Štatút mesta Košice – úplné znenie k 15. 3. 2017 (neoficiálna verzia)

úplné znenie Štatútu mesta Košice prijatého uznesením Mestského zastupiteľstva
v Košiciach č. 504/2000, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 612/2001, uznesením Mestského zastupiteľstva
v Košiciach č. 77l/2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 820/2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 821/2002, uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 822/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 874/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 925/2002, uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 984/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva
v Košiciach č. 1036/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 67/2003,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129/2003, uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 630/2004, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach
č. 1031/2006, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1204/2006 a uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 147/2007 vyhlásené primátorom mesta Košice
(zapracované aj uznesenia MZ č. 738/2009, č. 75/2011, č. 268/2012, č. 638/2013,
č. 639/2013, č. 210/2015, č. 278/2015, č. 578/2016 a č. 675/2017)

ŠTATÚT
Mesta Košice
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a účel
Štatút mesta Košice (ďalej len "štatút") upravuje najdôležitejšie otázky týkajúce sa
subjektov a orgánov územnej samosprávy mesta, výkonu územnej samosprávy mesta,
podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy,
rozsah majetku zvereného mestským častiam, podmienky odňatia tohto majetku ako aj
zásady hospodárenia s majetkom mesta.
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA MESTA
PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ
§2
Mesto
(1) Mesto Košice (ďalej len “mesto”) je samostatným samosprávnym územným celkom;
združuje osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt 1).
(2) Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý mu bol zverený a s vlastnými
a zverenými finančnými príjmami.

1)

Čl. 64 ods. 2 Ústavy SR, § 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
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(3) Územie mesta tvoria katastrálne územia určené zákonom2).
§3
Mestské časti
(1) Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom
a štatútom hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými
finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú miestnu štátnu správu v rozsahu
stanovenom osobitnými predpismi a štatútom.
(2) Mesto sa člení na tieto mestské časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kavečany
Ťahanovce
Sever
Staré mesto
Lorinčík
Pereš
Myslava
Západ
Dargovských hrdinov
Košická Nová Ves
Barca
Šebastovce
Krásna
Nad jazerom
Juh
Šaca
Poľov
Sídlisko Ťahanovce
Sídlisko KVP
Džungľa
Vyšné Opátske
Luník IX.

(3) Popis hraníc mestských častí tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. Grafické znázornenie
hraníc mestských častí tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

DRUHÁ HLAVA
VÝKON SAMOSPRÁVY
§4

2)

Príloha č. 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
2
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Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta a mestských častí,
hlasovaním obyvateľov mesta a mestských častí a verejným zhromaždením obyvateľov
mestskej časti.
Prvý diel
Orgány mesta
§5
Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo,
b) primátor mesta (ďalej len "primátor").
§6
Mestské zastupiteľstvo
(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mesta a orgánom
samosprávy mesta zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
mesta na štyri roky33). Rozhoduje o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru.
(2) Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené:
a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta a schvaľovať štatút, ich
zmeny a doplnky a zrušenie,
b) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným
majetkom, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
c) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet,
d) schvaľovať územný plán mesta a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života mesta,
e) rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane a miestneho poplatku, pokiaľ sa
neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mesta a okrem
prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestnej dane a miestneho poplatku rozhodlo
hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mesta alebo požiadavky aspoň
tretiny miestnych zastupiteľstiev,
f) určovať náležitosti miestnej dane alebo celomestskej verejnej dávky alebo miestneho
poplatku v meste, ako aj rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí
záruky a o založení majetku mesta v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,
g) zriaďovať a zrušovať účelové, mimorozpočtové a neinvestičné fondy a nadácie,
h) vyhlasovať referendum mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta
a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
i) zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta,
j) zakladať obchodné spoločnosti mesta a schvaľovať pristúpenie mesta do inej
obchodnej spoločnosti,
k) schvaľovať združovanie prostriedkov mesta a účasť v regionálnych a územných
združeniach,
3)

Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
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l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)
u)
v)
x)

y)
z)
aa)
ab)
ac)

určovať organizáciu magistrátu mesta a ďalších útvarov mesta bez právnej
subjektivity,
určovať plat primátora4) a hlavného kontrolóra,
schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, ak tak určí osobitný
predpis,
určovať podľa potreby a špecifík mesta zásady ochrany a tvorby životného
prostredia,
schvaľovať koncepcie a plány rozvoja kultúrneho života v meste a zabezpečovať
prostriedky na ich realizáciu,
voliť námestníkov primátora a odvolávať ich,
voliť a odvolávať členov mestskej rady a hlavného kontrolóra mesta,
vymenúvať a odvolávať náčelníka mestskej polície,
vymenúvať a odvolávať štatutárne orgány rozpočtových a príspevkových
organizácií, ak osobitný predpis neurčuje ináč,
zriaďovanie alebo zakladanie a zrušovanie právnických osôb podľa osobitných
predpisov4a),
vykonávať oprávnenia spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení
obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom, vo
veciach ktoré neprenieslo na primátora alebo námestníkov,
prijímať informácie o činnosti primátora,
prerokúvať správu o činnosti hlavného kontrolóra a náčelníka mestskej polície,
zriaďovať svoje komisie, určovať náplň ich práce, voliť a odvolávať ich členov,
udeľovať verejné ocenenia "Čestný občan mesta Košice" a "Cenu mesta Košice",
rokovať a rozhodovať o ďalších najdôležitejších otázkach týkajúcich sa výkonu
samosprávy mesta.
§7
Primátor

(1) Primátor je výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Má právo nosiť
primátorské insígnie.
(2) Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom.
(3) Primátor zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje
ich uznesenia.
(4) Primátor, okrem oprávnení určených zákonom, ďalej
a) zriaďuje svoje poradné orgány,

4)

Zákon NR SR č. 253/l994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
4a)
Napr. Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 115/1998 Z. z.
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 279/1993 Z. z. o školských
zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
4
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b) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
a na voľbu námestníkov primátora,
c) navrhuje odmenu námestníkom a určuje platové pomery štatutárov rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta,
d) v odôvodnených prípadoch, do rozhodnutia mestského zastupiteľstva, pozastavuje
výkon funkcie štatutárnym orgánom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
e) udeľuje cenu primátora mesta a plaketu s erbom mesta,
f) vykonáva oprávnenia spoločníka alebo akcionára za mesto na valnom zhromaždení
obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom,
vo veciach, ktoré na neho prenieslo mestské zastupiteľstvo,
g) vykonáva ďalšie právomoci, ktorými ho poverilo mestské zastupiteľstvo.
§8
Námestníci primátora
(1) Primátora zastupujú námestníci volení mestským zastupiteľstvom z radov svojich
poslancov.
(2) Námestníci zodpovedajú za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu a primátorovi.
(3) Námestníci sú oprávnení vykonávať právomoci vyplývajúce z písomného rozdelenia
pôsobnosti a osobitného splnomocnenia primátorom. V rozsahu vymedzených
kompetencií plnia námestníci funkcie vedúcich zamestnancov mesta.
(4) Námestníci vykonávajú oprávnenia spoločníka alebo akcionára za mesto na valnom
zhromaždení v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mesto spoločníkom alebo
akcionárom, vo veciach, ktoré na nich prenieslo mestské zastupiteľstvo.
(5) Primátora v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený námestník s plnou
zodpovednosťou v celom rozsahu práv a povinností.
(6) Námestníci, vrátane námestníka povereného zastupovaním, nie sú oprávnení:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie alebo odvolanie
náčelníka mestskej polície,
b) udeľovať cenu primátora mesta a plaketu s erbom mesta,
c) zriaďovať poradné orgány primátora,
d) nosiť primátorské insígnie.
(7) Ak sa miesto primátora uprázdni, zastupuje ho s pomocou mestskej rady 5), do zloženia
sľubu nového primátora, námestník poverený podľa ods. 5, pokiaľ mestské zastupiteľstvo
nerozhodne inak. Na toto zastupovanie sa vzťahujú obmedzenia uvedené
v predchádzajúcom odseku.
Druhý diel
Orgány mestského zastupiteľstva
§9
5)

