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Dôvod predloženia 
Ustanovenie Článku 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 



Návrh na uznesenie: 
    
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s ustanovením 
Článku 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce 
schvaľuje 
zmenu harmonogramu zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
na I. polrok 2023 
 

 
Dôvodová správa: 

 
Podľa znenia Článku 6 ods. 1 Rokovacieho priadku mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady sú plánované a 
odsúhlasované miestnym zastupiteľstvom na polročné obdobie. Podľa Článku 7 ods. 1 
rokovacieho poriadku v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v aktuálnom znení miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 
tri mesiace, spravidla v súlade so schváleným harmonogramom. 

Na svojom 2. zasadnutí miestne zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí na I. polrok  
- 8.3.2023 a 14.6.2023. Podľa zverejneného časového plánu je na 14. 3. 2023 naplánované 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom sa má prerokovať a schváliť 
rozpočet mesta Košice. Nakoľko prijatý rozpočet mesta bude mať vplyv na rozpočet mestskej 
časti, vzhľadom na možnú potrebu úpravy rozpočtu je navrhnutá zmena termínu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva po tomto zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Minimálna trojmesačná lehota medzi termíny zastupiteľstva je dodržaná. 

Posun termínov je navrhnutý aj z dôvodu, že dňa 13. 1. 2023 predložila skupina 
poslancov NR SR návrh na zmenu a doplnenie zákona zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
s účinnosťou od 1. 5. 2023. Podľa zverejneného návrhu novely zákona bude v prípade jej 
schválenia potrebné upraviť  rokovací poriadok m ie st ne h o  z ast u pi t e ľs tv a  a zásady 
odmeňovania poslancov, a to najneskôr do 30. júna 2023.   
 
 
 
Spracovali:  
JUDr. Beáta Zemková, prednostka miestneho úradu 
Ing. Andrea Levická, odd. organizačno-právne a sociálne 
 
 
 
    

 

 

 



 

 

Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce                    

na I. polrok 2023 – zmena  

 

 

 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva:  19. 4. 2023 21. 6. 2023 

Zasadnutia miestnej rady:  13. 4. 2023  15. 6. 2023 

Zasadnutia komisií  miestneho zastupiteľstva:  4. 4. - 11. 4. 2023   7. 6. – 13. 6. 2023 

Uzávierka materiálov:  3. 4. 2023   5. 6. 2023 

 

 

 


