
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
 
 

 
 

Uznesenie číslo 11/2022 
 
 

z 1.  – ustanovujúceho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce zo dňa 23. novembra 2022 

 

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, dopravy a výstavby  
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 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 Ceny 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. 
 
 

Hlasovanie: 11/ za 0/ proti  0/ zdržal sa 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
 

      Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
                     starosta MČ 
 

 

     

Podpísané dňa: 24.11.2022 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

Zapisovateľka: Ing. Janka Rajňáková 

 

  