§ 13b a 13c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
a) mestská rada,
b) komisie mestského zastupiteľstva.
§ 10
Mestská rada
(1) Mestská rada sa skladá z 10 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich
poslancov na celé funkčné obdobie, predsedu Rady starostov a primátora. V tomto počte
sú zahrnutí aj námestníci primátora, ktorí sa stávajú členmi mestskej rady zvolením
do funkcie námestníka a odvolaním z funkcie námestníka im členstvo v mestskej rade
zaniká.
(2) Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského
zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora. Postavenie a pôsobnosť
mestskej rady sú určené zákonom.
(3) V rámci iniciatívnej funkcie vypracováva návrhy a podnety na riešenie závažných otázok
života mesta.
(4) V rámci výkonnej funkcie prerokúva materiály určené na rokovanie mestského
zastupiteľstva a predkladá stanoviská k nim mestskému zastupiteľstvu.
(5) V rámci kontrolnej funkcie podieľa sa na kontrole plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva.
§ 11
Komisie mestského zastupiteľstva
(1) Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány z radov poslancov mestského zastupiteľstva
a obyvateľov mesta. Komisie nemôžu nahrádzať činnosť odborného aparátu mesta.
(2) Členovia komisií a ich predsedovia sú volení a odvolávaní mestským zastupiteľstvom.
Zloženie komisie navrhuje jej predseda.
(3) Člen komisie sa môže vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie sa riadi rokovacím
poriadkom mestského zastupiteľstva v Košiciach.
(4) Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriaďovaní komisie.
(5) V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú návrhy
a podnety na riešenie otázok života mesta.
(6) V rámci poradnej funkcie prerokúvajú materiály určené na rokovanie mestského
zastupiteľstva a predkladajú k nim stanoviská mestskému zastupiteľstvu.
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(7) V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, podieľajú sa na kontrole
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.
Tretí diel
Orgány mestských

častí

§ 12
(1) Orgánmi mestskej časti sú:
a) miestne zastupiteľstvo,
b) starosta.
(2) Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
a) miestna rada,
b) komisie.
(3) Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4) Postavenie a pôsobnosť orgánov mestských častí určuje zákon. Ich podrobnejšiu úpravu
určuje miestne zastupiteľstvo.
§ 12a
Rada starostov
(1) Rada starostov je spoločný orgán mestských častí, ktorého postavenie a pôsobnosť určuje
osobitný predpis5a). Radu starostov zastupuje navonok predseda Rady starostov.
Predseda Rady starostov zabezpečuje komunikáciu medzi orgánmi mesta a Radou
starostov ako reprezentanta mestských častí.
(2) Predseda Rady starostov je z titulu svojej funkcie členom mestskej rady. Ak sa predseda
Rady starostov nemôže zúčastniť rokovania mestskej rady, môže sa jej rokovania
zúčastniť zvolený podpredseda Rady starostov s právom hlasovania.
(3) Stanovisko Rady starostov k veciam prerokúvaným mestským zastupiteľstvom predkladá
predseda Rady starostov alebo ním poverený člen Rady starostov, spravidla na začiatku
rokovania k prerokúvanej veci. Ak bolo stanovisko Rady starostov doručené skôr
v písomnej forme, predkladateľ s ním oboznámi mestské zastupiteľstvo pri uvedení
materiálu.
(4) Ak stanovisko Rady starostov nie je predložené mestskému zastupiteľstvu najneskôr na
začiatku rokovania k prerokúvanej veci má sa za to, že Rada starostov k materiálu nemá
pripomienky. Tým nie je dotknuté právo Rady starostov podľa § 7a ods. 3 písm. c)
osobitného zákona.

5a)

§ 7a, § 10 ods. 4 a § 12 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
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Štvrtý diel
§ 13
Hlasovanie obyvateľov
Na samospráve mesta sa obyvatelia môžu zúčastňovať aj hlasovaním obyvateľov
a verejným zhromaždením obyvateľov mestskej časti. Podmienky a spôsob hlasovania
a verejného zhromaždenia určuje zákon6).
§ 14
Poslanci
Povinnosti a oprávnenia poslancov upravuje zákon7).

TRETIA HLAVA
ODBORNÝ APARÁT MESTA
§ 15
zrušený
§ 16
Magistrát mesta Košice
(1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov mesta
plní magistrát mesta Košice (ďalej len „magistrát“).
(2) Organizačnú štruktúru, úlohy a funkcie jednotlivých organizačných zložiek a ich
vzájomné vzťahy upravuje organizačný poriadok a iné vnútorné predpisy, ak tak určí
zákon7a).
§ 17
Riaditeľ magistrátu
(1) Na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor.
Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
(2) Riaditeľ magistrátu organizuje a riadi činnosť magistrátu.

