Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 14 ods. 3 písm. b) zákona č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, uznesením č. 139-23/06-2020
prijatým na svojom zasadnutí dňa 23.6.2020 schválilo tento
DODATOK č. 1
ROKOVACIEHO PORIADKU
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-ZÁPAD,
MIESTNEJ RADY A KOMISIÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, miestnej rady
a komisií miestneho zastupiteľstva (ďalej len „rokovací poriadok“) prijatý uznesením
č. 58-25/06-2019 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa za slovo „volia“ vkladajú slová „a odvolávajú“.
2. V § 5 sa za ods. 5 vkladá nový ods. 6, ktorý znie:
„V prípade zvolania zasadnutia mimo časového harmonogramu sa materiály zverejňujú
a doručujú najneskôr 3 dni pred termínom zasadnutia.“
Doterajšie odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
3. V § 6 ods. 2 sa za slová „na úradnej tabuli“ vkladajú slová „ ,na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli“.
4. V § 6 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„Návrh programu zasadnutia zvolaného mimo časového harmonogramu sa zverejňuje na
úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mestskej časti
najneskôr 3 dni pred zasadnutím.
Doterajšie odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5. V § 21 ods. 8 sa za text „K zániku členstva v komisii“ vkladajú slová „a prípadne k ukončeniu
funkcie predsedu komisie“.
6. V § 21 ods. 8 písm. a) sa za slová „členstva v komisii“ vkladajú slová „a prípadne funkcie
predsedu komisie“.
7. Pred § 22 sa vkladajú slová a nový § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 21a
Osobitné ustanovenia o rokovaní počas krízovej situácie
1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vzťahujúceho sa na
územie mestskej časti (ďalej len „krízová situácia“) sa postupuje podľa predchádzajúcich
častí rokovacieho poriadku s odchýlkami ustanovenými v nasledujúcich odsekoch.
2) Rokovanie miestneho zastupiteľstva sa počas krízovej situácie riadi ustanoveniami podľa
osobitných predpisov29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29 Napr. § 30f ods. 2 až 5 zákona č. 369/1990 Zb., § 27d zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice“.

3) V prípade potreby organizačno-technicky upraviť procesný postup rokovania miestneho
zastupiteľstva a miestnej rady, o tomto rozhodne starosta mestskej časti. Obdobne postupuje
aj predseda komisie.
4) Počas krízovej situácie miestna rada a komisie spravidla nezasadajú. Výnimočne môže
miestna rada a komisia počas krízovej situácie prijať uznesenie hlasovaním prostredníctvom
elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries členov miestnej rady a členov
komisie, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené. V prípade hlasovania podľa
predchádzajúcej vety rozhodnutie miestnej rady a komisie je platné, ak bolo rozhodnutie
prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
5) Ak je zasadnutie komisie nevyhnutné, môže sa uskutočniť bez prítomnosti verejnosti,
o tomto rozhodne predseda komisie.
Tento Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceZápad, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva bol schválený Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Západ uznesením č. 139-23/06-2020 dňa 23.6.2020.
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.
V Košiciach dňa 30.06.2020

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

