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VEC
Výzva na bezodkladné zvolanie pokračovania V. schôdze mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Vážený pán primátor mesta Košice Richard Raši.
Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a
§ 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice ste zvolali na deň 22. júna 2015 (pondelok) od 8.00 hod. V. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Rokovanie sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta
Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".
Predmetné rokovanie MZ ste ako predsedajúci viedli až do bodu č.37, keď Vás v čase okolo 16:30 hod. vo
vedení V. rokovania Mestského zastupiteľstva vystriedala viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová.
Ďalšieho rokovania ste sa už nezúčastnili.
Počas prerokúvania bodu č. 66. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva klesol počet prítomných
a prezentovaných poslancov v rokovacej sále na 15, čo predstavuje menej ako nadpolovičnú väčšinu
všetkých poslancov (nadpolovičnú väčšinu zo 41 poslancov MZ predstavuje počet 21).
Na uvedený nedostatok poslancov prítomných na rokovaní sme niekoľkonásobne upozornili predsedníčku
rokovania. Na základe jej pokynu, resp. procedurálneho návrhu, došlo k prezentácii prítomných poslancov
a zisteniu ich nedostatočného počtu potrebného pre ďalšie pokračovanie v prerokúvaní zostávajúcich bodov
rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
V zmysle rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach a § 12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení je Obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa,
starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
Na základe uvedeného máme za to, že došlo k splneniu zákonnej podmienky a očakávali sme, že najneskôr
na dnes, 14. deň od prerušenia V. rokovania Mestského zastupiteľstva, zvoláte jeho pokračovanie, tak ako
káže zákon.
Vážený pán primátor,
vyzývame Vás, aby ste bezodkladne zvolali pokračovanie V. schôdze mestského zastupiteľstva
v Košiciach. Zároveň Vás vyzývame vysvetliť Vaše konanie, respektíve nekonanie a jeho dôvody, pre ktoré
ste nerešpektovali ustanovenia rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a zákona, a na základe čoho
ste sa rozhodli nezvolať pokračovanie V. rokovania MZ v Košiciach.
Očakávame, že ako poslancovi NR SR a primátorovi mesta Košice Vám záleží na budovaní demokratických
princípov a parlamentarizmu na Slovensku, ako aj rešpektovaní zákonov a ich ustanovení.
My, poslanci mestského zastupiteľstva, zastupujúci obyvateľov mesta Košice, sa domnievame, že je
povinnosťou každého voleného predstaviteľa rešpektovať zákony a ustanovené pravidlá.
S úctou
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Jaroslav Polaček,
Marcel Gibóda,
Miloš Ihnát,
Alfonz Halenár ,
Oto Žarnay.
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