Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z I. (ustanovujúceho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 10. decembra 2018
číslo: 5
Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a vymedzenie ich úloh
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 15 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
A. zriaďuje
stále komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
2. Legislatívno-právna komisia,
3. Komisia kultúry,
4. Komisia národnostných menšín,
5. Finančná komisia,
6. Komisia pre vzdelávanie,
7. Komisia športu a aktívneho oddychu,
8. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
9. Komisia dopravy a výstavby,
10. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia,
11. Sociálna a bytová komisia,
12. Majetková komisia,
13. Komisia cirkví,
B. určuje
obsahovú náplň komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach:
Komisie sa riadia určenou obsahovou náplňou. Predsedovia komisií môžu v rámci programu
rozširovať a dopĺňať rokovania komisie.
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov verejnými
funkcionármi územnej samosprávy v rozsahu stanovenom zákonom.
2. Komisia legislatívno-právna
a) prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení mesta, iných
normatívnych dokumentov mesta, podliehajúcich schváleniu mestského zastupiteľstva

2
(napr. Štatút mesta Košice, Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta
Košice,...), rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie,
z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej
úpravy,
b) vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
3. Komisia kultúry
a) predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry,
b) podieľa sa na príprave koncepčných materiálov v oblasti kultúry a vyjadruje sa k podnetom
verejnosti v oblasti kultúry,
c) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
d) posudzuje spôsob financovania jednotlivých kultúrnych zariadení zriadených Mestom
Košice a dozerá na hospodárenie s majetkom mesta zvereným do ich správy,
e) vyjadruje sa k činnosti organizácií a kultúrnych zariadení mesta, ktoré zabezpečujú najmä
celomestské kultúrno-spoločenské podujatia, k ich štatútom, a predkladá návrhy
na zlepšenie ich činnosti,
f) spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,
g) spolupôsobí pri utváraní kroniky mesta,
h) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a jeho úpravám,
i) vyjadruje sa k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti svojej
pôsobnosti.
4. Komisia národnostných menšín
a) vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom týkajúcich
sa najmä života národnostných menšín,
b) vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obyvateľov,
najmä príslušníkov národnostných menšín na území mesta Košice,
c) podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavaní
všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií
obyvateľov mesta týkajúcich sa oblasti národnostných menšín,
d) podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
Košice z hľadiska národnostných menšín,
e) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení mesta
Košice pôsobiacich na úseku národnostných menšín,
f) vyjadruje sa k činnosti mestských organizácií na úseku národnostných menšín,
g) vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít týkajúcich sa národnostných
menšín,
h) v spolupráci s Klubom Národnostných Menšín a Pamätnou Izbou Sándora Máraiho
sa podieľa na koordinácii aktivít a činností národnostných spolkov a zväzov na území
mesta Košice,
i) spolupracuje na príprave a realizácii spoločných podujatí národnostných spolkov a zväzov
na území mesta Košice.
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5. Finančná komisia
a) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje plnenie
rozpočtu mesta,
b) vyjadruje sa k záverečnému účtu mesta a rozdeleniu prebytku hospodárenia do fondov
mesta,
c) vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad
na rozpočet mesta, k zavedeniu alebo zrušeniu miestnej dane a miestneho poplatku,
d) vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
e) zaujíma stanoviská k majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach,
f) vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom mesta,
g) vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
h) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie účelových fondov,
i) zaujíma stanoviská k hospodáreniu organizácií zriadených mestom a k ich zámerom, ktoré
majú dopad na rozpočet mesta,
j) vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom mesta,
ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet mesta.
6. Komisia pre vzdelávanie
a) spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
b) plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja mesta: Košice – mesto
inovatívneho vzdelávania detí a mládeže,
c) vyjadruje sa k návrhom na osobitné zretele pri prenájmoch škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
d) predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na
rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie,
e) predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách a v školských zariadeniach,
7. Komisia športu a aktívneho oddychu
a) plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja mesta: Košice - mesto športu
a aktívneho oddychu,
b) posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé športové kluby, ktorých sídlo je v meste
Košice,
c) posudzuje návrhy na dotácie pre organizácie so sídlom v meste v rámci aktuálnych
grantových programov,
d) poskytuje súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
e) podporuje a pomáha pri organizovaní športových podujatí v meste.
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8. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
a) prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti,
b) prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch:
- návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na
území mesta Košice,
- stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na
využívanie majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu,
c) spolupracuje s organizáciami Košice – Turizmus, K13 Košické kultúrne centrá, so
splnomocnencom mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod
a inými subjektmi v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu.
9. Komisia dopravy a výstavby
a) posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu mesta jeho zmien
a doplnkov, k Programu rozvoja Košíc, tiež k návrhom celomestských koncepcií rozvoja
jednotlivých oblastí života mesta a mestských častí z pohľadu územného rozvoja, výstavby
a dopravy,
b) vyjadruje sa ku koncepcií, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území mesta,
ktoré významným spôsobom vplývajú na život ľudí mesta z pohľadu dopravy,
c) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy,
osobnej, cyklistickej a pešej dopravy na území mesta,
d) vyjadruje sa k zmene tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Košice,
e) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mesta
a k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru,
f) vyjadruje sa ku koncepcii a riešeniam mestskej statickej dopravy,
g) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mesta
v zmysle cestného zákona,
h) dáva stanoviská k jednotlivým bodom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré obsahovo
súvisia s problematikou výstavby a dopravy, tiež k bodom, ktoré súvisia so samotnou
činnosťou komisie.
10. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
a) zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia a verejného poriadku
a predkladá návrhy na ich možné riešenie,
b) prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia a ochrany zdravia mesta,
c) prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti verejného poriadku mesta,
d) na každom rokovaní komisia zaujíma stanovisko k informácii náčelníka Mestskej polície
o jej činnosti za obdobie medzi rokovaniami komisie,
e) prerokúva správu náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice vypracovanú
za hodnotené obdobie (1x za polrok),
f) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sú z oblasti životného
prostredia, ochrany zdravia a verejného poriadku,
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g) prerokúva návrhy programového rozpočtu mesta pre ďalšie obdobie vrátane jeho zmien
a monitorovaciu a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta v sledovanom
období,
h) prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov,
i) prerokúva informáciu o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky
Magistrátu mesta Košice,
j) prerokúva informácie prizývaných zástupcov organizácii a spoločností pôsobiacich
v oblasti životného prostredia (napr. Správy mestskej zelene, zmluvného partnera v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom a pod.),
k) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov
a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.