6)
7)
7a)

Zákon SNR č. 401/1990 Zb.
§ 25 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
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(3) Riaditeľ magistrátu plní, v rozsahu písomného poverenia primátorom, úlohy v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov; plní aj ďalšie úlohy uložené rozhodnutím orgánov mesta.
(4) Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
s hlasom poradným.
§ 18
Hlavný kontrolór mesta
(1) Hlavný kontrolór mesta Košice (ďalej len “hlavný kontrolór”) je zamestnancom mesta,
ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, kontroluje
príjmy a výdavky rozpočtu mesta a nakladanie s majetkom mesta.
(2) Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému
účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve. Vedie evidenciu a vybavuje
sťažnosti a petície obyvateľov mesta a plní ďalšie úlohy uložené orgánmi samosprávy
mesta.
(3) V rámci plnenia svojich úloh je hlavný kontrolór oprávnený nahliadať do účtovných,
pokladničných a iných dokladov a požadovať informácie týkajúce sa majetku mesta
a nakladania s ním od všetkých subjektov, ktoré s majetkom mesta akýmkoľvek
spôsobom disponujú.
(4) Správa o činnosti a výsledkoch kontroly vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra je
predkladaná na každom rokovaní mestského zastupiteľstva. Správa je predkladaná
v mene hlavného kontrolóra.
(5) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej
rady s hlasom poradným.
(6) Na zabezpečovanie odborných, administratívnych a organizačných prác súvisiacich
s plnením úloh hlavného kontrolóra, je vytvorený útvar hlavného kontrolóra. Pracovníkov
útvaru hlavného kontrolóra riadi a ukladá im úlohy hlavný kontrolór.
(7) Postavenie, ďalšie práva a povinnosti hlavného kontrolóra upravuje zákon 8).
§ 19
zrušený
§ 20
zrušený
§ 21
Mestská polícia
8)

§ 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
9
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(1) Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi. Ochraňuje verejný
poriadok, čistotu mesta, chráni obyvateľov, majetok mesta, mestských častí a obyvateľov
pred jeho poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
(2) Na čele mestskej polície je náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora
vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
(3) Správa o činnosti mestskej polície je predkladaná mestskému zastupiteľstvu polročne a to
na najbližšom rokovaní po uplynutí kalendárneho polroka. Správa je predkladaná v mene
náčelníka mestskej polície.
ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ ALEBO ZRIADENÉ MESTOM
Prvý diel
Rozpočtové organizácie a príspevkové
organizácIe zriadené mestom
§ 22
(1) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie mesto zriaďuje na zabezpečenie
plnenia svojich základných funkcií alebo na vykonávanie verejnoprospešných činností;
na plnenie týchto úloh im mesto zverí časť svojho majetku.
(2) Rozpočtová organizácia je právnickou osobou zriadenou mestom, ktorá je svojimi
príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta; podľa osobitného predpisu 9)
samostatne hospodári s prostriedkami, ktoré jej určí mesto v rámci svojho rozpočtu.
(3) Príspevková organizácia je právnickou osobou zriadenou mestom, ktorej je poskytovaný
príspevok z rozpočtu mesta a ktorá odvádza odvod do rozpočtu mesta; s poskytnutým
príspevkom hospodári v súlade s osobitným predpisom9).
(4) Správu o činnosti a ekonomických výsledkoch predkladá príslušný štatutárny orgán
rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie mestskému zastupiteľstvu najmenej raz za pol
roka, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Obchodné

Druhý diel
spoločnosti založené mestom
§ 23

(1) Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou mestom za účelom podnikania
a zabezpečenia verejnoprospešných služieb.

9)

Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
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(2) Postavenie, vznik, zmeny, zánik, orgány a činnosť obchodných spoločností upravuje
osobitný predpis10).
§ 24
Účasť mesta v obchodných spoločnostiach z hľadiska majetkového zastúpenia má tieto
formy:
a) mesto ako jediný spoločník alebo akcionár,
b) mesto ako jeden zo spoločníkov alebo akcionárov.
§ 25
Mesto ako jediný spoločník alebo akcionár
(1) V obchodných spoločnostiach, kde jediným spoločníkom alebo akcionárom je mesto,
mesto aj vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia prostredníctvom svojich orgánov.
(2) Mestskému zastupiteľstvu, ako kolektívnemu orgánu, je vyhradené vykonávať práva
a povinnosti spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení:
a) v spoločnostiach s ručením obmedzeným vo veciach
1. rozhodovania o zmene zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy,
2. rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania,
3. vymenovania a odvolania členov dozornej rady,
4. rozhodovania o pristúpení a vylúčení spoločníka,
5. rozhodovania o zrušení spoločnosti,
6. vymenovania a odvolávania konateľov,
b) v akciových spoločnostiach vo veciach
1. zmeny stanov,
2. rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania a vydaní dlhopisov,
3. rozhodovania o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere
na zaknihované cenné papiere a naopak,
4. voľby a odvolania členov dozornej rady okrem členov dozornej rady volených
zamestnancami obchodnej spoločnosti11),
5. rozhodovania o zrušení spoločnosti,
6. vymenovania a odvolávania členov predstavenstva.
(3) Oprávnenia spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení v ostatných veciach
určených valnému zhromaždeniu zákonom, zakladateľskou listinou, spoločenskou
zmluvou alebo stanovami spoločnosti, nevyhradených mestskému zastupiteľstvu podľa
predchádzajúceho odseku, vykonáva primátor alebo námestníci podľa určenia mestským
zastupiteľstvom.
§ 26
Mesto ako jeden zo spoločníkov alebo akcionárov

