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Rokovací poriadok Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
l. 1
Úvodné ustanovenia
Tento Rokovací poriadok Zastupite stva Košického samosprávneho kraja ( alej len
„KSK“) ustanovuje pravidlá rokovania Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
so sídlom v Košiciach ( alej len „zastupite stvo“), najmä spôsob prípravy, zvolávania,
rokovania a prijímania uznesení zastupite stva a spôsob uznášania sa na všeobecne
záväzných nariadeniach Košického samosprávneho kraja ( alej len „VZN“), spôsob
kontroly plnenia uznesení a zabezpe ovanie úloh týkajúcich sa samosprávy Košického
samosprávneho kraja.
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l. 2
Pôsobnos zastupite stva
Zastupite stvo KSK vykonáva pôsobnos pod a zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov ako aj alších všeobecne záväzných právnych predpisov regulujúcich
spolo enské vz ahy, pôsobnos , vecnú príslušnos ,
právomoc a zodpovednos
v samospráve vyšších územných celkov.
V otázkach, ktoré nie sú upravené týmto Rokovacím poriadkom Zastupite stva KSK
( alej len „rokovacím poriadkom“), ako aj v alších interných normatívno-právnych
aktoch KSK obsahujúcich zásady rokovania samosprávnych orgánov o svojich
vnútorných veciach rozhoduje zastupite stvo v zmysle platných predpisov uvedených
v ods. 1 tohto lánku hlasovaním.
Zastupite stvo plní funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci ,
najmä pod a základných zákonov o regionálnej samospráve a na ich základe prijatých
normatívno-právnych aktov uvedených v ods. 1 tohto lánku. Zastupite stvo rozhoduje aj
o alších dôležitých otázkach regionálneho charakteru (významu), ktoré upravujú
osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem obyvate ov Košického kraja a orgánov
samosprávy ako aj o alších veciach, ktoré si môže vyhradi v štatúte samosprávneho
kraja, ak nie sú zákonom zverené predsedovi.
Zastupite stvo si môže uznesením vyhradi rozhodnutie aj o takých otázkach, ktoré
nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez oh adu na rozdelenie pôsobnosti medzi
jednotlivými orgánmi zastupite stva, stanovené vnútroorganiza nými normami KSK.
l. 3
Zasadnutie zastupite stva

Pod a ustanovení zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov sa
zasadnutia zastupite stva konajú ako
a) riadne (pravidelné) zasadnutia zastupite stva,
b) mimoriadne zasadnutia zastupite stva (pod a naliehavosti, ktorá nestrpí odklad),
c) slávnostné zasadnutie zastupite stva,
d) zvláštnym druhom a programovým obsahom rokovania sa vyzna uje ustanovujúce
zasadnutie novozvoleného zastupite stva po vo bách.

l. 4
Ustanovujúce zasadnutie zastupite stva
1. Ustanovujúce zasadnutie zastupite stva zvolá doterajší predseda samosprávneho kraja
v sú innosti s novozvoleným predsedom tak, aby sa konalo do 30 dní od vyhlásenia
výsledkov volieb. V záujme konštituovania nového zastupite ského zboru, overovania
platnosti mandátov a skladania zákonom predpísaného s ubu predsedu a poslancov
zastupite stva je žiaduca prítomnos všetkých poslancov.
2. Do zloženia s ubu novozvoleného predsedu vedie ustanovujúce zasadnutie doterajší
predseda, po zložení s ubu vedie zasadnutie už novozvolený predseda ( alej len
„predseda“).
3. Ak bol predseda zvolený aj za poslanca, po zložení s ubu sa vzdá mandátu poslanca.
4. V prípade ak je za predsedu zvolený doterajší predseda, zloží s ub do rúk najstaršieho
poslanca predchádzajúceho zastupite stva. Ak bol predseda zvolený aj za poslanca, po
zložení s ubu sa vzdá mandátu poslanca. Po zložení s ubu predseda prevezme vedenie
rokovania.
