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Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice.
schvaľuje zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta
Košice schváleného uznesením MZ č. 858/2009 a doplneného uznesením MZ č. 1246/2010
nasledovne:
a) sa vypúšťa odsek 1, § 23, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za
dva mesiace na svojom riadnom rokovaní podľa vopred vypracovaného časového plánu.“
a nahrádza sa novým ods. 1, § 23, ktorý znie:
„Mestské zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za šesť (6) týždňov na svojom riadnom
rokovaní podľa vopred ypracovaného časového plánu.“
b) sa vypúšťa odsek 9, § 64 postavenie komisií, ktorý znie: „Rokovanie komisií je neverejné,
ak komisia nerozhodne inak“ a nahrádza sa novým ods. 9, § 64, ktorý znie:
„Rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva je verejné. Účasť verejnosti na rokovaniach
sa umožňuje do naplnenia kapacity miest určených pre verejnosť. Na požiadanie občana
a po súhlase komisie sa môže občanovi udeliť slovo v rámci diskusie k jednotlivým
bodom.“
c) sa dopĺňa o ods. 5, § 63, ktorý znie:
„Spracované materiály na rokovanie Mestskej rady sa zverejňujú spolu s pozvánkou
a bodmi rokovania na webovom sídle mesta Košice 5 dní pred rokovaním. Uznesenia a
zápisnice z rokovaní sa zverejňujú na webovom sídle mesta Košice do 15 dní po ukončení
rokovania, najneskôr však 1 deň pred rokovaním Mestského zastupiteľstva . V prípade ak
sa jedná o neplánované rokovanie Mestskej rady pozvánka, materiály ako aj body
rokovania sa zverejnia najneskôr v deň rokovania.
d) sa dopĺňa o ods. 11, § 64, ktorý znie:
„Spracované materiály na rokovanie komisií sa zverejňujú spolu s pozvánkou a bodmi
rokovania na webovom sídle mesta Košice 5 dní pred rokovaním. Uznesenia a zápisnice
z rokovaní sa zverejňujú na webovom sídle mesta Košice do 15 dní po ukončení rokovania
najneskôr však 1 deň pred rokovaním Mestského zastupiteľstva. V prípade ak sa jedná
o neplánované rokovanie komisie pozvánka, materiály ako aj body rokovania sa zverejnia
najneskôr v deň rokovania.

Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku ostávajú nezmenené.
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Dôvodová správa
k návrhu na zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladaná zmena v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len
Rokovací poriadok) v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 858/2009 a
doplneného uznesením MZ č. 1246/2010 reflektuje na spoločenskú požiadavku, za účelom
zvýšenia transparentnosti v rozhodovacích procesoch samosprávnych orgánov mesta Košice.
Jednou z požiadaviek na zlepšenie verejnej kontroly nad rozhodovaním volených zástupcov
samosprávy je, aby komisie mestského zastupiteľstva boli otvorené verejnosti a zároveň aby
materiály na rokovania ako aj spracované zápisnice z mestskej rady a komisií zastupiteľstva
boli verejné a ľahko prístupné. Cieľom zmeny rokovacieho poriadku je prijať doplňujúce
pravidlá k zvýšeniu informovanosti obyvateľov ako aj k upevňovaniu transparentnosti
v meste Košice.
K samotnej transparentnosti prispeje aj fakt zvýšenia frekvencie schádzania sa Mestského
zastupiteľstva na svojom riadnom rokovaní. Zo 6 plánovaných MZ (raz za dva mesiace)
navrhujeme túto frekvenciu zvýšiť na 8 rokovaní MZ (raz za šesť týždňov) podľa vopred
vypracovaného časového plánu. Domnievame sa, že táto zmena zníži počet prejedávaných
bodov rokovania, čím sa pre poslancov vytvorí väčší priestor na kvalifikovanú prípravu
a diskusiu k jednotlivým bodom rokovania.
Uvedené zmeny podľa navrhovateľov budú mať pozitívny dopad nielen na hodnotenie
transparentnosti mesta Košice zo strany odborných organizácii ale aj zo strany obyvateľov
mesta Košice a môžu viesť k zvýšenému záujmu obyvateľov mesta o fungovanie samosprávy
mesta Košice.
Finančný dopad na rozpočet je na minimálnej úrovni a je vyvážený pozitívnym efektom
zvýšenia transparentnosti procesov a fungovania samosprávy mesta Košice.
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