
   Dodatok č. 1  
 

k  Rokovaciemu poriadku  komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 13. 3. 2017, prijatého uznesením MiZ MČ 

Košice – Dargovských hrdinov č.124/2017 

 
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. 10 
Záverečné ustanovenia Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice 
– Dargovských hrdinov uznieslo na tejto zmene dodatku č.1 k platnému Rokovaciemu poriadku komisií:  
 

A) 

Čl. 3 – Členovia komisie         

1. V čl. 3  ods. 4 znie: 

4. Členstvo v komisii zaniká :  

a) písomným resp. elektronickým (e-mailom) vzdaním sa členstva v komisii bez uvedenia dôvodu,  

b) odvolaním člena komisie miestnym zastupiteľstvom, 

c) smrťou. 

 

2.  V čl. 3 sa za ods. 4 vkladá nový ods.5, ktorý znie: 

5.    Písomné resp. elektronické (e- mailom)  vzdanie sa členstva v komisii podľa ods. 4  písm. a)  sa 

doručuje predsedovi komisie, prostredníctvom podateľne miestneho úradu. Vzdanie sa členstva 

v komisii  je účinné dňom, v ktorom bolo doručené vzdanie sa členstva do podateľne miestneho úradu. 

Oboznámenie o vzdaní sa členstva v komisii a prípadný návrh na nového člena komisie, môže predložiť 

predseda komisie na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prostredníctvom príslušných odd. 

miestneho úradu. Vzdanie sa členstva v komisii berie miestne zastupiteľstvo na vedomie. 

B)  

1. Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice 

– Dargovských hrdinov ostávajú nezmenené. 

2. Zmena a doplnenie tohto Rokovacieho poriadku komisií dodatkom č. 1 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. 1 k  Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice  

Dargovských hrdinov nadobudol účinnosť dňa ................... 

 
V Košiciach, dňa  ......... 2022 
 
 
 
 

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


