
                                    
        STAROSTKA 

     MESTSKEJ ČASTI 

KOŠICE - NAD JAZEROM                                                             Košice 19.09.2022 

                                                              

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  

 

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

sa uskutoční  dňa 29. septembra 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 za obdobie rokov 

2018-2022 

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

jazerom 

8. Správa o výsledkoch kontroly  

9. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom 

k 30.06.2022 

10. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  

11. Informácia o rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice-   

            Nad jazerom za rok 2022 

12. Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu z prerokovania Oznámení 

funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových  pomerov poslancov a starostky MČ 

13. Informatívna správa o činností stálych komisií Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti  

      Košice - Nad jazerom  za obdobie 2018 - 2022  



14. Informatívna správa o riešení pripomienok z poslaneckých dní za rok 2022 

15. Interpelácie 

      16. Rôzne 

      17. Záver 

 

P r e s t á v k a   

 

Slávnostné oceňovanie osobností Mestskej časti Košice – Nad jazerom so začiatkom  

o 10.30 hod.  

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová  v. r. 
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