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   Dodatok č.2  
 

k  Rokovaciemu poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 22.05.2018, prijatého uznesením MiZ MČ 

Košice – Dargovských hrdinov č.176/2018, v znení dodatku č.1 zo dňa 4.3.2019 

prijatého uznesením MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov č.16/2019, 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa v 

zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v 
znení neskorších predpisov a v súlade s ust. čl. 17 Záverečné ustanovenia 
rokovacieho poriadku MiZ MČ  Košice – Dargovských hrdinov uznieslo na tejto zmene 
dodatku č.2 k platnému rokovaciemu poriadku:  
 

A) 

Časť V.  

Čl. 12 - Právo poslancov na otázky a interpelácie         

1. Za bod 3. sa vkladá nový bod 4., ktorý znie nasledovne: „Podanie interpelácie 

poslanec oznámi miestnemu zastupiteľstvu a písomné vyhotovenie doručí 

zapisovateľovi.“    

2. Mení sa ustanovenie nového odseku 5., ktoré po zmene bude v nasledovnom 

znení: „V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola 

prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, musí sa poslancovi odpoveď 

poskytnúť písomne do 30 dní po rokovaní MiZ, v opačnom prípade interpelovaný 

odpovedá na interpeláciu hneď na zasadnutí, ak si interpelácia nevyžaduje 

osobitné preskúmanie.“  

3. Doterajšie odseky 4. a 5. sa menia na odseky 5. a 6.   

B)  

Časť VII.  

Čl. 16 – Organizačno – technické zabezpečenie rokovaní MiZ         

1. Mení sa ustanovenie odseku 3., ktoré po zmene bude v nasledovnom znení: 

„Poslanec ospravedlní svoju neúčasť na zasadnutí MiZ písomne (listom, príp. 

elektronickou poštou) starostovi, najneskôr do začiatku zasadnutia. Pri 

neočakávaných prekážkach možno neúčasť ospravedlniť aj telefonicky, alebo iným 

spôsobom (ústne - osobne, prostr. inej osoby, formou sms – správy) starostovi, 

príp. sekretariátu starostu najneskôr do začiatku rokovania. Pri takomto 

ospravedlnení je ale potrebné doložiť aj písomné ospravedlnenie a to najneskôr 

nasledujúci deň po zasadnutí.“      
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C) 

1. Ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov ostávajú nezmenené. 

2. Zmena a doplnenie tohto rokovacieho poriadku dodatkom č.2 bola schválená na 

zasadnutí MiZ Košice – Dargovských hrdinov dňa ............., uznesením č. ..../..... 

Účinnosť nadobúda dňom podpísania uznesenia o  jeho schválení starostom 

mestskej časti.  

3. Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov nadobudol účinnosť dňa ................... 

 
V Košiciach, dňa 28.09.2021 
 
 
 
 
 
  

                                                                               ........................................  
                                                                                 Mgr. Jozef Andrejčák  
                                                                                           starosta 


