Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 30. júla 2020
číslo: 425
Schválenie programu XVI. zasadnutia MZ v Košiciach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 20 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
schvaľuje
A. vypustenie bodov zo zverejneného programu zasadnutia mestského zastupiteľstva:
1. bod č. 7 - Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 78 o čistote
a verejnom poriadku a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom
poriadku,
2. bod č. 23 - Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce,
B. zverejnený program XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
C. doplnenie bodov do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva:
1.

bod č. 1/1 - Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského
zastupiteľstva,

2.

bod č. 1/2 - Prerokovanie pozastavených uznesení MZ v Košiciach,

3.

bod č. 1/3 - Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností mesta Košice,

4.

bod č. 1/4 - Personálne zmeny v dozornej rade DPMK, a.s.,

5.

bod č. 7/1 - Informácia primátora o plnení uznesenia MZ č. 77 zo dňa 11.04.2019,

6.

bod č. 7/2 – Informácia o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a personálna
zmena v zložení komisie,

7.

bod č. 8/1 - Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad
a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty,

8.

bod č. 10/1 - Nákup 21 ks dieselových nízkopodlažných kĺbových autobusov dĺžky 18 m
s motorom s emisným štandardom EURO VI.

9.

bod č. 12/1 - Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice – Rada pre etiku
volených predstaviteľov mesta Košice,
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10. bod č. 14/1 - Prerokovanie dokumentu „Petícia za odvolanie riaditeľa K13 – Košických
kultúrnych centier, príspevkovej organizácie v Košiciach“,
11. bod č. 27/1 - Personálne zmeny v komisii MZ.

Ing. Jaroslav Polaček
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