10)
11)

Obchodný zákonník.
§ 200 Obchodného zákonníka.
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V obchodných spoločnostiach, v ktorých mesto nie je jediným spoločníkom alebo
akcionárom, vykonáva oprávnenia spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení
primátor alebo námestník určený mestským zastupiteľstvom, a to vo všetkých úkonoch
vyhradených valnému zhromaždeniu podľa § 25 ods. 2 a 3; k úkonom podľa § 25 ods. 2
v spoločnostiach, v ktorých má mesto majoritný podiel, sú primátor, resp. námestník, viazaní
predchádzajúcim rozhodnutím mestského zastupiteľstva, pokiaľ je to možné z časových
dôvodov. Informáciu o priebehu a rozhodnutiach prijatých na valnom zhromaždení podajú
na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.
§ 27
Činnosť obchodnej spoločnosti
Činnosť obchodnej spoločnosti, prípravu valného zhromaždenia a ďalších orgánov
spoločnosti a realizáciu ich rozhodnutí zabezpečuje a administratívu vedie obchodná
spoločnosť prostredníctvom orgánov a zamestnancov spoločnosti vlastnými prostriedkami
a vo vlastnom mene.
TRETIA ČASŤ
ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETK OM

MESTA

PRVÁ HLAVA
MAJETOK MESTA
§ 28
(1) Majetok mesta sú veci a majetkové práva vo vlastníctve mesta a právnických osôb, ktoré
mesto nadobudlo podľa osobitného predpisu 12) a ďalší majetok nadobudnutý mestom.
(2) Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť
a na výkon samosprávy mesta a mestských častí.
§ 29
Rozhodovanie o majetku mesta
(1) Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha:
a) odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva mesta,
b) všetky zmluvné prevody vlastníctva
nehnuteľného majetku
mesta, okrem
nehnuteľného majetku zvereného na rozhodovanie miestnemu zastupiteľstvu podľa
ods. 2,
c) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku mesta, ktorého hodnota podľa
znaleckého posudku je vyššia ako 33 194 eur v jednotlivom prípade,
d) prijatie nehnuteľnosti darovanej mestu,
e) nepeňažné a peňažné vklady do obchodných spoločností,
f) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 33 194 eur,
12)

