslanec miestneho zastupiteľstva vyplní hlasovaciu listinu v elektronickej podobe a po uložení dokumentu (odporúčaný formát PDF) ju v stanovenom
vyššie uvedenom termíne (od 30. 10. 2020 08:00 hod. do 30. 10. 2020 24:00 hod.) zašle zo svojej emailovej adresy na emailovú adresu povereného
zamestnanca mestskej časti (Zdenke Mrukviovej) mrukviova@kosice – dh.sk Hlasovaciu listinu možno zaslať výlučne z tej emailovej adresy, ktorú poslanec
vopred oznámil poverenej zamestnankyni mestskej časti Zdenke Mrukviovej (t. j. z adresy, na ktorú sú poslancovi zasielané materiály ohľadom činnosti
miestneho zastupiteľstva). Ak poslanec dočasne nevie zo svojej vopred oznámenej emailovej adresy odoslať hlasovaciu listinu, môže si hlasovaciu listinu
vytlačiť, vyplniť a podpísať – a vo forme scanu ju môže zaslať aj z inej svojej emailovej adresy; o použití alternatívnej emailovej adresy je poslanec povinný
informovať povereného zamestnanca mestskej časti Zdenku Mrukviovú, telefonicky (055/300 90 22).
Vyplnené hlasovacie listiny je potrebné doručiť do uplynutia určeného času hlasovania; na neskôr doručené hlasovacie listiny sa neprihliada. Odporúčame,
aby hlasujúci využil svoje oprávnenie hlasovať s primeraným časovým predstihom. Opätovné hlasovanie po odoslaní hlasovacej listiny alebo po uplynutí
určeného času nie je možné.

Je nevyhnutné, aby poslanec vyplnil svoje meno a priezvisko na úvodnej strane hlasovacej listiny, inak sa na hlasovaciu listinu nebude prihliadať.

Podpis hlasujúceho poslanca pri elektronickom podaní sa vyžaduje (len v prípade, ak sa hlasovacia listina posiela vo forme scanu).
Pri podávaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, má poslanec možnosť podať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v elektronickej forme,
(formulár je súčasť materiálov) za obdobných formálnych podmienok ako pri hlasovacích listinách, poverenej zamestnankyni mestskej časti
Zdenke Mrukviovej, mrukviova@kosice-dh.sk v lehote do 28. 10.2020 12.00 hod. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete sa na takto
podané pozmeňovacie a doplňujúce návrhy neprihliada.
V prípade nezúčastnenia sa poslanca na tomto type rokovania MiZ sa postupuje v zmysle prijatých Zásad odmeňovania poslancov, zo dňa
1.12.2014, v znení dodatku č.1 zo dna 04.03.2019.

