Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e
zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 
zo dňa 21. septembra 2015			          číslo: 212


Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 12 ods. 12 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 

schvaľuje

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami:

	v § 23 ods. 2 v prvej vete za slová „zástupca vlády“ doplniť slová: „ ,predseda vyššieho územného celku Košického samosprávneho kraja“,  

v § 24 ods. 2 v prvej vete sa slovo „raz“ nahrádza slovom „dvakrát“, 
v § 8 ods. 3 sa z poslednej vety vypúšťajú slová „telefónne číslo,“,
v § 23 ods. 3 posledná veta končí bodkočiarkou a za ňou sa dopĺňa veta: „tým nie je dotknuté ustanovenie § 24 ods. 2“, 
v § 8 ods. 3 v druhej vete za slovo „komisií“ doplniť slovo „spravidla“, 
v § 9 ods. 6 doplniť vetu: „Uznesenia komisií sú zverejňované na webovom sídle mesta.“,
v § 11 ods. 4 sa za poslednú vetu vkladá veta: „Osoba, ktorá nie je členom komisie, môže dostať slovo so súhlasom komisie.“, 
v § 24 ods. 6 vypustiť slovné spojenie „a procedurálnym návrhom“.





	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 28.09.2015






Za správnosť:	Ing. Pavol Lazúr

		Mgr. Matej Čontofalský



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová
Mesto Košice


Oznámenie
o oprave uznesenia MZ č. 212 zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 21. septembra 2015 „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach“


	V súlade s § 47 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa opravuje chyba v uznesení nasledovne:

- v schvaľovacej časti v šiestej odrážke namiesto „§ 9“ má byť správne uvedený „§ 11“.

	K zrejmej nesprávnosti v uznesení došlo pri formulovaní pozmeňujúceho návrhu uznesenia navrhovateľom, obsah sa nemení.   
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