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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g) aukčný predaj hnuteľnej veci, ktorá je pre mesto neupotrebiteľná a jej zostatková
hodnota je vyššia ako 33 194 eur,
h) prijatie úveru, pôžičky, poskytnutie úveru, pôžičky, prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu,
prevzatie záruky,
i) zriaďovanie a zrušovanie účelových, mimorozpočtových a neinvestičných fondov
a nadácií,
j) združovanie prostriedkov mesta,
k) založenie nehnuteľných vecí,
l) zverenie do správy a odňatie zo správy zvereného nehnuteľného majetku, ak je to
v záujme jeho lepšieho využitia,
m) prenájom majetku mesta na dobu určitú dlhšiu ako desať rokov.
(2) Schváleniu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti podliehajú, po predchádzajúcom
súhlase primátora, zmluvné prevody nehnuteľného majetku zvereného do správy
mestskej časti:
a) pozemky do výmery 200 m2,
b) objekty a stavby, ktorých hodnota podľa znaleckého posudku nepresahuje 6 639 eur.
(3) O zmluvnom prevode hnuteľného majetku mesta zvereného do správy mestskej časti,
v zostatkovej hodnote nižšej ako 166 eur v jednotlivom prípade rozhoduje,
po predchádzajúcom súhlase primátora, starosta mestskej časti.
(4) V ostatných majetkových veciach, nevyhradených na rozhodovanie iným orgánom
podľa ods. 1 až 3, koná primátor ako štatutárny orgán v majetkovoprávnych veciach
samostatne.
DRUHÁ HLAVA
NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA
Prvý diel
Zverovanie majetku mesta
§ 30
Mesto môže v záujme lepšieho využitia zveriť svoj majetok mestským častiam,
právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom a iným osobám.
§ 31
Zverovanie majetku mestským častiam
(1) Mesto zverí zo svojho majetku do správy mestským častiam najmä majetok slúžiaci na:
a) zabezpečovanie činnosti miestnych úradov,
b) založenie alebo zriadenie právnických osôb mestských častí na výkon funkcií miestnej
samosprávy,
c) na zriadenie účelových zariadení, slúžiacich výhradne verejnoprospešným potrebám
mestskej časti (kluby dôchodcov, kluby mládeže, športové zariadenia, jedálne
pre dôchodcov a pod.).
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(2) Okrem majetku podľa predchádzajúceho odseku, môže mesto zveriť mestským častiam
na základe zmluvy aj ďalší majetok.
§ 32
Zverovanie majetku iným osobám
Mesto môže svoj majetok zveriť aj:
a) právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom na plnenie úloh samosprávy
mesta,
b) iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ak sa tým zabezpečí jeho lepšie
využitie.
§ 33
Podmienky zverenia do správy alebo nájmu
(1) Majetok mesta môže byť prenajatý len na dobu neurčitú. Na dobu určitú, spravidla
do 10 rokov, možno prenajať majetok mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa,
najmä ak nájomca investuje vlastné prostriedky na zveľadenie prenajatého majetku.
(2) Spôsob prenajímania nebytových priestorov a minimálnu výšku nájomného určujú
pravidlá vydané mestom.
(3) Ak je správcom domového a bytového fondu mesto alebo mestská časť, môže zabezpečiť
plnenie povinností vyplývajúcich zo správy prostredníctvom oprávnených osôb13).
(4) Mesto rozhoduje o vyčlenení a pridelení domového fondu, ktorého je vlastníkom,
pre účely celomestského charakteru, najmä pre umiestnenie pracovníkov diplomatických
a konzulárnych úradov cudzích štátov, pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva
a ústavných činiteľov.
(5) Mestu je vyhradené uzatváranie nájomných zmlúv na byty vo vlastníctve mesta
a udeľovanie, resp. odopretie súhlasu prenajímateľa k dohode o výmene bytu.
(6) Pozemky v majetku mesta nemožno prenajímať za účelom zriadenia stavby
na individuálnu výstavbu, ktorá nie je súčasťou hromadnej výstavby. Doteraz prenajaté
pozemky na tento účel môžu byť predané minimálne za cenu určenú podľa § 41 ods. 4.
(7) Mesto zveruje svoj majetok zásadne písomnou zmluvou.
(8) Postup odovzdávania a preberania zverovaného majetku určuje smernica o preberaní
majetku mesta; o preberaní majetku sa vyhotovuje protokol.
§ 34
Náležitosti zmluvy o zverení do správy a nájomnej zmluvy

13)

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
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(1) Ak sa zveruje majetok mesta do správy alebo nájmu mestským častiam alebo právnickým
osobám založeným alebo zriadeným mestom, musí zmluva o zverení do správy alebo
nájomná zmluva, okrem všeobecných náležitostí, obsahovať najmä:
a) presné vymedzenie zverovaného majetku a účelu zvereného majetku,
b) účtovnú hodnotu zverovaného majetku,
c) záväzky a iné ťarchy súvisiace so zverovaným majetkom,
d) deň zverenia majetku,
e) čas trvania výkonu správy,
f) práva a povinnosti a vymedzenie oprávnení správcu alebo nájomcu pri nakladaní
so zvereným majetkom,
g) iné dojednania týkajúce sa nakladania so zvereným majetkom (napr. spôsob
usporiadania vzájomných vzťahov pre prípad, že by správca alebo nájomca chcel
investovať do zvereného majetku a pod.).
(2) Ak sa zveruje majetok mesta do správy alebo nájmu iným osobám, ktoré nie sú mestskou
časťou alebo právnickou osobou založenou alebo zriadenou mestom, musí zmluva
o zverení do správy alebo nájomná zmluva obsahovať:
a) presné vymedzenie zverovaného majetku a účelu zvereného majetku,
b) účtovnú hodnotu zverovaného majetku,
c) záväzky a iné ťarchy súvisiace so zverovaným majetkom,
d) deň zverenia majetku,
e) čas trvania výkonu správy,
f) práva a povinnosti a vymedzenie oprávnení správcu alebo nájomcu pri nakladaní
so zvereným majetkom,
g) iné dojednania týkajúce sa nakladania so zvereným majetkom, napr. spôsob
usporiadania vzájomných vzťahov pre prípad, že by správca alebo nájomca chcel
investovať do zvereného majetku, zákaz dať majetok do podnájmu a pod.,
h) určenie povinnosti poistiť zverený majetok,
i) prenesenie daňových povinností,
j) prenesenie zodpovednosti za požiarnu ochranu podľa platných predpisov.

