
Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

      

Košice 5.12.2018 

P O Z V Á N K A 

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec 

 

 v zmysle § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 15 ods.2  písm.a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  

v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

 ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce na deň: 

 

10. decembra 2018  (pondelok)  o 16,00 hodine 

 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ MČ Americká trieda 15, Košice 

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Určenie zapisovateľa ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva 

3) Oznámenie výsledkov volieb – informácia predsedu miestnej volebnej komisie 

o výsledkoch volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva 

4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti  

5) Zloženie sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva 

6) Vystúpenie novozvoleného starostu mestskej časti 

Prestávka  

7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

8) Určenie overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva 

9) Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaním    

a vedením zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa osobitných ustanovení § 12 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,  ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

10)  Voľba  mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie  

11)  Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy    

obcí 

12)  Návrh na zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov 

13)  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti, voľba ich 

predsedov a členov 

14)  Určenie platu starostu mestskej časti v rozsahu určenom miestnym 

zastupiteľstvom  uznesením číslo  254  zo dňa  13.6.2018 

15)  Záver 

 

      

    

  

       JUDr. Cyril Betuš 

                starosta    

               
           

Upozornenie:  

 Žiadame novozvolených poslancov, aby sa na ustanovujúce zasadnutie dostavili už 

o 15,30 hodine z dôvodu inštruktáže práce s hlasovacím zariadením. 



  Informácia  predsedu  miestnej volebnej  komisie Tomáša Ortha  

o výsledkoch  volieb starostu mestskej časti a poslancov 

 Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v roku 2018 

 

 V súlade  s ustanovením §20 a §181 ods. 1 a 2 zákona NR SR číslo 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  sa dňa 10. novembra 2018   uskutočnili voľby do orgánov samosprávy 

obcí. 

 V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bolo v zozname voličov v dvoch 

volebných obvodoch zapísaných 18 455 voličov. V osemnástich volebných okrskoch sa 

volieb zúčastnilo 6 140 voličov. 

 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu mestskej časti bol  5 987. 

 

Za starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bol zvolený    Mgr. Ing. Miloš Ihnát   

s počtom platných  odovzdaných hlasov  2 382. 

 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov do miestneho zastupiteľstva 

bol  5 828. Voľby poslancov do miestneho zastupiteľstva sa uskutočnili v dvoch  volebných 

obvodoch. 

Vo volebnom obvode  1 sa volilo  7 poslancov,  pričom  zahŕňal volebné okrsky číslo 

1 až 10.  

Vo volebnom obvode  1  bolo zvolených týchto 7 poslancov: 

 

1.  Mgr. Mária Horváthová   počet platných odovzdaných  hlasov    1 026 

2.  Mgr. Eva Zummerová   počet platných odovzdaných  hlasov    1 014 

3.  Ing. Juraj Mazák    počet platných odovzdaných  hlasov    1 010 

4.  JUDr. Cyril Betuš   počet platných odovzdaných  hlasov      938 

5.  MVDr. Jozef Figeľ   počet platných odovzdaných  hlasov      937 

6.  Martin Knap               počet platných odovzdaných hlasov       893  

7.  Ing. Stanislav Šimko   počet platných odovzdaných  hlasov      862 

 

Vo volebnom obvode  2 sa volilo 6  poslancov,  pričom  zahŕňal volebné okrsky číslo 

11 až 18.  

Vo volebnom obvode  2  bolo zvolených týchto 6 poslancov: 

 

1.  Ing. Mgr. Miloš Ihnát   počet platných odovzdaných  hlasov   1 557 

2.  Mgr. Zuzana Slivenská              počet platných odovzdaných  hlasov   1 498 

3.  Miroslav Špak    počet platných odovzdaných  hlasov      893 

4.  Ing. Branislav Jura, M.B.A.  počet platných odovzdaných  hlasov      766 

5.  Miroslav Janitor    počet platných odovzdaných  hlasov      736 

6. Ing. Štefan Bereš    počet platných odovzdaných  hlasov      694 

 

 Mgr. Ing.Miloš Ihnát sa dňa  16.11.2018  písomne vzdal mandátu poslanca miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie prvým náhradníkom vo volebnom obvode 

číslo 2  je  Ing. Ján Pavúk. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce má celkom 13  

poslancov. 

