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Návrh na uznesenie: 
    
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 7 ods. 2 zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov  

 

A. zriaďuje komisie miestneho zastupiteľstva: 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov 

Finančnú komisiu  

Komisiu rozvoja 

Komisiu kultúry a športu 

 

B. určuje obsahovú náplň komisií miestneho zastupiteľstva nasledovne: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných 

funkcionárov: 

           zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom zákonom. 

 

2. Finančná komisia: 

a) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, jeho zmenám a 

    doplnkom, kontroluje plnenie rozpočtu mestskej časti;  

b) vyjadruje sa k záverečnému účtu mestskej časti a rozdeleniu prebytku hospodárenia;  

c) vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na  

     rozpočet mestskej časti;  

d) vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky;  

e) vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom mestskej časti;  

f) vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti;  

g) vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom  

     mesta, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet mestskej časti;  

h) spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými miestnym zastupiteľstvom;  

i) vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva v 

    oblasti svojej pôsobnosti. 

 

3. Komisia rozvoja: 

a) monitoruje rozvojové zámery realizované na území mestskej časti;  

b) zúčastňuje sa na obhliadkach, ktoré súvisia s riešením podnetov obyvateľov mestskej  

     časti;  

c) monitoruje zabezpečovanie údržby a opráv miestnych peších komunikácií;  

d) monitoruje zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev;  



e) spolupracuje pri aktivitách, ktorých cieľom je zlepšovanie prostredia pre život; 

f) podporuje činnosti v oblasti ochrany životného prostredia a zvyšovania povedomia 

obyvateľov pri nakladaní s odpadom; 

g) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k jeho úpravám; 

h) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a k ich 

doplnkom v oblasti svojho pôsobenia; 

i) spolupôsobí pri tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti svojej pôsobnosti a pri 

napĺňaní ich cieľov; 

j) spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými miestnym zastupiteľstvom; 

k) vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti. 

4. Komisia kultúry a športu 

a) predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry a športu; 

b) spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti; 

c) spolupracuje pri vytváraní podmienok na realizáciu  a pri organizovaní kultúrnych a 

športových aktivít v mestskej časti, ktoré sú tradičné alebo usporadúvané príležitostne; 

d) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k jeho úpravám; 

e )  predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy  na udeľovanie C eny  mestskej časti

f ) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a k ich doplnkom v 

oblasti svojho pôsobenia; 

g) spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými miestnym zastupiteľstvom; 

h) vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva v 

oblasti svojej pôsobnosti. 

Dôvodová správa 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov môže 

miestne zastupiteľstvo zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

svoje stále alebo dočasné poradné alebo kontrolné orgány, najmä miestnu radu, komisie 

miestneho zastupiteľstva, a určiť im náplň práce. 

Podľa § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených 

obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je zriadená 

v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 



Podľa uvedeného ustanovenia oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov podáva poslanec mestskej časti v Košiciach komisii 

miestneho zastupiteľstva. 

V súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva predkladá starosta mestskej časti 

návrh na zriadenie stálych komisií a voľbu ich predsedov. 