Druhý diel
§ 35
Povinnosti správcov a nájomcov, ktorí sú mestskou časťou
alebo právnickou osobou založenou alebo zriadenou mestom
Ak sú správcami alebo nájomcami majetku mesta mestské časti alebo právnické osoby
založené alebo zriadené mestom, títo sú povinní:
a) vykonávať správu majetku v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi
predpismi, štatútom a ďalšími vnútornými predpismi mesta; osoby založené alebo
zriadené mestom aj v súlade so zriaďovacou alebo zakladacou listinou,
b) používať majetok mesta na vymedzený účel,
c) dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve,
d) platiť mestu určené nájomné alebo poplatok určený predpismi mesta (napr. regulatívami),
e) udržiavať, chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať zverený majetok,
f) viesť majetok v predpísanej evidencii,
g) vykonávať pravidelnú inventarizáciu zvereného majetku,
15
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h) vykonávať pravidelné vyraďovanie a likvidáciu fyzicky a morálne opotrebovaného
zvereného majetku, viesť o tom predpísanú evidenciu a dokumentáciu odovzdať mestu
na zaevidovanie,
i) používať všetky právne prostriedky na ochranu zvereného majetku vrátane včasného
uplatňovania práv a oprávnených záujmov týkajúcich sa tohto majetku pred príslušnými
orgánmi
j) zastupovať mesto v sporoch a konaniach týkajúcich sa zvereného majetku a s ním
súvisiacich práv,
k) poistiť zverený majetok,
l) plniť daňové a poplatkové povinnosti viažuce sa ku zverenému majetku,
m) pri prenajímaní zvereného majetku tretím osobám v zmluve stanoviť zákaz jeho
prenajímania ďalšej osobe a dva rovnopisy tejto zmluvy predložiť mestu.
§ 35a
Povinnosti správcov a nájomcov, ktorí nie sú mestskou časťou
alebo právnickou osobou založenou alebo zriadenou mestom
Ak sú správcami alebo nájomcami majetku mesta osoby, ktoré nie sú mestskými časťami
alebo právnickými osobami založenými alebo zriadenými mestom, títo sú povinní:
a) nakladať so zvereným majetkom v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) používať majetok mesta na účel určený v zmluve,
c) dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve,
d) platiť mestu určené nájomné, prípadne poskytovať iný druh plnenia dohodnutý v zmluve,
e) udržiavať, chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať zverený majetok.
§ 35b
Spoločné ustanovenia pre § 35 a § 35a

a)
b)
c)

d)

Správcovia a nájomcovia majetku mesta nie sú oprávnení
vykonávať prevod vlastníctva zvereného majetku, s výnimkou mestských častí podľa § 29
ods. 2 a 3,
zriadiť záložné právo na zverený majetok ani ináč ho zaťažiť,
vykonať zmeny na zverenom majetku vyžadujúce oznámenie stavebnému úradu
bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka a zmluvného dojednania následných vzťahov
po vykonaní investície, ak k tomu neboli oprávnení priamo v zmluve,
prenechať zverený majetok tretím osobám na akékoľvek disponovanie, ktoré nie je
v súlade s týmto štatútom alebo nie je dohodnuté v zmluve.
§ 36
Zodpovednosť za škody na zverenom majetku

