
 

 

 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever využíva právo priznané mu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever č. 228/2013 zo dňa 19.9.2013 

v zákonom stanovenej lehote podľa  § 12 ods. 11 tohto zákona, a teda 

 

 

pozastavuje výkon uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

č. 228/2013 z XXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever,  konaného dňa 19.9.2013, 

 

 

ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever rozhodlo takto: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever   

 

1. schvaľuje registráciu a zakúpenie ročného predplatného multilicencie na prístup 

a služby centrálneho odborného portálu pre samosprávu v hodnote 229,- EUR 

 

2. žiada starostu mestskej časti 

 

a) zabezpečiť vykonanie úkonov potrebných k registrácii na centrálnom odbornom 

portáli na webovej stránke www.isamospráva.sk 

b) odovzdať prihlasovacie meno a heslo pre prístup do centrálneho odborného 

portálu všetkým poslancom a záujemcom z radov zamestnancov Mestskej časti 

Košice - Sever 

 

  

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, a to na základe nižšie 

uvedených skutočností. 

 

I. 

 

 Na mesto Košice a jeho mestské časti sa primárne vzťahuje zákon č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o meste Košice). Podľa 

ustanovenia § 24 ods. 1 tohto zákona ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto 

ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon o obecnom zriadení). 

 

 Podľa ust. § 14 ods. 3 písm. c) miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších 

otázkach miestneho významu, najmä schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa 

hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom a kontroluje 

hospodárenie s ním. 

 

http://www.isamospráva.sk/


 

 Podľa ust. § 15 ods. 1 prvá veta zákona o meste Košice predstaviteľom mestskej časti 

a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti je starosta. 

 

 Podľa ust. § 15 ods. 2 písm. b) a d) zákona o meste Košice starosta vykonáva správu 

mestskej časti a rozhoduje o všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom 

alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

 Podľa ust. § 15 ods. 3 zákona o meste Košice starosta je štatutárnym orgánom 

mestskej časti. 

 

 Rozhodnutie o zakúpení ročného predplatného na prístup a služby internetového 

portálu nie je najdôležitejšou otázkou miestneho významu, preto miestne zastupiteľstvo nemá 

právomoc o tom rozhodovať. V zmysle ust. § 15 ods. 2 písm. b) a d) o zakúpenie ročného 

predplatného na prístup a služby internetového portálu môže rozhodnúť výlučne starosta 

mestskej časti. 

 

 Zákon o meste Košice, ani zákon o obecnom zriadení, ani iný platný právny predpis 

neoprávňuje miestne zastupiteľstvo zasahovať do výlučných zákonných výkonných 

a štatutárnych právomocí starostu mestskej časti.  

 

 

II. 

 

Na základe uvedených dôvodov považujem Uznesenie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever č. 228/2013 zo dňa 19.9.2013 za nezákonné a z tohto dôvodu 

jeho výkon pozastavujem. 

 

 

V Košiciach, dňa 27.9.2013 

 

 
          

            
                                                   „podpísané“ 

                        Marián Gaj 

                                                                                             starosta 

 