   

         Tomáš Orth 

      predseda miestnej volebnej komisie 
            

 



Mestská časť  Košice-Sídlisko  Ťahanovce 
Americká trieda  15,  040 13  Košice 

 

 
 Starosta mestskej časti skladá sľub podľa § 13 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

SĽUB  STAROSTU  MESTSKEJ  ČASTI 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať 

podľa svojho nalepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ing.  Miloš Ihnát :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice  10. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



Mestská časť  Košice-Sídlisko  Ťahanovce 

Americká trieda  15,  040 13  Košice 

 

 Poslanci skladajú sľub podľa § 26 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 
 

 

 

SĽUB POSLANCOV MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ  ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE 

 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať  Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,  

zákony a  ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone   svojej   funkcie    

poslanca obecného  zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho nalepšieho 

vedomia a  svedomia.“ 

 

 

1. Ing. Štefan Bereš 

2. JUDr. Cyril Betuš  

3. MVDr. Jozef Figeľ  

4. Mgr. Mária Horváthová  

5. Miroslav Janitor 

6. Ing. Branislav Jura, M.B.A. 

7. Martin Knap  

8. Ing. Juraj Mazák  

9. Ing. Ján Pavúk 

10. Mgr. Zuzana Slivenská            

11. Ing. Stanislav Šimko  

12. Miroslav Špak 

13. Mgr. Eva Zummerová 

 

    

 

 

 

 

 

 
 



          

 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaním    

a vedením zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa osobitných ustanovení § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta,  ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 2/2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

     Ťahanovce  podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona  číslo

     369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

     predpisov 

 

     p o v e r u j e 

 

     poslanca  MVDr. Jozefa Figeľa   zvolávaním a vedením

     zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 

     ods. 2 prvá veta,  ods. 3 tretia veta,  ods. 5 piata veta a 

     ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

     zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Podľa § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo, spravidla na ustanovujúcom zasadnutí, poverí niektorého  

poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

v osobitných  zákonom ustanovených prípadoch.  Tieto osobitné prípady, kedy je nutné, aby 

sa zvolávania a vedenia miestneho zastupiteľstva ujal poverený poslanec, sú presne stanovené  

v § 12 zákona číslo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a to nasledovne: 

 

§ 12 ods. 2  zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov : 

(1)  Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak 

požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá 

zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na 

jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v 

predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. 

Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 

 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, 

zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak 

starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 

 

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 

jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 

vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. 

 

(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obce 

a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
 

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. 

Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne 

viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom.  

 

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom 

programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca 

právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak 

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

 



        

Voľba mandátovej komisie, volebnej  komisie a návrhovej komisie 

 

 

Uznesenie číslo  3/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  

Ťahanovce v súlade s §7 ods. 2 zákona SNR číslo 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov  

 

    A/ volí mandátovú komisiu  v zložení:  

  

          1/ .......................................... 

            2/ ..........................................  

            3/ ..........................................  

 

    B/ volí volebnú komisiu v zložení: 

  

     1/ .......................................... 

            2/ ..........................................  

            3/ .......................................... 

 

  

    C/ volí návrhovú komisiu v zložení: 

  

     1/ .......................................... 

            2/ ..........................................  

            3/ .......................................... 

 

 

 

 

 Mandátová a volebná komisia pracuje v rovnakom zložení celé volebné obdobie, 

návrhová komisia sa volí na každom rokovaní miestneho zastupiteľstva.  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



  Správa mandátovej komisie  o výsledku volieb  starostu mestskej časti  
a poslancov Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti 

 Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 V súlade  s ustanovením § 20 a§ 181 ods.1 a 2 zákona NR SR číslo 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  sa dňa 10. novembra 2018   uskutočnili voľby do orgánov samosprávy 

obcí. 

 V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bolo v zozname voličov v dvoch 

volebných obvodoch zapísaných 18 455 voličov. 

 V osemnástich volebných okrskoch sa volieb zúčastnilo 6 140 voličov. 

  

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu mestskej časti bol  5 987. 

Za starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bol zvolený  Mgr. Ing. Miloš 

Ihnát   s počtom platných  odovzdaných hlasov  2 382. 

