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Dôvod predloženia 
Ustanovenia   § 15 ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Článkom 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

volí 

za predsedov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov: 

1. Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov ....................................., 

2. Za predsedu Finančnej komisie ...................................., 

3. Za predsedu Komisie rozvoja ........................................, 

4. Za predsedu Komisie kultúry a športu ...................................... 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Článkom 4 ods. 12 Rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

volí 

za členov komisií miestneho zastupiteľstva : 

1.  Do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslancov .........................................................

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

2. Do Finančnej komisie 

poslancov  ....................................................... 

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

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

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

3. Do Komisie rozvoja 

poslancov ....................................................... 
....................................................... 

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

neposlancov z radov odbornej verejnosti ...........................................

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

4. Do Komisie kultúry a športu 

poslancov .......................................................

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

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

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



neposlancov z radov odbornej verejnosti ............................................ 

Dôvodová správa 

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. 

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 členom Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov môže byť iba poslanec 

miestneho zastupiteľstva. Ak sú v miestnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a 

politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej 

politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia 

musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet 

členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom 

poslancov. 

V súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva predkladajú predsedovia komisií 

návrh na voľbu členov komisie, ktorej predsedajú. 


