
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Košice, 28.02.2019
Číslo spisu: A279/2019/RS01/01

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov

z v o l á v a m

II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto,

ktoré sa uskutoční dňa

7. marca 2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

v  Radničnej  sále  Miestneho  úradu  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto,  Hviezdoslavova  7
v Košiciach.

Navrhovaný program:

Otvorenie
Zistenie prítomných poslancov, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a
schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva

1. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2018 - 2021
2. Informácia  o  činnosti  starostu  mestskej  časti  Košice-Staré  Mesto  od  ustanovujúceho

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
3. Informácia  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  uznesení  od  XXII.  zasadnutia  Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 13.09.2018
4. Prehľad plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto s

termínom plnenia „stály“
5. Informatívna  správa  o  podaní  Oznámení  funkcií,  zamestnaní,  činností  a  majetkových

pomerov novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré
Mesto za rok 2017



6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za
obdobie od XXII. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto,
ktoré sa konalo dňa 13.09.2018

7. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto
za rok 2018

8. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Košice-Staré Mesto č.  ..../2019,

ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Košice-Staré Mesto č.  ..../2019,

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Dominikánskom námestí v
Košiciach

11. Návrh na stanovenie výšky príspevkov za vykonávanie sobášnych obradov
12. Informatívna správa o poskytnutých jednorazových dávkach sociálnej pomoci za rok 2018
13. Ročná správa o došlých a riešených sťažnostiach doručených mestskej časti Košice-Staré

Mesto za rok 2018
14. Ročná správa o došlých a riešených petíciách doručených mestskej  časti  Košice-Staré

Mesto za rok 2018
15. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
16. Rôzne
17. Záver

   Ing. Igor Petrovčik, v.r.
                                                                       starosta
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