
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v zmysle ustanovení § 15 

zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a 

§ 7 zákona SNR  č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

 

 

vydáva tento 
 
 

ROKOVACÍ  PORIADOK 
 

komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Sever. 
 

Čl. I. 
 

PȎSOBNOSŤ KOMISIÍ 
 
1. Komisie miestneho zastupiteľstva sú stálymi alebo dočasnými poradnými, 

iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi miestneho zastupiteľstva pre:  

a)   vypracovávanie stanovísk k materiálom predkladaným na prerokovanie 

      orgánom mestskej časti k najdôležitejším otázkam života mestskej časti, 

      ekonomickej činnosti mestskej časti, investičnej činnosti mestskej časti,  

      k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti 

      právnických a fyzických osôb a zaujímaniu stanovísk k zámerom ich 

      činností, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a mestskej časti,  

b)   vypracovanie návrhov a podnetov na riešenie najdôležitejších otázok 

       mestskej časti, ktoré predkladajú orgánom mestskej časti, 

c)   kontrolu spôsobu realizácie uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej 

      rady, kontrolu hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom v 

      správe mestskej časti, kontrolu podnikateľskej a investičnej činnosti 

       mestskej časti a kontrolu vybavovania sťažností, oznámení a podnetov 

       obyvateľov mestskej časti a interpelácií poslancov.   
2. Rozhodnutia komisie majú odporúčací charakter.  

3. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov 

mestskej časti, zvolených miestnym zastupiteľstvom za členov komisií.  

4. Miestne zastupiteľstvo volí členov komisií a schvaľuje predsedu komisie 

mestskej časti z radov poslancov. Tajomníkom komisie je zamestnanec 

mestskej časti – vedúci príslušného útvaru MÚ, alebo ním poverený 

zamestnanec. Komisia si zo svojich radov volí podpredsedu. 

Za prácu v komisii tajomníkovi komisie prislúcha odmena, ktorej výšku 

stanovuje starosta mestskej časti.  

5. Návrh na zriadenie komisie a návrh na predsedu komisie predkladajú poslanci  

miestneho zastupiteľstva. Návrh na zloženie (členov) komisie predkladá 

predseda komisie. 

6. Na čele komisie je predseda, ktorého schvaľuje MZ. Predseda komisie:  

a)   vedie, riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich,  

      zostavuje program rokovania  

b)   zodpovedá za činnosť komisie  



c)   organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami 

d)   zastupuje komisiu navonok.  

7. Predsedu zastupuje počas neprítomnosti podpredseda alebo iný poslanec 

poverený predsedom, resp. podpredsedom, ak je neprítomný aj podpredseda. 

Ak zastupujúci nebol určený, komisia si určí predsedajúceho z radov 

poslancov. 

8. Tajomník komisie:  

a)   vedie dokumentáciu o činnosti komisie,  

b)   zhromažďuje podnety a návrhy na rokovanie komisie 

c) v súčinnosti s predsedom zabezpečuje prípravu programu zasadnutí 

    komisie (doručuje členom komisie pozvánku a materiály).   

9. Členovia komisií sú povinní zúčastňovať sa rokovaní a oprávnení podávať 

podnety na prerokovanie, pýtať sa na spôsob riešenia prerokovaných podnetov, 

ku ktorým boli prijaté uznesenia, podávať návrhy uznesení a uplatňovať svoje 

názory a stanoviská na riešenie záujmov občanov.  

10.Predseda komisie navrhne odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez 

ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie.  

 

Čl. II. 
 

ROKOVANIE KOMISIÍ 

 

1. Podnety na prerokovanie aktuálnych úloh predkladajú poslanci MČ, 

zamestnanci MČ, členovia komisií, starosta mestskej časti a občania MČ 

tajomníkovi alebo predsedovi príslušnej komisie. 

2. Odborné podklady na rokovanie zabezpečujú zamestnanci MČ a poverení 

členovia komisie na základe vlastných zistení alebo prieskumov medzi 

občanmi. MÚ zabezpečuje a pripravuje odborné podklady pre rokovanie 

komisií v súčinnosti so zástupcom starostu. 

3. Administratívne spracovanie podkladov pre rokovanie komisie zabezpečujú 

prednosta a poverení zamestnanci MČ. Pozvánka na rokovanie komisie má byť 

zverejnená minimálne 3 dni pred rokovaním na titulnej stránke webovej 

stránky MČ. Rokovanie komisie otvára, riadi a usmerňuje predseda komisie. 

Na rokovaní komisie sa okrem členov komisie môže zúčastniť starosta, resp. 

zástupca starostu, prednosta, kontrolór, poslanci, komisiou prizvaní 

zamestnanci MČ a ďalší odborníci. Rokovania komisie sa môžu zúčastniť aj 

občania, ak to vyžaduje prerokúvaný bod rokovania. O účasti občanov na 

rokovaní rozhoduje komisia hlasovaním, alebo sa občania zúčastnia na základe 

pozvánky.  

4. Zápisnica z rokovania komisie musí byť vyhotovená, napísaná a doručená do 5 

pracovných dní od rokovania komisie a musí obsahovať tieto náležitosti:  

a)   označenie komisie, prítomných a neprítomných  členov  

     b)   označenie predkladateľa podkladov  

     c)   označenie podkladov, ktoré sú predmetom rokovania  



         d)   zistenia skutkového stavu členmi komisie, odborné stanovisko a 

    meno autora stanoviska  

          e)   uznesenie komisie  

          f)   dátum a podpisy predsedu a tajomníka komisie.  

5. Pozvánky a zápisnice musia byť zaslané elektronicky všetkým poslancom 

    a zverejnené na webovej stránke.  

 

Čl. III. 
 

UZNESENIA KOMISIÍ 

 

1. K prerokovaným bodom prijímajú komisie uznesenia.  

2. Uznesenie musí obsahovať:  

- návrhy, odporúčania, posudky alebo stanoviská pre miestne zastupiteľstvo 

alebo pre miestnu radu 

- úlohy pre  členov komisií  

- odporúčania komisiám MZ s opatrením na zabezpečenie vzájomnej pomoci 

a spolupráce 

- upozornenia a požiadavky na prednostu MÚ a vedúcich oddelení a 

referátov MÚ MČ 

- námety a opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej funkcie 

komisie, podľa povahy predkladaného materiálu.  

3. Komisie sa uznášajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Tajomník 

komisie nehlasuje.  

 

Čl. IV. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

1. Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia MZ.  

2. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje na návrh predsedov 

komisií MZ. 

3. Zrušuje sa Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever zo dňa 19.4.1994. 

 

Rokovací poriadok bol schválený Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sever č. 19/2015 zo dňa 2.2.2015. 

 

 

          

                   „ podpísané “ 

 

          Marián Gaj  

              starosta 


