STAROSTA
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH
JUDr.

JUDr. Jaroslav H L I N K A

V Košiciach, dňa 9.12.2020
Číslo: 2822/9031/2020/OOPaM
POZVÁNKA
Na základe § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov a článku IV. ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Juh
zvolávam
15. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh,
ktoré sa uskutoční
dňa 15. decembra 2020 (v utorok) o 13.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Juh, Smetanova 4, I. poschodie.
Návrh programu :
1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie a schválenie programu zasadnutia
2. A/ Správa o výsledkoch kontroly č. 4/2020
B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2021
3. Výsledný zoznam realizovaných podujatí spolu s porovnaním plánovaných
a skutočných výdavkov spojených s ich organizáciou za rok 2020
4. Informácia o 9., 10. a 12. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh
v roku 2020
5. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh na roky 2021 – 2023
6. Návrh na prijatie krátkodobých návratných zdrojov financovania od Prima banky
Slovensko, a. s. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu
7. Informácia o zmene č. 15 a č. 16 Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice
– Juh
8. Správa o činnosti Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 14.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 21.9.2020
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9. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej
rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
konaného dňa 21.9.2020
10. Diskusia
11. Záver

Podľa článku XV. ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh súčasťou
programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva počas krízovej situácie nie sú body slovo pre verejnosť
a interpelácie (dopyty) poslancov. Interpelácie a dopyty sa počas krízovej situácie predkladajú odbornému útvaru
výlučne elektronicky bez predchádzajúceho informovania miestneho zastupiteľstva.

S pozdravom

JUDr. Jaroslav Hlinka, v.r.
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