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VEC
Druhá výzva na bezodkladné zvolanie pokračovania V. schôdze MZ v Košiciach.

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci,
ďakujeme za promptnú odpoveď pánovi primátorovi a odborným útvarom MMK za vyjadrenie
názorov a vysvetlení k postupu pána primátora pri nezvolaní pokračovania V. rokovania MZ zo dňa
06. 7. 2015. Po ich preštudovaní trváme na tom, že došlo k porušeniu príslušných ustanovení
zákonov, rokovacieho poriadku a programu V. rokovania MZ v Košiciach.
V úvode svojho V. rokovania 22. júna 2015 mestské zastupiteľstvo demokraticky a v zmysle
ustanovení zákona a rokovacieho poriadku rozhodlo hlasovaním o programe a priebehu rokovania.
Medzi odsúhlasenými bodmi rokovania sa nachádzali body č. 66. Interpelácie poslancov MZ, 67.
Dopyty poslancov MZ, 68. Rôzne, 69. Záver.
Rokovanie MZ bolo prerušené v bode 67. Dopyty poslancov MZ, pričom už v bode 66. Interpelácie
poslancov MZ klesol počet prítomných poslancov pod potrebnú nadpolovičnú väčšinu (minimum
21 poslancov), na čo bola pani predsedajúca prítomnými poslancami viacnásobne upozorňovaná.
Vyjadrenie pána primátora k nezvolaniu pokračovania V. rokovania MZ sa opiera o dva
princípy:
1.
K riadnemu ukončeniu V. rokovania mestského zastupiteľstva malo podľa argumentácie
primátora dôjsť z rozhodnutia predsedajúcej rokovania a námestníčky primátora mesta Košice
MUDr. Renáty Lenártovej, PhD. K takémuto rozhodnutiu – definitívnemu ukončeniu rokovania MZ
však v zmysle platných zákonov a predpisov dôjsť nemohlo, nakoľko k takémuto aktu neexistuje
žiadne zákonné oprávnenie.
Pani viceprimátorka teda rokovanie MZ neukončila, ale iba prerušila (bez ohľadu na ňou
prednesené slová), a to v zmysle platného zákona, po prezentovaní sa nedostatočného počtu
poslancov v rokovacej sále (čo bolo uskutočnené na žiadosť samotných poslancov). Ak by došlo
k svojvoľnému ukončeniu rokovania zo strany predsedajúcej - viceprimátorky (tak ako to uvádza
primátor), došlo by tým k porušeniu nielen rokovacieho poriadku a zákona, ale aj k prekročeniu
právomoci verejného činiteľa, nakoľko program rokovania V. MZ v danom momente nebol
naplnený (neboli prerokované všetky body schváleného programu rokovania).
Záver: Predsedajúca – viceprimátorka by postupovala v súlade s rokovacím poriadkom
a zákonmi SR, ak by rokovanie MZ vyhlásila za prerušené. Ak by trvala na ukončení a
postupovala by v zmysle argumentácie pána primátora a V. rokovanie MZ by bolo definitívne
ukončené, konala by bez zákonného základu a protiprávne.
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2.
V zmysle zákona 369/1990 Zb. poslanci rokujú vždy v zbore za jasne definovaných
podmienok. Poslanci rokujú, aj keď nekonštituujú svoju vôľu prostredníctvom hlasovania a
prijímania uznesení mestského zastupiteľstva. Princíp rokovania v zbore nie je len o vôli
a schopnosti poslancov uznášať sa na uzneseniach, ale aj o možnosti rovnocenne
a demokraticky diskutovať o zásadných otázkach života obce.
Pre rokovanie zastupiteľstva, v záujme zachovania demokratických princípov, je preto v zmysle
zákona potrebná účasť minimálne nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva.
V prípade, ak počet prítomných poslancov nespĺňa tento zákonný limit, dochádza automaticky
k prerušeniu rokovania mestského zastupiteľstva a jeho pokračovanie, za účelom prerokovania
zostávajúcich bodov programu, má v zmysle zákona za povinnosť zvolať primátor do 14 dní od
tohto prerušenia. K takémuto stavu došlo v bode č. 67. V. rokovania MZ v Košiciach (aj keď počet
poslancov klesol pod zákonné minimum už v bode 66. rokovania).
Argument, že poslanci v týchto bodoch nehlasujú a neuznášajú sa pred zákonom, neobstojí. Bod č.
67 rokovania bol prerušený v priebehu jeho prerokúvania a bod č. 68 nebol prerokovaný mestským
zastupiteľstvom vôbec. Týmto bolo poslancom riadne prihláseným do rozpravy v bode 67. odopreté
právo položiť svoje dopyty a v bode 68. Rôzne sa vôbec rozpravy a diskusie v rámci tohto bodu
zúčastniť nemohli.
Záver: Prerušením schôdze v súlade s § 12 ods. 7 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznikla
primátorovi mesta Košice zákonná povinnosť, na základe poslednej vety daného odseku zákona,
zvolať pokračovanie rokovania MZ do 14 dní, za účelom prerokovania zostávajúcich bodov
programu MZ. Nezvolaním pokračovania V. rokovania MZ došlo zo strany primátora
Richarda
Rašiho
k porušeniu
schváleného
programu
rokovania
V. MZ, rokovacieho poriadku MZ ako aj zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci,
pred podaním podnetu na prokuratúru SR, ako aj podnetu komisii na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Košice, vo veci porušovania zákonov a k potláčaniu
demokratických princípov dovoľujeme si vyzvať oba orgány verejnej moci mesta Košice
(primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva), aby sme spoločne odstránili prvky umelo
vytváranej právnej neistoty a svojvoľného výkladu zákonov a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Košice.
Vyzývame našich kolegov – poslancov, aby sa v záujme navrátenia právnej istoty, úcty k zákonom
Slovenskej republiky, v záujme zachovania si hrdosti a úcty voči mandátu poslanca mesta Košice
a mestskému zastupiteľstvu, ako orgánu verejnej moci mesta Košice, pripojili k našej výzve
primátorovi mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo prejavilo schválením programu V. rokovania
svoju vôľu. Primátor mesta nemá právo zasahovať do vôle a kompetencií mestského zastupiteľstva
a nerešpektovať ním schválený program V. rokovania MZ.
Preto po druhýkrát vyzývame primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby bezodkladne
zvolal pokračovanie V. rokovania mestského zastupiteľstva za účelom prerokovania
zostávajúcich bodov schváleného programu rokovania.
S úctou
Nezávislí poslanci mesta Košice
Marcel Gibóda
Alfonz Halenár
Miloš Ihnát
Jaroslav Polaček
Oto Žarnay
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