
 

        
             STAROSTKA 

        MESTSKEJ ČASTI 

KOŠICE - NAD JAZEROM                                                             Košice 20.06.2022 

                                                              

POZVÁNKA 

Podľa § 12 ods. 1, § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

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

neskorších predpisov a článku 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

                                           zvolávam  

 

24. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Nad  jazerom, ktoré 

sa uskutoční  dňa 30. júna 2022 (štvrtok) o 08:30 hod. v divadelnej sále Kultúrneho 

strediska Jazero na Spišskom námestí č. 1 v Košiciach     

 

                                                           s týmto programom: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom  

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

4. Informatívna správa o činnosti OOPZ Košice – Nad jazerom a MSP v Košiciach –  

stanice Nad jazerom 

5. Slovo pre verejnosť 

6. Správa o činnosti starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

7. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad  

jazerom 

      8.  Správa o výsledkoch kontroly  

      9.  Záverečný účet Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2021 

     10. Výročná správa Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2021 

     11. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Nad jazerom     

a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

     12. Návrh na čiastočné vyradenie nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Nad 

           jazerom, t. j.  stavby „Detské   ihrisko Amurská“  umiestnenej   na  pozemku  parc.  č.  

           4073/118,   4073/117  v  katastrálnom  území  Jazero  v čiastočnej  obstarávacej  cene   



           12 475,62 eur a v zostatkovej účtovnej cene vyčíslenej v závislosti od termínu fyzickej  

           likvidácie časti stavby 

     13. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na 

           rok 2022 

     14. Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu mestskej časti Košice – Nad jazerom na 

           funkčné obdobie  2022-2026 

     15. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných 

           obvodoch pre voľby  do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

           na volebné obdobie 2022-2026 

     16. Návrhy na udelenie ocenení Mestskou časťou Košice – Nad jazerom v roku 2022      

     17. Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice-Nad jazerom  

      18. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19  

     19. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej  

           časti Košice – Nad jazerom za rok 2022 

     20. Interpelácie 

     21. Rôzne 

     22. Záver 

 

 

 

 

                   Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová  v.  r. 
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