
Dôvodová správa 

k zmene a doplneniu Rokovacieho poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

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

Košice – Dargovských hrdinov č.176/2018 

 

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Dargovských hrdinov predkladáme 

návrh dodatku č.1 na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku MiZ MČ Košice – 

Dargovských hrdinov zo dňa 22.05.2018 účinného od 01.06.2018, ktorou sa mení 

a dopĺňa čl. 14 bod 2, týkajúci sa zloženia stálych komisií.  

V navrhovanom dodatku č.1 k  Rokovaciemu poriadku MiZ MČ Košice – 
Dargovských hrdinov meníme znenie čl. 14 bod 2 z pôvodného znenia: Komisie sa 
skladajú z 3 a viac členov z radov poslancov, ktorých volí a odvoláva MiZ na nové 
znenie a to: Komisie sa skladajú minimálne z troch členov z radov poslancov MiZ  a 
ďalších členov z radov  neposlancov,  ktorých volí a odvoláva MiZ. Pri voľbe členov 
jednotlivých komisií platí pravidlo, podľa ktorého počet členov z radov neposlancov je 
vždy nižší než počet členov z radov poslancov danej komisie.  
 

V záujme prehľadnosti rokovacieho poriadku a  zjednodušenej práce 

poslancov s týmto materiálom mestskej časti, navrhujeme MiZ splnomocniť starostu 

MČ na vydanie úplného znenia rokovacieho poriadku. 

 

 Návrh uznesenia: MiZ mestskej časti  Košice - Dargovských hrdinov  

1. schvaľuje  

 

dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 22.05.2018, podľa predloženého 

návrhu, 

 

2. splnomocňuje 

 
starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na vydanie úplného 

znenia rokovacieho poriadku so zapracovaním schválených zmien a doplnení. 

 

 

Košice 21.02.2019 

Spracoval: Mgr. Jaroslav Suleň, vedúci oddelenia OPaS   

 



 

 

 
n á v r h 

   Dodatku č.1  
 

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 

 
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.1 k platnému rokovaciemu poriadku:  
 
 
A)       Čl. 14 bod 2.  Komisie sa skladajú z 3 a viac členov z radov poslancov MiZ, 

ktorých volí  odvoláva MiZ  sa mení a dopĺňa nasledovne:  

Komisie sa skladajú minimálne z troch členov z radov poslancov MiZ  a ďalších 

členov z radov  neposlancov , ktorých volí a odvoláva MiZ. Pri 

zostavovaní  zloženia  počtu členov jednotlivých komisií platí pravidlo, podľa ktorého 

počet členov z radov neposlancov je vždy nižší než počet členov z radov poslancov  

danej komisie.  

 

V ostatných častiach ostáva Rokovací poriadok MiZ MČ Košice Dargovských – 
hrdinov zo dňa 22.05.2018 v platnosti bez zmien. 

 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku MiZ mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov zo dňa 22.05.2018 nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia. 

 
Košice 04.03.2019 
 
 
  

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

 


