Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 1. júla 2021
číslo: 731

Témy „KOŠICE V SKRATKE“
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
žiada
primátora mesta Košice
zabezpečiť vyhradenie dvojstrany v mesačníku „KOŠICE V SKRATKE“ na tému:
Recyklácia – triedený zber odpadu.
T: do 30. septembra 2021

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: -

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová
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Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva:
Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 731 v súlade s § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto je
výkon uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne:
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice je Mestskému
zastupiteľstvu v Košiciach vyhradené rozhodovať o základných otázkach života mesta. Ďalej
toto ustanovenie a tiež Štatút mesta Košice konkretizuje, o čom všetkom rozhoduje Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach. Ani zákon č. 401/1990 Zb. a ani Štatút mesta Košice nezverujú
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach explicitne pôsobnosť rozhodovať v súvislosti
s vydávaním mestského periodika. Nejedná sa zároveň ani o otázku, ktorá by bola pre život
mesta Košice zásadná. V súlade s § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. primátor
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené
mestskému zastupiteľstvu. Preto vydávanie mestského periodika je činnosťou, ktorá patrí
do pôsobnosti primátora mesta Košice. V tejto veci primátor koná za mesto Košice, a teda je
v jeho pôsobnosti rozhodovať o obsahu mestského periodika.
Predmetným uznesením sa zasahuje do kompetencie primátora mesta Košice, odporuje
ustanoveniu § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb., preto ho primátor mesta Košice
nepodpísal.
Z hľadiska rozdelenia pôsobností patrí určovanie obsahu mestského periodika
do pôsobnosti primátora mesta Košice, ktorý požiadavke Mestského zastupiteľstva
v Košiciach v rámci svojej pôsobnosti v plnom rozsahu vyhovie.

V Košiciach dňa 12.07.2021

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