11.

Sociálna a bytová komisia

a) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iných materiálov vo svoje
pôsobnosti a zaujíma k nim stanovisko,
b) prerokúva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja mesta,
c) prerokúva podnety a žiadosti občanov a zaujíma k nim stanovisko,
d) prerokúva návrhy rozpočtu pre oblasť sociálnych vecí a bývanie a kontroluje plnenie
rozpočtu mesta za danú oblasť,
e) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej
oblasti,
f) vykonáva stretnutia s mestskými časťami a zaoberá sa s ich problémami v sociálnej oblasti,
g) iniciuje možnosti riešenia sociálneho bývania,
h) vyjadruje sa k zriadeniu sociálnych zariadení v meste,
i) sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na
budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb,
j) sleduje problematiku bezdomovcov, slobodných matiek, narkomanov a prostitúcie, najmä
z hľadiska prevencie poskytovaných sociálnych služieb,
k) sleduje problematiku opustených detí a sirôt,
l) sleduje úroveň bývania najmä sociálne slabších vrstiev obyvateľstva,
m) vyhodnocuje svoju činnosť.

12.

Majetková komisia

a) posudzuje prevod nehnuteľného majetku a:
- navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Košice; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia
zo zmluvy v splátkach,
- navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného
majetku do majetku mesta Košice,
b) posudzuje prevod hnuteľného majetku mesta a navrhuje výšku kúpnej ceny hnuteľného
majetku,
c) posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu za zriadenie vecného bremena,
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d) posudzuje prenájom majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú a prenájom majetku
mesta na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta v správe mesta
na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta na dobu určitú; ak
nájomné nie je určené predpisom mesta,
e) posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom mesto Košice a zaujíma stanovisko k výške
nájmu,
f) zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku mesta
pre tretie osoby,
g) posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam
vo vzťahu k prevodu majetku mesta a nadobúdaniu do majetku mesta, najmä k zriadeniu
predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
h) posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu
k majetku mesta a jeho majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku
a majetkovým právam do vlastníctva mesta.

13.

Komisia cirkví

a) prerokúva materiály zaradené na rokovanie mestského zastupiteľstva navrhnuté predsedom
komisie alebo členom komisie,
b) prerokúva aktuálne otázky týkajúce sa sociálnej oblasti,
c) prerokúva aktuálne otázky na podporu rodiny,
d) prerokúva otázky týkajúce sa ekumenickej spolupráce
e) spolupôsobí pri tvorbe a predkladaní návrhov v otázkach riešenia problematiky cirkví
a náboženských spoločností v meste Košice,
f) iniciuje a predkladá návrhy a riešenia v oblastiach, ktoré majú vplyv na kvalitu
duchovného života občanov mesta Košice a jeho trvalú udržateľnosť,
g) vyjadruje sa a podáva návrhy aj v majetkoprávnych veciach, v prípadoch majetkov
vo vlastníctve cirkvi a cirkevných spoločenstiev na území mesta Košice, ktoré chce
potencionálne využívať aj mesto Košice za účelom naplnenia zámerov mesta.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 12.12.2018

Za správnosť: Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

