Uznesenia
zo zasadnutia Komisie pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti Mestského
zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 13. 4. 2022
___________________________________________________________________________
Počet členov:15
Prítomní: 9 (podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie rokovacieho poriadku so zapracovanými pripomienkami
4. Prechod kompetencie dane za psa
5. Návrhy na prechod ďalších kompetencií
6. Rôzne
7. Záver
K bodu č. 1.
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Marcel Vrchota.
K bodu 2.
Program rokovania bol schválený uznesením č. 1/2022
Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 - návrh bol prijatý.
K bodu č. 3.
K Rokovaciemu poriadku komisie bolo po prerokovaní prijaté uznesenie č. 2/2022:
Komisia schvaľuje Rokovací poriadok podľa predloženého návrhu s tým, že v čl. IV ods. 3
sa termín na konanie komisie, ak komisia nebola spôsobilá rokovať alebo ak bolo rokovanie
prerušené určuje „najneskôr do 10 dní“.
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 - návrh bol prijatý
K bodu č. 4.
K zmenám Štatútu mesta komisia prijala uznesenie č. 3/2022:
Komisia pre deľbu pôsobností medzi Mesto a Mestské časti v Košiciach odporúča
mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prijať zmenu Štatútu mesta Košice doplnením § 41
písm. b) Prerozdelenie výnosu z dane za psa medzi Mesto a Mestské časti: Výnos dane za psa
je v celej výške príjmom mestskej časti, ktorá je správcom tejto dane s účinnosťou od
01.01.2023.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - návrh bol prijatý

K bodu 5
K návrhom na zmenu pôsobnosti boli prijaté dve uznesenia:

-2Uznesenie č. 4/2022:
Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti v Košiciach odporúča
mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prijať nasledovné zmeny a doplnenia Štatútu mesta
Košice:
1. V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová ,,Barca, Kavečany, Košická nová Ves, Krásna, Lorinčík,
Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebasovce, Ťahanovce, Vyšné Opatské, Šaca, Džungľa a
Sídlisko KVP“.
2. V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová ,,Barca, Kavečany, Košická nová Ves, Krásna, Lorinčík,
Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebasovce, Ťahanovce, Vyšné Opatské, Šaca, Džungľa a
Sídlisko KVP“.
3. V § 40 písm. b) sa nakoniec pripájajú slová „minimálne však vo výške 20% celkového
rozpočtovaného výnosu dane za príslušný rok, “.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - návrh bol prijatý
Uznesenie č. 5/2022:
Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti v Košiciach odporúča
mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prijať nasledovné doplnenia Štatútu mesta Košice:
1. § 8 sa dopĺňa o odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Košíc; združuje
obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu
Košíc a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom; v tomto
rozsahu má postavenie obce.
(4) Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom
a štatútom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi,
ako aj s majetkom, ktorý im bol zverený.“.
2. § 34 sa dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:
„(3) Mestské časti vykonávajú výlučnú rozhodovaciu právomoc k povoleniu hazardu na
svojom území.“.
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 2 - návrh bol prijatý
K navrhovaným doplneniam Štatútu mesta Košice, obsiahnutým v bodoch 4 a 5
v uzneseniach komisie č. 3/2022, 4/2022 a 5/2022, komisia odporúča účinnosť doplnení § 8,
40 a 41 dňom 1. januára 2023 a účinnosť doplnení § 21, § 23 a § 34 dňom 1. januára
2024.

Mgr. Marcel Vrchota v. r.

predseda Komisie pre deľbu
pôsobností medzi mesto a mestské časti