5. Na uprázdnený mandát poslanca po predsedovi nastupuje za poslanca náhradník, ktorý
získal najvä ší po et hlasov vo volebnom obvode v ktorom bol volený predseda, ale
nebol zvolený za poslanca.
6. Poslanci zvolení vo vo bách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov skladajú
s ub na ustanovujúcom zasadnutí do rúk novozvoleného predsedu.
7. Predseda a poslanci skladajú s ub v zmysle ustanovení zákona . 302/2001 Z. z.
verejným pre ítaním jeho znenia, odpove ou „s ubujem“ a podpisom pod text s ubu.
8. Náhradník, ktorý sa stal poslancom a poslanci, ktorí nezložili s ub na ustanovujúcom
zasadnutí skladajú s ub na zasadnutí zastupite stva, na ktorom sa zú ast ujú prvý raz.
l. 5
Poslanecké kluby zastupite stva
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Poslanci môžu vytvori poslanecký klub, ktorý musí ma najmenej pä lenov.
O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci
lenovia poslaneckého klubu.
Poslanec môže by lenom len jedného poslaneckého klubu.
V mene poslaneckého klubu vystupuje jeho predseda, ktorého si lenovia klubu zvolia,
resp. poverený len klubu.
Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi KSK utvorenie
poslaneckého klubu a jeho zloženie.
Poslanecké kluby majú právo používa na svoju innos miestnos v priestoroch sídla
KSK.
Predsedovia poslaneckých klubov môžu vytvori politické grémium, ktoré posudzuje
záležitosti politickej povahy. Grémium pod a potreby alebo na žiados aspo dvoch
poslaneckých klubov zvoláva predseda KSK. Stanovisko politického grémia má povahu
odporú ania.
l. 6
Zasadací poriadok zastupite stva

1. V rokovacej miestnosti sú poslanci rozsadení pod a poslaneckých klubov, politických
strán a abecedného poriadku ich priezvisk, pokia zastupite stvo nerozhodne inak.
2. Hostia zastupite stva (prezident SR, predseda vlády SR a jej lenovia, predseda a
poslanci NR SR , ako aj predstavitelia iných orgánov ústrednej a miestnej štátnej správy

a samosprávy a zahrani ní hostia zaujímajú pod a protokolu estné miesta, ktoré sú na
to ur ené.
3. Pre verejnos , zástupcov informa ných médií a ostatných ú astníkov zasadnutia
zastupite stva je vyhradený spolo ný priestor. Môžu sa zdržiava len na miestach
ur ených pre nich a nesmú ruši priebeh zasadnutia. V prípade ich nevhodného
správania môže predseda preruši rokovanie alebo prija iné nevyhnutné opatrenia na
obnovenie poriadku.
l. 7
Príprava rokovania zastupite stva
1. Zasadnutie zastupite stva pripravuje, administratívne a organiza né veci zabezpe uje
riadite Úradu KSK ( alej len „riadite úradu“) v sú innosti s predsedom, podpredsedom
a poslancom dlhodobo uvo neným pre výkon verejnej funkcie, komisiami zastupite stva,
poslancami a Úradom KSK ( alej len „úrad)“.
2. Prípravu zasadnutia zastupite stva zabezpe í riadite úradu pod a schváleného asového
harmonogramu, pri om stanoví spôsob prípravy materiálov, zodpovednos za ich
vypracovanie, prípadne vyžiada potrebné stanoviská, posudky a pod.
3. Materiály na rokovanie zastupite stva predkladá predseda, podpredseda, riadite úradu
a pod a potreby predsedovia komisií zastupite stva, poslanci a hlavný kontrolór, pokia
v Organiza nom poriadku nie je stanovené inak. Správu o výsledkoch kontrol
vykonaných hlavným kontrolórom predkladá tento priamo zastupite stvu.