 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov do miestneho zastupiteľstva 

bol  5 828. 

Voľby poslancov do miestneho zastupiteľstva sa uskutočnili v dvoch  volebných 

obvodoch. 

Za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti boli zvolení títo poslanci: 

 

 Vo volebnom obvode 1 sa volilo 7 poslancov, pričom zahŕňal volebné  okrsky číslo               

1 až 10.  Vo volebnom obvode  1  bolo zvolených týchto 7 poslancov : 

 

1.  Mgr. Mária Horváthová    1 026 hlasov 

2.  Mgr. Eva Zummerová    1 014 hlasov 

3.  Ing.  Juraj Mazák     1 010 hlasov 

4.  JUDr. Cyril Betuš        938 hlasov 

5.  MVDr. Jozef Figeľ       937 hlasov 

6.  Martin Knap        893 hlasov 

7.  Ing. Stanislav Šimko       862 hlasov 

 

Vo volebnom obvode  2 sa volilo 6  poslancov,  pričom  zahŕňal volebné okrsky číslo 

11 až 18.  

Vo volebnom obvode  2  bolo zvolených týchto 6 poslancov: 

 

1.  Ing. Mgr. Miloš Ihnát    1 557 hlasov 

2.  Mgr. Zuzana Slivenská              1 498 hlasov 

3.  Miroslav Špak        893 hlasov 

4.  Ing. Branislav Jura, M.B.A.      766 hlasov 

5.  Miroslav Janitor        736 hlasov 

6. Ing. Štefan Bereš         694 hlasov 

  

 Mgr. Ing.  Miloš Ihnát sa dňa 16. 11. 2018  písomne vzdal mandátu poslanca 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, nakoľko funkcia starostu 

mestskej časti je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

 

 Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie prvým náhradníkom vo volebnom obvode 

číslo 2  je  Ing. Ján Pavúk. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce má celkom 13  

poslancov. 
 



-2- 

 

 

 Mandátová komisia konštatuje, že voľby do orgánov samosprávy mestskej časti 

Košice – Sídlisko Ťahanovce boli vykonané v súlade so zákonom zákona NR SR číslo 

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu  overiť platnosť volieb starostu a poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

 

 

 

Podpisy členov  mandátovej komisie :  

 

       1/   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

       2/   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

       3/   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

Košice  10. 12. 2018 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



          

Návrh na zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov 

 

Uznesenie číslo 4/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 a § 16 ods.1 zákona číslo 

401/1990 Zb. o meste Košice v  znení neskorších predpisov 

 zriaďuje  

 miestnu radu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

v počte  5  členov s tým, že podľa § 13b ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

je starostom poverený zástupca po celé svoje funkčné obdobie 

jej členom. 

 

 

Uznesenie číslo  5/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  v súlade s § 16 ods.1 zákona číslo 401/1990 Zb. 

o meste Košice v  znení neskorších predpisov  

volí poslanca 

MVDr. Jozefa Figeľa 

    za člena Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko  

    Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo  6/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  v súlade s § 16 ods.1 zákona číslo 401/1990 Zb. 

o meste Košice v  znení neskorších predpisov  

volí poslankyňu 

Mgr. Máriu Horváthovú 

    za členku Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko  

    Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo  7/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  v súlade s § 16 ods.1 zákona číslo 401/1990 Zb. 

o meste Košice v  znení neskorších predpisov  

volí poslankyňu 

Mgr. Zuzanu Slivenskú 

    za členku Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko  

    Ťahanovce 

 

 

Uznesenie číslo  8/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  v súlade s § 16 ods.1 zákona číslo 401/1990 Zb. 

o meste Košice v  znení neskorších predpisov  

volí poslankyňu 

Mgr. Eva Zummerovú 

    za člena Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko  

    Ťahanovce 

 

 

 



  

Uznesenie číslo 9/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2  zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov, ako aj článku 7, 

ods. 5 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov 

zriaďuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

verejných funkcionárov v počte 5  členov  poslancov 

 

 

Uznesenie číslo 10/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zriaďuje  

Finančnú komisiu  v počte  5  členov  poslancov 

 

Uznesenie číslo  11/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zriaďuje  

