
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Meno a priezvisko poslanca:

Interpelácia poslanca

Dátum:

Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu:



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

Mgr. Zuzana Slivenská 
poslankyňa Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Košice - Sídlisko Tahanovce

Váš list značky / zo dňa Naša značka Vybavuje / linka Košice

starosta mestskej časti 3.1.2023

Vec:
Odpovede na interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Tahanovce na 2. zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva

Vážená pani poslankyňa,

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 interpeláciu v bode ,,Interpelácie“, 
ktorú ste aj doručili písomne.

Odpovede na interpelácie;

K interpelácii 1.

Nakoľko v súlade s Rokovacím poriadkom ste interpelovala starostu mestskej časti, dovolím si 
upozorniť, že nie je v kompetencii starostu mestskej časti meniť Štatút mesta Košice, ktorým by 
bolo možné získať kompetencie pre mestskú časť.

Vzhľadom k tomu, že som však zároveň poslancom mestského zastupiteľstva a členom 
mestskej rady, odporúčam v tejto veci do budúcna využiť v súlade s Rokovacím poriadkom 
mestského zastupiteľstva § 38, na základe odseku 1 ktorého je možné interpelovať aj členov 
mestskej rady.

Zároveň samozrejme máte možnosť vyvíjať aj vlastnú poslaneckú iniciatívu a prípadne sa 
zúčastňovať zasadnutí komisie pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti, ktorej úlohou 
bolo a má byť nastavenie efektívneho fungovania mesta v nadväznosti na kompetencie jednotlivých 
mestských častí.
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Z iniciatívy poslankyne mestského zastupiteľstva JUDr. Beáty Zemkovej a mojej , ktorí sme 
zároveň aj členmi vyššie uvedenej komisie, sme požiadali predsedu komisie ojej urýchlené 
zvolanie. O termíne zasadnutia Vás osobne budem informovať a verím, že sa zúčastníte, prípadne 
privítame aj Vašu poslaneckú iniciatívu a návrhy, ktoré by pre toto mesto znamenali efektívnejšie 
fungovanie služieb pre našich obyvateľov.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
Starosta