4. Materiály, resp. odborné podklady a písomnosti na rokovanie zastupite stva musia by
vypracované preh adne, vecne správne a terminologicky presne. Musia by v plnom
súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a so schváleným
rozpo tom KSK. Pritom majú by stru né, avšak úplné a musia obsahova konkrétny
návrh na riešenie alebo opatrenie. Rozsiahlejšie preh ady sa uvádzajú spravidla
v prílohe. Spracovate materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade s platnou
právnou úpravou.
5. Materiály na rokovanie zastupite stva sa vypracúvajú vecne a asovo tak, aby pod a
obsahu umožnili zaujatie stanoviska vo forme uznesenia.
Materiál musí obsahova :
a) íslo a názov materiálu,
b) dátum rokovania zastupite stva, na ktoré sa predkladá,
c) meno predkladate a materiálu a jeho podpis,
d) meno spracovate a materiálu, dátum spracovania a jeho podpis,
e) dôvodovú správu, ak to vyžaduje charakter predkladaného materiálu,
f) návrh na uznesenie.
6. Dôvodová správa k materiálu obsahuje najmä:
a) doterajší stav,
b) dôvody novej úpravy,
c) dopad na rozpo et KSK a na innos ostatných orgánov samosprávy,
d) pokia návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, treba uvies výhody a nevýhody
jednotlivých variantov a ktoré riešenie odporú a spracovate .
7. Za v asnú a kvalitnú prípravu materiálov na rokovanie zastupite stva v zmysle pokynov
predsedu, príslušnej komisie zastupite stva a pravidiel tohto rokovacieho poriadku
zodpovedá riadite úradu.
8. Materiály na zastupite stvo obdržia najneskôr 10 dní pred konaním zastupite stva
predseda, podpredseda, poslanci, riadite úradu, zástupca riadite a úradu a hlavný
kontrolór spolu s pozvánkou. Materiály na zastupite stvo sa zverej ujú v rovnakom
rozsahu a v termíne najneskôr do piatich dní pred konaním zastupite stva aj na WEB
stránke KSK.

l. 8
Program rokovania zastupite stva
1. Návrh programu rokovania ur uje predseda na základe vlastných návrhov, návrhov
riadite a úradu, návrhov poslancov a komisií. Návrhy musia by oznámené predsedovi
alebo úradu spravidla 30 dní pred konaním zasadnutia zastupite stva, s výnimkou, ak je
zvolané pod a l. 9 bodu 3.
2. Uznesením zastupite stva je možné jeho rokovanie preruši .
3. Po vy erpaní programu rokovania zastupite stva predsedajúci rokovanie ukon í.
4. Poslanci môžu navrhnú doplnenie alebo vyradenie bodov programu pred jeho
schválením. O tomto návrhu rozhodne zastupite stvo hlasovaním.
l. 9
Zvolávanie zasadnutí zastupite stva
1. Zasadnutia zastupite stva zvoláva predseda.
2. Zastupite stvo sa schádza pod a potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
3. Mimoriadne zasadnutie zastupite stva predseda zvolá
a) ak o to požiada aspo tretina poslancov,
b) na prerokovanie závažných úloh KSK, ktoré nestrpia odklad do termínu riadneho
zasadnutia,
c) pri slávnostných príležitostiach.
4. Riadne zasadnutie zastupite stva zvoláva predseda najneskôr 10 dní pred d om
rokovania, ak ide o zasadnutie zvolané na žiados aspo jednej tretiny poslancov,
oznámi ho najneskôr tri dni pred jeho konaním.
l. 10
Rokovanie zastupite stva
1. Zastupite stvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokova a uznáša sa, ak je prítomná
nadpolovi ná vä šina všetkých poslancov.
2. Rokovania zastupite stva sú verejné. Ú as verejnosti je umožnená do naplnenia
kapacity miest ur ených pre verejnos .
3. Zastupite stvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú
informácie alebo veci chránené pod a osobitných zákonov.