Komisiu rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 

zdravia v počte 7 členov, pričom  4 členov z radov poslancov 

a  3 členov odborníkov z radov obyvateľov metskej časti 

 

Uznesenie číslo 12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zriaďuje  

Komisiu komunitného rozvoja a kultúry v počte 9 členov, 

pričom 5 členov z radov poslancov a 4 členov odborníkov 

z radov obyvateľov mestskej časti 

 

 

Uznesenie číslo 13/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zriaďuje  

Komisiu športu v počte 7 členov, pričom 4 členov z radov 

poslancov a 3 členov odborníkov z radov obyvateľov 

mestskej časti 

 



Uznesenie  číslo 14/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s §  7 ods. 2  zák. SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zriaďuje  

Komisiu pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní 

v počte 5  členov  poslancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo  ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods.2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

    volí poslanca  

    Miroslava Janitora 

 za predsedu  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcie verejných funkcionárov 

 

 

Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods.2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí poslanca 

Ing. Branislava Juru,  M.B.A. 

za člena  Komisie na ochranu verejného záujmu  

pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

 

 

Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods.2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí  poslankyňu 

Mgr. Zuzanu Slivenskú 

za  členku Komisie na ochranu verejného záujmu 

 pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods.2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

Ing. Jána Pavúka 

     za člena  Komisie na ochranu verejného záujmu  

pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

 

 

 

Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods.2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

JUDr. Cyrila Betuša 

     za člena Komisie na ochranu verejného záujmu  

pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

 

 



Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca  

 Ing. Jána Pavúka 

    za predsedu  Finančnej komisie 

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí poslanca 

Ing. Štefana Bereša 

     za člena Finančnej komisie 

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca  

MVDr. Jozefa Figeľa 

     za člena  Finančnej komisie 

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí poslanca   

Ing. Branislava Juru,  M.B.A. 

za člena Finančnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo ....../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca  

Miroslava Špaka 

     za predsedu Komisie rozvoja,  dopravy, životného prostredia 

    a ochrany zdravia 

     

 

 

Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

Ing. Štefana Bereša 

     za člena Komisie rozvoja,  dopravy, životného prostredia   

    a ochrany zdravia 

     

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

Ing. Branislava Juru M.B.A. 

za člena Komisie rozvoja,  dopravy, životného prostredia 

a ochrany zdravia 

     

 

 

 

 

Uznesenie číslo ........./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

volí  poslankyňu 

Mgr. Zuzanu Slivenskú 

za členku Komisie rozvoja,  dopravy, životného prostredia 

a ochrany zdravia 

    

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie číslo ........./2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

volí poslanca 

  

    ................................................................. 

za predsedu  Komisie komunitného rozvoja a kultúry  

 

 

 

Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

  

    ................................................................. 

za člena Komisie komunitného rozvoja  a kultúry 

   

 

 

 

 

Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

volí  poslankyňu 

Mgr. Evu Zummerovú 

     za členku Komisie komunitného rozvoja  a kultúry 

 

 

  

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslankyňu 

Mgr. Máriu Horváthovú 

     za členku Komisie komunitného rozvoja  a kultúry 

 

     

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslankyňu 

Mgr. Zuzanu Slivenskú 

     za členku Komisie komunitného rozvoja  a kultúry 

 

     



Uznesenie číslo ........./2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

volí poslanca 

Miroslava Janitora 

     za predsedu  Komisie športu  

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

Martina Knapa 

     za člena Komisie  športu 

   

 

 

 

 

Uznesenie číslo ........./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

MVDr. Jozefa Figeľa 

     za člena Komisie  športu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

volí  poslankyňu 

Mgr. Máriu Horváthovú 

za členku Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 

a vyznamenaní 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí  poslankyňu 

Mgr. Evu Zummerovú 

za členku Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 

a vyznamenaní 

 

 

 

 

Uznesenie číslo ......../2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca  

     JUDr. Cyrila Betuša 

za člena Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 

a vyznamenaní 

 

 

Uznesenie číslo ........./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 volí poslanca 

     Miroslava Špaka 

za člena Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 

a vyznamenaní 

 

 

  

 

 

 

 

       

 



Uznesenie číslo ......./2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v súlade s § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR číslo 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

