
Dôvodová správa 

 
k návrhu Rokovacieho poriadku MiZ Košice – Dargovských hrdinov    

 
 
 

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Dargovských hrdinov predkladáme návrh 

Rokovacieho poriadku MiZ Košice – Dargovských hrdinov (ďalej len „rokovací poriadok“). 

Dôvodom návrhu zmien rokovacieho poriadku je predovšetkým posledná novelizácia zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zákonom č. 70/2018 Z.z. ktorým sa menia okrem iného aj 

niektoré ustanovenia týkajúce sa rokovania miestneho zastupiteľstva. 

Zmena vyplývajúca z novely zákona sa týka: 

- opätovného zvolania zasadnutia miestneho zastupiteľstva v lehote do 14 dní v prípade že nie 

je uznášaniaschopné, v dôsledku vypustenia tohto ustanovenia zo zákona, bolo toto 

ustanovenie dosiaľ upravené v čl. 6 ods. 3 z rokovacieho poriadku vypustené,  

- prijímania zmeny návrhu programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva ktorá je premietnutá 

v čl. 6 ods. 5 návrhu rokovacieho poriadku,  

- potvrdenia pozastaveného výkonu uznesenia v trojmesačnej lehote upravená v čl. 9 ods. 11 

návrhu rokovacieho poriadku,  

- označenia „internetovej stránky“ uvedené v celom texte rokovacieho poriadku na „webové 

sídlo“ mestskej časti.  

Súčasne sa z návrhu rokovacieho poriadku vypúšťa čl. 13 dosiaľ platného rokovacieho 

poriadku a ustanovenia týkajúce sa zástupcu starostu, nakoľko táto funkcia v mestskej časti nie je 

obsadená a ani v blízkej budúcnosti obsadenie tejto pozície mestská časť nepovažuje za nutné 

a preto potrebu jej opätovného zriadenie nepredpokladá.  

Z návrhu rokovacieho poriadku sa tiež vypúšťa časť z ustanovenia čl. 9 ods. 6, ktorý dosiaľ 

alternatívne uvažoval so sčítaním hlasov pomocou sčítacieho zariadenia, ktoré je v súčasnej dobe 

neaktuálne a s jeho opätovným zavedením mestská časť neuvažuje. 

V záujme prehľadnosti rokovacieho poriadku a zjednodušenej práce poslancov s týmto 

materiálom mestskej časti, predkladáme rokovací poriadok nie ako jeho novelizáciu v zmenách 

a doplnkoch, ale ako nový dokument, ktorý v plnom rozsahu ruší dosiaľ platný rokovací poriadok                

zo dňa 28.09.2015 schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 56/2015. Súčasne sú                        

pre lepšiu orientáciu novo upravené ustanovenia návrhu rokovacieho poriadku zvýraznené hrubým 

písmom. 

S poukazom na vyššie uvedené predkladáme návrh na uznesenie, ktorým MiZ MČ Košice-

Dargovských hrdinov  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Rokovací poriadok MiZ MČ Košice-Dargovských hrdinov.  

 

V Košiciach dňa 25.04.2018 

Spracovala : JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS oddelenia 

 