4. Ak na rokovaní zastupite stva požiada o slovo prezident Slovenskej republiky, poslanec
Národnej rady SR, len vlády SR alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného
štátneho orgánu, starosta obce alebo primátor mesta, ktoré patria do územia
samosprávneho kraja slovo sa mu udelí. Môže sa udeli aj inej osobe. Na žiados
poslanca môže by udelené slovo inej osobe, ak s tým súhlasí nadpolovi ná vä šina
prítomných poslancov.
5. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovi nej vä šiny hlasov prítomných
poslancov.
6. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej vä šiny hlasov všetkých poslancov.
7. Ak predseda nezvolá zastupite stvo dlhšie ako dva mesiace alebo z podnetu aspo
jednej tretiny všetkých poslancov, potom zvolá zastupite stvo podpredseda alebo iný
poslanec.
8. Rokovanie zastupite stva vedie predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda ( alej len
„predsedajúci“).
9. Predsedajúci otvorí rokovanie v stanovenom ase ak je prítomná nadpolovi ná vä šina
všetkých poslancov. V prípade, ak sa nezíde dostato ný po et poslancov do jednej
hodiny po ase ur enom na za iatok rokovania, alebo ak klesne po et poslancov po as
rokovania pod nadpolovi nú vä šinu všetkých poslancov pri schva ovaní uznesení alebo
trojpätinovú vä šinu pri schva ovaní nariadení, zvolá predseda do 14 dní nové
zasadnutie na prerokovanie celého programu prípadne zostávajúceho programu.

10. Na za iatku rokovania predsedajúci konštatuje po et prítomných poslancov a i je
zastupite stvo uznášaniaschopné a ur í dvoch overovate ov zápisnice z radov poslancov.
Zastupite stvo potom schváli program, ustanoví návrhovú komisiu, prípadne alšie
pracovné komisie.
11. Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby malo pracovný charakter a vecný priebeh, bez
zbyto ných prie ahov.
12. Sporné otázky, ktoré sa v priebehu rokovania vyskytnú sa riešia po as prestávky
v poslaneckých kluboch. Prestávku vyhlási predsedajúci na základe hlasovania ako
o procedurálnom návrhu alebo ak o to požiadajú predsedovia dvoch poslaneckých
klubov.
13. Jednotlivé body rokovania, ktoré sú zaradené a schválené zastupite stvom do programu
uvedie spravidla predkladate .
14. Do rozpravy sa prihlasujú poslanci a ostatní zú astnení zdvihnutím ruky alebo stla ením
elektronického zariadenia, prípadne písomne. Predsedajúci ude uje slovo poslancom
v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy. Poslanci majú právo v rozprave na faktickú
poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie posledného diskutujúceho. Vo faktickej
poznámke sa nemôžu podáva návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia
zastupite stva, pozme ujúce alebo dopl ujúce návrhy ani návrhy uznesení zastupite stva
k jednotlivým bodom programu. Prednesenie faktickej poznámky alebo reakcia na u
nesmie trva dlhšie ako jednu minútu. Ak sa prekro í stanovený as, predsedajúci
odoberie poslancovi slovo. Rozhodnutie predsedajúceho je kone né.
15. Zastupite stvo môže rozhodnú aj o d žke diskusných príspevkov poslancov k bodom
programu. Toto neplatí pre hostí.
16. Návrh na ukon enie rozpravy môže poda predsedajúci alebo poslanec. O tomto návrhu
sa hlasuje bez diskusie. Po schválení návrhu na ukon enie rozpravy môžu vystúpi tí
poslanci, ktorí boli prihlásení pred hlasovaním o ukon ení rozpravy.
17. Poslanec má právo podáva procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania
veci, asového a vecného postupu rokovania s výnimkou hlasovania o veci samej.
Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trva najviac jednu
minútu, ak zastupite stvo neur í inak.
