
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 384 na svojom XIV. (mimoriadnom) 

zasadnutí dňa 29. apríla 2020 podľa  § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach prijatý uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 212/2015 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 8/2018 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 127/2019 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:  

„c) mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva je zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, ktoré je zvolané mimo určeného plánu zasadnutí (§ 9 ods. 5),“. 

 

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d). 

 

2. V § 14 ods. 2 sa slová „zasadnutie aj“ nahrádzajú slovami „mimoriadne zasadnutie,“. 

 

3. V § 14 ods. 3 sa za slovo „môže“ vkladá slovo „mimoriadne“ a vypúšťajú sa slová 

„mimo určeného plánu“. 

 

4. V § 20 ods. 8 sa za slovo „program“ vkladá slovo „mimoriadneho“ a vypúšťajú sa 

slová „zvolaného podľa § 14 ods. 2 a § 14 ods. 3“. 

 

5. V § 26 odsek 1 znie: 

„(1) Poslanec môže v rozprave faktickou poznámkou žiadať informácie a vysvetlenia 

k prerokúvanému bodu programu, a to najviac dvakrát v tej istej veci. Po schválení 

procedurálneho návrhu o ukončení prihlasovania do rozpravy pokračuje diskusia dovtedy 

prihlásených poslancov a poslanci nestrácajú právo reagovať faktickou poznámkou 

na vystúpenie predchádzajúceho rečníka, pokiaľ nevyčerpali svoj limit faktických poznámok 

v tomto bode, alebo sa schválením procedurálneho návrhu neurčí ináč.“. 

 

6. V § 26 odsek 2 znie: 

„(2) Faktickou poznámkou môže poslanec reagovať na vystúpenie predchádzajúceho 

rečníka; reagovať faktickou poznámkou na vystúpenie predchádzajúceho rečníka môže 

poslanec len raz. V jednom prerokúvanom bode môže poslanec vystúpiť faktickou 

poznámkou maximálne trikrát, pokiaľ sa schválením procedurálneho návrhu neurčí ináč.“. 

 

7. Názov šiestej časti znie: „SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA“. 

 



8. Pred § 43 sa vkladá nový § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 42a 

Osobitné ustanovenia o rokovaní počas krízovej situácie 

 

(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vzťahujúceho 

sa na územie mesta (ďalej len „krízová situácia“) sa postupuje podľa predchádzajúcich častí 

rokovacieho poriadku s odchýlkami ustanovenými v nasledujúcich odsekoch. 

 

(2) Počas krízovej situácie komisie a mestská rada spravidla nezasadajú. Ak je zasadnutie 

komisie nevyhnutné, uskutoční sa bez prítomnosti verejnosti. Ustanovenia § 11 ods. 4 tretej 

a štvrtej vety tým nie sú dotknuté. Výnimočne môže komisia počas krízovej situácie prijať 

uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním 

prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries členov komisie, 

ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť 

prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade hlasovania podľa predchádzajúcej vety 

rozhodnutie  komisie  je  platné,  ak  bolo rozhodnutie prijaté  nadpolovičnou  väčšinou  

všetkých členov komisie. 

 

(3) Súčasťou programu zasadnutia mestského zastupiteľstva počas krízovej situácie nie sú 

body podľa § 13 ods. 3. Ak tomu nebránia vážne technické dôvody, interpelácie a dopyty sa 

počas krízovej situácie predkladajú odbornému útvaru výlučne elektronicky 

bez predchádzajúceho oznámenia podľa § 37 ods. 1 prvej vety. 

 

(4) Za podmienok ustanovených osobitným predpisom
18

) môže mestské zastupiteľstvo 

počas krízovej situácie vo výnimočných prípadoch prijať uznesenie mimo rokovania 

korešpondenčným hlasovaním.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie: 

„18
) § 30f ods. 3 až 5 zákona č. 369/1990 Zb.“. 

 

 

Čl. II 

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach schváleného uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 212/2015 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 8/2018, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 127/2019 a tohto 

uznesenia. 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 


