Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 24. apríla 2017
číslo: 739
Štatút mesta Košice
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Štatút mesta Košice podľa predloženého návrhu s nasledovnými pripomienkami:
1. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa textom:
„Mestské časti zverejňujú na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle nasledovné
dokumenty, ktoré sa vzťahujú na príslušnú mestskú časť, a to návrhy všeobecne záväzných
nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta, program zasadnutia mestského zastupiteľstva,
oznámenie o verejnom prerokovaní k územnému plánu a návrh zmeny parkovacej politiky.
Mesto bez zbytočného odkladu oznámi mestským častiam dané informácie a tie ich bez
zbytočného odkladu zverejnia.“.
2. V § 17 ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladá odkaz „13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
V doterajšej poznámke pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťajú slová „o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“.
Doterajšie odkazy 13 až 24 sa označujú ako odkazy 14 až 25.
3. V § 25 ods. 1 písm. b) sa na koniec vkladá čiarka a slová „ktoré majú mestské časti
vo svojom vlastníctve, zverené do správy alebo v nájme“.
4. V § 26 ods. 3 písm. e) sa slová „poskytujú pomoc“ nahrádzajú slovami „v rámci svojich
možností poskytujú primárnu pomoc a poradenstvo“.
5. § 27 odsek 3 znie:
„(3) Výkon odľahčovacej služby26), vrátane uzatvárania príslušných zmlúv,
zabezpečujú mestské časti:
a) mestská časť Sever, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej služby alebo pobytovej
formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uvedenom v odseku 2
písm. a),
b) mestská časť Západ, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej služby, ambulantnej
formy sociálnej služby alebo pobytovej formy sociálnej služby v zariadení
opatrovateľskej služby uvedenom v odseku 2 písm. b),
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c) mestská časť Dargovských hrdinov, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej služby,
d) mestská časť Juh, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej služby alebo pobytovej
formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uvedenom v odseku 2
písm. c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) § 54 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odkazy 25 až 48 sa označujú ako odkazy 27 až 50.
6. V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
7. V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Mestské časti môžu vykonávať opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých
fyzických osôb. Pôsobnosť podľa predchádzajúcej vety vykonáva aj mesto.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
8. V § 28 ods. 4 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
9. V § 35 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Mestské časti môžu vykonávať pôsobnosť obce ako opatrovníka podľa osobitných
predpisov51), majetkového opatrovníka52) a poručníka53). Pôsobnosť podľa
predchádzajúcej vety vykonáva aj mesto.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51 až 53 znejú:
„51) § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 272 zákona
č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
52
) § 33 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53
) § 57 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odkazy 49 až 103 sa označujú ako odkazy 54 až 108.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 27.04.2017

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Mesto Košice
Oznámenie
o oprave uznesenia MZ č. 739 z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach
dňa 24. apríla 2017 „Štatút mesta Košice“
V súlade s § 42 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
sa vykonáva nasledovná oprava zrejmých nesprávnosti v uznesení mestského zastupiteľstva,
ktorým bol schválený Štatút mesta Košice s pripomienkami:
V Štatúte mesta Košice sa opravujú nasledovné zrejmé nesprávnosti:
1. V § 1 ods. 1 v legislatívnej skratke „(ďalej len „mesta“)” sa slovo „mesta“ nahrádza
slovom „mesto“.
Odôvodnenie: legislatívne skratky sa uvádzajú v nominatíve jednotného čísla.
2. V § 53 ods. 4 písm. d) a f) odkaz na poznámku pod čiarou za slovom „verejného
obstarávania“ znie „63)“.
Odôvodnenie: v návrhu štatútu predloženom na schválenie mestskému zastupiteľstvu znel
uvedený odkaz na poznámku pod čiarou „52)“, ktorý na základe schválenej pripomienky
bol prečíslovaný na „57)“. Keďže odkaz 57) uvedený v § 51 ods. 2 odkazuje na rad
právnych predpisov upravujúcich nakladanie s majetkom obce, je zjavné, že opravený
odkaz na poznámku pod čiarou (vzťahujúci sa na verejné obstarávanie) mal odkazovať
na poznámku pod čiarou k odkazu 63), ktorý odkazuje na zákon o verejnom obstarávaní
[podobne je tento odkaz správne použitý v § 53 ods. 2 písm. h) a ods. 4 písm. a)].
3. V § 110 sa za slovo „nie“ vkladá slovo „je“.
Odôvodnenie: v poslednej vete dotknutého paragrafu („Ustanovenie § 109 ods. 2 tým nie
dotknuté.“) je zrejmá nesprávnosť spočívajúca v chýbajúcom slove „je“.
4. § 120 až § 132 sa označujú ako § 119 až § 131. Zároveň odkazy na tieto paragrafy, ktoré
sú uvedené v novooznačených ustanoveniach § 122 ods. 4, § 123 ods. 1, ods. 2 písm. c)
a ods. 3, § 127 ods. 4 sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: v návrhu štatútu sú jednotlivé paragrafy číslované zásadne vzostupne;
za § 118 však nasleduje § 120, hoci je zrejmé, že mal nasledovať § 119; z toho dôvodu
bolo potrebné vykonať prečíslovanie paragrafov (a s tým súvisí aj prečíslovanie odkazov
na tieto paragrafy, ktoré sa v dotknutých ustanoveniach nachádzajú).

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr
Mgr. Matej Čontofalský
Košice 28.04.2017

