
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 8 na svojom I. (ustanovujúcom) zasadnutí 

dňa 10. 12. 2018 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: 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach prijatý uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 212/2015 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:  

„Po ujatí sa funkcie primátorom a poslancami primátor preruší rokovanie na čas potrebný 

na utvorenie poslaneckých klubov (§ 8a).“. 

 

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14. 

 

2. V § 8 ods. 1 sa slová „§ 7 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 13“.  

 

3. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie: 

 

„§ 8a 

Poslanecké kluby 

 

(1) Poslanci sa môžu združovať do poslaneckých klubov. Poslanecký klub tvorí 

najmenej päť poslancov. 

 

(2) O vzniku poslaneckého klubu informuje predseda poslaneckého klubu formou 

písomného oznámenia, ktoré doručí mestu. Oznámenie podpisujú všetci členovia 

poslaneckého klubu.  

 

(3) Členstvo v poslaneckom klube zaniká písomným vzdaním sa členstva doručeným 

mestu. Poslanecký klub zaniká uplynutím volebného obdobia alebo znížením počtu členov 

pod hranicu stanovenú v odseku 1.  

 

(4) Poslaneckým klubom a poslancom nezdruženým v poslaneckých kluboch sa 

na návrh predsedu poslaneckého klubu vždy umožní koordinačná porada pred voľbami 

orgánov; o tomto návrhu sa nehlasuje. Návrh na poradu poslaneckých klubov a poslancov 

nezdružených v poslaneckých kluboch možno predložiť aj pred rokovaním alebo 

hlasovaním o iných dôležitých otázkach; o tomto návrhu sa rozhoduje hlasovaním.“. 

 

4. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:  

„(3) Obligatórnou súčasťou návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

s výnimkou ustanovujúceho zasadnutia a mimoriadneho zasadnutia sú body: 

a) slovo pre verejnosť, 

b) interpelácie, 

c) dopyty, 

d) rôzne.“. 

 

5. V § 17 ods. 1 prvá veta znie: 

„Poslanci zasadajú oddelene od ostatných účastníkov zasadnutia v radoch vytvorených 

podľa príslušnosti k poslaneckým klubom na určených miestach podľa abecedného 



poradia; poslanci nezaradení do poslaneckého klubu zasadajú v samostatnom rade podľa 

politickej príslušnosti.“. 

 

6.  Nadpis piatej hlavy znie: „SLOVO PRE VEREJNOSŤ, INTERPELÁCIE, DOPYTY 

A RÔZNE“. 

 

7. Pred § 37 sa vkladá § 36a, ktorý znie: 

 

„§ 36a 

Slovo pre verejnosť 

 

(1) Bod „Slovo pre verejnosť“ sa prerokuje bezprostredne po bode programu, ktorý je 

uzavretý ako prvý po 12:00 hod.. Mestské zastupiteľstvo môže v rámci schvaľovania 

programu v úvode svojho zasadnutia tento bod hlasovaním vylúčiť. 

 

(2) V rámci bodu „Slovo pre verejnosť“ môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území 

mesta, fyzické osoby – podnikatelia pôsobiace na území mesta a zástupcovia právnických 

osôb pôsobiacich na území mesta (ďalej len „obyvateľ“) vystúpiť so svojimi príspevkami 

smerujúcimi na orgány samosprávy mesta a právnické osoby v zriaďovateľskej 

a zakladateľskej pôsobnosti mesta. 

 

(3) Celkové trvanie vystúpení obyvateľov v rámci bodu „Slovo pre verejnosť” je 

30 minút, pričom dĺžka jednotlivého vystúpenia nepresiahne päť minút. O možnom 

predĺžení limitu rozhodujú poslanci hlasovaním na návrh predsedajúceho. 

 

(4) Záujemca o vystúpenie v uvedenom bode sa po príchode do zasadacej miestnosti, 

najskôr však 30 minút pred plánovaným začiatkom zasadnutia, prihlási u určeného 

zamestnanca mesta, ktorému uvedie svoje meno a priezvisko, resp. názov právnickej 

osoby, ktorú zastupuje, a tiež uvedie, na akú tému bude hovoriť. 

 

(5) Predsedajúci záujemcov vyzýva na vystúpenie v poradí, v akom boli prihlásení 

po príchode do zasadacej miestnosti. Ak obyvateľ nie je prítomný v zasadacej miestnosti 

v čase, keď sa mu udelí slovo, stráca svoje poradie. 

 

(6) V prípade, že obyvateľ nehovorí k téme, nedodrží rámec slušného vystupovania 

alebo časový limit, predsedajúci mu odoberie slovo. 

(7) Po 30 minútach v rámci bodu „Slovo pre verejnosť” predsedajúci otvorí rozpravu 

k predneseným príspevkom. V tomto bode nie je možné predkladať návrhy a prijímať 

uznesenia.“. 

 

  

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

          primátor mesta Košice 
 