18. Ú astníci rokovania nesmú ruši predsedu alebo iného poslanca pri jeho prejave, ak mu
bolo udelené slovo.
19. Predkladate , ktorý uvádza jednotlivé materiály k bodom programu, má právo na
vystúpenie v závere diskusie k predmetnému bodu.
20. Neú as na zasadnutí zastupite stva ospravedl ujú poslanci spravidla písomne vopred
predsedovi. Pred asný odchod zo zasadania sa oznamuje taktiež predsedajúcemu
ústne.
l. 11
Prijímanie uznesení zastupite stva
1. K jednotlivým bodom programu rokovania prijíma, posudzuje a predkladá návrhy
uznesení zastupite stva ( alej len „uznesenie“) návrhová komisia zložená z poslancov.
2. Ak povaha uznesenia alebo iné skuto nosti vyžadujú, aby zastupite stvo hlasovalo o
jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie stanoví návrhová komisia.
3. Ak boli k návrhu podané pozme ujúce alebo dopl ujúce návrhy na uznesenie, hlasuje sa
najskôr o nich v poradí, v akom boli prednesené v rozprave a písomne odovzdané
návrhovej komisií. Ak prijatý pozme ujúci alebo dopl ujúci návrh vylu uje alšie návrhy
na uznesenie, o týchto sa už nehlasuje. V prípade pochybnosti, i ide o vylu ujúci návrh,
rozhodne zastupite stvo hlasovaním bez rozpravy.
4. Uznáša sa na oprave uznesenia zastupite stva, ktoré má právne alebo iné závažné
nedostatky, možno kedyko vek. Uznesenie vo veci samej je schválené ak získa aspo
nadpolovi nú vä šinu prítomných poslancov.

5. Ak sa pri rokovaní vyskytnú nové okolnosti, ktoré vyžadujú podstatne prepracova
predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupite stvo o tomto prepracovaní
s tým, že o veci bude rokova na najbližšom svojom zasadnutí.
6. Uznáša sa na VZN možno len vtedy, ak pred hlasovaním o návrhu boli splnené tieto
podmienky:
a) návrh VZN bol poslancom zastupite stva písomne predložený vopred,
b) návrh prerokovali stále komisie zastupite stva,
c) pred hlasovaním boli prednesené stanoviská jednotlivých komisií zastupite stva.
7. Uznesenie podpisuje predseda.
8. Ak sa má pod a uznesenia nie o vykona , prípadne sa uznesením ukladá iná povinnos ,
musí obsahova uvedenie, kto je zodpovedný a lehotu na plnenie.
9. Uznesením sa povinnosti spravidla ukladajú podpredsedovi, poslancovi dlhodobo
uvo nenému na výkon verejnej funkcie, komisiám zastupite stva, hlavnému kontrolórovi,
štatutárnym orgánom právnických osôb zriadených KSK.
10. Uznesenia sa vyhotovujú do desiatich dní od schválenia a sú doru ované všetkým
poslancom, predsedovi, podpredsedovi, riadite ovi úradu, hlavnému kontrolórovi a iným
nosite om úloh a sú asne sa zverej ujú na WEB stránke KSK.
l. 12
Hlasovanie zastupite stva
1. O spôsobe hlasovania (tajné alebo verejné) môže rozhodnú zastupite stvo hlasovaním.
2. V prípade, že sa zastupite stvo rozhodne pre tajné hlasovanie zvolí z radov poslancov
volebnú komisiu, ktorá organizuje celý akt hlasovania. Tajne sa hlasuje v prípadoch
ustanovených osobitnými zákonmi, spravidla pri personálnych otázkach (napr. pri vo be a
odvolávaní podpredsedu, hlavného kontrolóra, alebo pri návrhoch na poslancov, ktorí
budú dlhodobo uvo není na výkon verejnej funkcie) alebo ak sa na tom uznesie
zastupite stvo bez diskusie. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré
volebná komisia zriadená zastupite stvom odovzdá poslancom, ktorí ich vložia do
volebnej urny.
