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Dôvod predloženia 
Ustanovenia    § 7 ods. 2 zákona SNR číslo 401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov   



Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 a 

§ 16 ods. 1 zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

A. zriaďuje 

Miestnu radu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v počte 4 členov, 

B. volí za členov miestnej rady poslancov 

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

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

......................................, 

C. berie na vedomie, 

že ďalším členom miestnej rady je zástupca starostu v súlade s § 13b ods. 2 zákona SNR 

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

Dôvodová správa 

Podľa ustanovení § 7 ods. 2 a § 16 ods. 1 zákona SNR číslo  401/1990 Zb. o meste Košice v 

znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je 

zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne zastupiteľstvo spravidla na 

celé funkčné obdobie. 

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov počet 

členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, 

teda pri počte 12 poslancov môže mať Miestna rada mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

najviac 4 členov. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, 

politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve. 

Podľa § 13b ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov je 

miestna rada iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní 



úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu 

starostu.  

 

V súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva predkladá starosta mestskej časti 

návrh na zriadenie miestnej rady a voľbu jej členov na ustanovujúcom zastupiteľstve. 

 

 

 

 

 

 