 

    určuje 

 

v súlade s § 3 ods.1 a § 4 ods.1 a 2  zákona  NR SR  číslo 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov a primátorov miest v znení neskorších  predpisov 

a v rozsahu určenom doterajším miestnym zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 

uznesením číslo 254/2018 plat starostu mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce  na 3,21 násobok priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

 Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona obecné 

zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

  

 Miestne zastupiteľstvo nezvýšilo základný mesačný plat 

a teda s účinnosťou od 10.12.2018 plat starostu mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce  Mgr. Ing. Miloša Ihnáta  podľa 

vyššie uvedeného je  3063 Eur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

 

 Plat  starostu mestskej časti je  určený v súlade so znením zákona číslo 253/1994 Z.z.  

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov.  Podľa citovaného zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov  Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods.1,  kde sú určené platové skupiny,  do ktorých sa zaraďujú starostovia  podľa 

počtu obyvateľov.  Naša  mestská časť  je v  kategórii od 20 001 do 50 000 obyvateľov, kde je 

koeficient vo výške 3,21 násobku  priemerného mesačného platu pracovníka národného 

hospodárstva   za predchádzajúci kalendárny rok podľa údajov Štatistického úradu SR.  Plat 

starostu podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona môže miestne zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť 

až o 60%.   

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podľa vyčíslená na 

základe údajov Štatistického úradu  Slovenskej republiky  za rok 2017 je 954 Eur. 

 

 

 

Spracovali: Mgr. Beáta Olšinárová 

  vedúca organizačno-právneho odd. MÚMČ 

  Iveta Humayová 

  Ekonomické oddelenie – referát miezd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súpis uznesení 

 

Uznesenie číslo 1/2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

 Ťahanovce 

 A/ berie  na vedomie 

 1. Výsledky volieb starostu mestskej časti Košice-

 Sídlisko Ťahanovce a volieb do miestneho zastupiteľstva 

  mestskej časti pre volebné obdobie  2018 - 2022. 

 2.   Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

  

 B/ konštatuje, že  

1. novozvolený starosta mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  Mgr. Ing. Miloš Ihnát zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu mestskej časti bez výhrad 

a tým  sa ujal funkcie starostu mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce  

 

2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva 

bez  výhrad a tým sa ujali svojich funkcií: 

 

      Ing. Štefan Bereš 

     JUDr. Cyril Betuš  

     MVDr. Jozef Figeľ  

     Mgr. Mária Horváthová  

     Miroslav Janitor 

     Ing. Branislav Jura, M.B.A. 

     Martin Knap  

     Ing. Juraj Mazák,  Ing.Paed.IGIP  

     Ing. Ján Pavúk 

     Mgr. Zuzana Slivenská            

     Ing. Stanislav Šimko  

     Miroslav Špak 

      Mgr. Eva Zummerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie číslo 2/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  

    Ťahanovce  podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona  číslo 

    369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

    predpisov 

 

    p o v e r u j e 

    poslanca  MVDr. Jozefa Figeľa 

              zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  

    v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta,  ods. 3 tretia veta,  ods. 

    5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  číslo 369/1990 Zb. 

    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Uznesenie číslo 3/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  

Ťahanovce v súlade s §7 ods. 2 zákona SNR číslo 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov  

 

    A/ volí mandátovú komisiu  v zložení:  

  

    1/ ............................................................... 

    2/ ...............................................................  

     3/ ............................................................... 
 

     

    B/ volí volebnú komisiu v zložení: 

 

    1/ ............................................................... 

               2/ ...............................................................  

    3/ ............................................................... 
 

  

    C/ volí návrhovú komisiu v zložení: 

 

    1/ ............................................................... 

           2/ ...............................................................  

           3/ ............................................................... 

 

 

 

Uznesenie číslo 4/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  

    Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 a § 16 ods.1 zákona číslo  

    401/1990 Zb. o meste Košice v  znení neskorších predpisov 

  zriaďuje  

     miestnu radu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

     v počte  5  členov s tým, že podľa § 13b ods. 2 zákona SNR 

     číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

     predpisov je starostom poverený zástupca po celé svoje funkčné 

     obdobie jej členom. 

 

 

 

 