Volebná komisia potom spo íta hlasy a vyhotoví zápisnicu o výsledku tajného hlasovania
a predseda volebnej komisie ich oznámi na rokovaní zastupite stvu (po et vydaných
hlasovacích lístkov, po et poslancov, ktorí hlasovali za návrh, ktorí hlasovali proti, zdržali
sa hlasovania, po et poslancov, ktorí neodovzdali svoje hlasovacie lístky a po et
neplatných hlasov). Predsedajúci na základe týchto údajov vyhlási hlasovanie za platné
alebo neplatné. Zápisnica volebnej komisie je sú as ou zápisnice zo zasadnutia
zastupite stva.
3. V prípade, že sa rozhodne zastupite stvo pre verejné hlasovanie a nie je k dispozícii
elektronické vyhodnotenie, spo ítavanie hlasov zabezpe í predsedajúci. Hlasovanie riadi
predsedajúci. Hlasuje sa spravidla stla ením tla idla na elektronickom zariadení.
V mimoriadnych prípadoch aklama ne, zdvihnutím ruky poslanca.
4. Hlasovanie je platné, ak bolo uznesenie schválené potrebnou vä šinou poslancov
(spravidla nadpolovi nou vä šinou prítomných).
5. Ak sa predseda domnieva, že prijaté uznesenie je v rozpore so zákonom alebo že je pre
samosprávny kraj nevýhodné, môže jeho výkon pozastavi tak, že ho nepodpíše
v zákonom stanovenej lehote t j. do desiatich dní od schválenia.
6. Ak bol výkon uznesenia zastupite stva pozastavený pod a bodu 5, zastupite stvo môže
toto uznesenie nadpolovi nou vä šinou hlasov všetkých poslancov potvrdi . Výkon
potvrdeného uznesenia nemôže predseda pozastavi . Ak zastupite stvo uznesenie
nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnos .
7. Jednotlivé hlasovania nemožno preruši , po as nich predsedajúci nemôže udeli slovo.

l. 13
Zápisnice z rokovania zastupite stva
1. Z rokovania zastupite stva sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu vypracúva zapisovate .
2. Zápisnica obsahuje podrobný záznam o mieste a ase konania zastupite stva, o tom, kto
viedol rokovanie, ko kí poslanci boli prítomní, ko kí boli neprítomní, ktorí poslanci
ospravedlnili svoju neú as , opis prerokovania jednotlivých bodov programu s uvedením
výsledkov hlasovania, mená diskutujúcich poslancov a ich vystúpenia v diskusii k bodom
programu, priebeh schva ovania uznesení a podobne. K zápisnici je priložený zvukový
záznam a sú as ou je aj prezen ná listina, preh ad tém a výsledky hlasovania.
3. Zápisnicu podpisuje predsedajúci, overovatelia z radov poslancov, riadite úradu a
zapisovate .
4. Zápisnice sú k dispozícii k nahliadnutiu všetkým poslancov na úrade, sú k dispozícií na
intranete KSK a textová as sa posiela predsedom poslaneckých klubov na e-mailové
adresy.
5. Zápisnica, uznesenia a materiály zo zastupite stva sa archivujú na úrade pod a
osobitných predpisov.
l. 14
Všeobecne záväzné nariadenie
1. Podmienky prijatia VZN, ako aj podmienky nadobudnutia jeho záväznosti, sú upravené v
§ 8 zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov.
2. Pri príprave VZN sa spravidla postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov
uznesení s tým, že zastupite stvo alebo predseda môžu v jednotlivých prípadoch stanovi
odlišný ú elný postup so zrete om na zvýšené nároky a potrebné špeciálne odborné
predpoklady pre kvalifikované spracúvanie normatívno - právnych aktov KSK (využitie
expertnej, právnej, ekonomickej, technickej a inej odbornej pomoci, a pod.).
3. VZN je schválené, ak za hlasuje trojpätinová vä šina všetkých poslancov zastupite stva.
4. Podmienkou platnosti VZN je jeho vyvesenie na úradnej tabuli. VZN nadobúda ú innos
po uplynutí 30 dní odo d a vyvesenia. Okrem vyvesenia VZN na úradnej tabuli úradu sa
zabezpe í jeho zverejnenie na WEB stránke KSK a spôsobom v mieste zaužívaným.
Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimo ne
ustanovi skorší za iatok jeho ú innosti, najskôr však d om vyhlásenia.
5. Všetky VZN musia by ob anovi prístupné na úrade a na WEB stránke KSK. S tým
spojené úlohy zabezpe uje organiza ný odbor úradu.
l. 15
Interpelácie a vysvetlenia
1. Poslanec je oprávnený interpelova predsedu, podpredsedu a hlavného kontrolóra vo
veciach týkajúcich sa výkonu ich innosti. Interpelácie a vysvetlenia sú vznášané
v samostatnom bode rokovania.
2. Poslanci majú právo požadova vysvetlenia od riadite a úradu a vedúcich odborov úradu
vo veciach týkajúcich sa ich innosti. Na požiadanie poslanca priamo na zasadnutí
zastupite stva môže opýtaný odpoveda po výzve predsedajúceho. Ak poslanec
nepovažuje dané vysvetlenie za uspokojivé, opýtaný je povinný da úplnú odpove
písomne v lehote 15 dní.
3. Poslanci majú oprávnenie predklada zastupite stvu svoje podnety a návrhy.
4. Poslanci sú oprávnení požadova vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach týkajúcich
sa riadneho výkonu ich poslaneckej funkcie.

l. 16
Kontrola plnenia uznesení
1. Úrad v úzkej sú innosti s predsedom rozpracúva, zabezpe uje a kontroluje plnenie úloh
vyplývajúcich z uznesení a VZN.
2. Informáciu o realizácií uznesení predkladá na najbližšie zasadnutie zastupite stva riadite
úradu písomnou formou.
l. 17
Komisie zastupite stva
1. Zastupite stvo zria uje mandátovú komisiu, finan nú komisiu a alšie komisie, ak tak
ustanovuje osobitný zákon; môže zria ova aj alšie komisie ako svoje stále alebo
do asné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. lenom mandátovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov môže by iba poslanec.
3. Komisie sú zložené z poslancov a z alších osôb zvolených zastupite stvom. Poslanci
musia tvori viac ako polovicu lenov komisie. Predsedom komisie je poslanec. Návrh na
vo bu lena komisie predkladá predseda komisie. Na posúdenie odborných otázok môžu
komisie prizýva odborníkov z praxe. len komisie musí so svojím lenstvom súhlasi .
4. Komisie sa schádzajú pod a potreby, spravidla však raz za mesiac.
5. Úlohy a spôsob rokovania komisií ur uje zastupite stvo.
l. 18
Závere né ustanovenie
1. Rokovací poriadok a jeho prípadné následné zmeny a doplnenia schva uje zastupite stvo
nadpolovi nou vä šinou prítomných poslancov zastupite stva.
2. Predseda a poslanci zastupite stva sú povinní riadi sa týmto rokovacím poriadkom
a dôsledne dodržiava jeho ustanovenia. Tretie osoby, ktoré sa zú astnia rokovaní
zastupite stva, sú rovnako povinné rešpektova jeho rokovací poriadok.
3. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo zastupite stvo d a 6. februára 2006
uznesením . 18/2006. Schválením nadobúda rokovací poriadok ú innos .
l. 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Rokovací poriadok Zastupite stva Košického samosprávneho kraja schválený
uznesením . 2002/16 zo d a 28. 5. 2002.

JUDr. Zdenko Trebu a
predseda Košického samosprávneho kraja

Podpísal d a : 10.2.2006