Správcovia a nájomcovia zvereného majetku zodpovedajú za škody na tomto majetku,
ku ktorým dôjde nesplnením alebo opomenutím povinností alebo nedodržaním obmedzení
stanovených štatútom, ďalším predpismi mesta a zmluvou.
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Tretí diel
Odnímanie zvereného majetku
§ 37
(1) Majetok zverený do správy môže mesto odňať:
a) ak ho správca nevyužíva v súlade so štatútom, ďalšími predpismi mesta alebo
zmluvou,
b) ak je to v záujme jeho lepšieho využitia a na prospech vlastníka,
c) ak ho chce mesto spravovať priamo.
(2) Prenajatý majetok môže mesto odňať v súlade s osobitným predpisom14) a podľa
podmienok stanovených v zmluve.
§ 38
Lehota na vrátenie majetku
Odnímaný majetok je správca povinný vrátiť vlastníkovi v lehote podľa osobitného
predpisu, ak v zmluve alebo dohodou nebolo dohodnuté inak; na odnímaný majetok sa
vykoná inventarizácia a vyhotoví protokol podľa osobitnej smernice vydanej mestom.
§ 39
Mestské časti majú právo na náhradu účelne vynaložených a preukázaných nákladov
použitých ku dňu odňatia:
a) na rozvoj vlastných podnikateľských aktivít,
b) na umiestnenie sídla miestnej samosprávy,
c) na umiestnenie účelových zariadení, slúžiacich výhradne verejnoprospešným potrebám
mestskej časti (kluby dôchodcov, kluby mládeže, športové zariadenia a pod.).
Štvrtý diel
Osobitné ustanovenia pre byty vo vlastníctve mesta
v hybr idných domoch
§ 39a
Všeobecné ustanovenia
(1) Hybridnými domami sú bytové domy v ktorých aspoň jeden byt je vo vlastníctve mesta
a ostatné byty sú vo vlastníctve iných osôb.
(2) Byty vo vlastníctve mesta v hybridných domoch nie sú určené na sociálne bývanie.
Nakladanie s bytmi určenými na sociálne bývanie sa riadi osobitnými predpismi.14a)
§ 39b
14)

Občiansky zákonník.
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Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta v hybridných domoch
(1) S bytmi vo vlastníctve mesta v hybridných domoch sa nakladá v tomto záväznom poradí:
a) použijú sa na zabezpečenie záväzkov mesta vyplývajúcich zo zákona14b), z rozhodnutia
súdu alebo iného orgánu štátu,
b) prenajmú sa fyzickým osobám podľa pravidiel vydaných mestom,
c) predajú sa v dražbe, ak nie sú vhodné na použitie podľa predchádzajúcich ustanovení
alebo ak o ich prenájom ani po opakovanej ponuke nebol záujem.
(2) Mesto neodpredáva byty vo vlastníctve mesta v hybridných domoch, na ktoré je uzavretý
nájomný vzťah na určitý čas.
(3) Mesto môže vyčleniť časť bytov vo vlastníctve mesta v hybridných domoch na účely
prechodného ubytovania osôb, na ubytovaní ktorých má osobitný záujem pre ich prínos
pre zabezpečovanie úloh mesta alebo pre kultúrny, spoločenský a hospodársky rozvoj
mesta. Osobitný záujem musí byť odôvodnený.

TRETIA HLAVA
PREDAJ MAJETKU MESTA
§ 40
Všeobecné ustanovenia pre predaj majetku
(1) Vzhľadom na svoje dlhodobé záujmy, mesto zachováva svoje vlastníctvo
k nehnuteľnému majetku mesta a zhodnocuje ho predovšetkým prenájmom alebo iným
spôsobom výhodným pre mesto, okrem prípadu uvedeného v § 33 ods. 6.
(2) Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, pokiaľ osobitný predpis
neustanoví inak15).
(3) Mestu je vyhradené vykonávať prevod vlastníctva mesta podľa osobitných predpisov 16)
a podľa § 29 štatútu.
(4) Pozemky vo vlastníctve mesta určené na individuálnu bytovú výstavbu a výstavbu garáži
sa predávajú formou verejnej dražby alebo verejnej obchodnej súťaže.
(5) Pri predaji nehnuteľného majetku mesta sa vychádza z regulačného plánu mesta.
Informácie o majetku určenom na predaj musia byť zverejnené minimálne 14 dní predo
14a)

Napr. § 21 a § 22 zákona č. 443/2011 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, VZN
č. 44/1999 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice (pravidlá
prenajímania malometrážnych bytov) a VZN č. 61/2002o pravidlách určovania poradia uchádzačov
o sociálne byty mesta Košice a pravidlách ich prenajímania (pravidlá prenajímania sociálnych bytov).
14b)
Napríklad zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov
k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších
predpisov.
15)
§ 8 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
16)
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Občiansky
zákonník.
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dňom konania verejnej obchodnej súťaže alebo v lehote určenej osobitným predpisom16a)
na úradnej tabuli mesta, aspoň v jednom miestnom denníku, v jednom celoslovenskom
denníku a na internetovej stránke mesta.
§ 41
Určovanie ceny majetku
(1) Pri predaji pozemkov sa minimálna cena určuje podľa platných predpisov.
(2) Pri predaji objektov (budov, stavieb, skladových priestorov, dvorov a pod.) sa minimálna
cena určuje na základe platných predpisov. Základom pre určenie ceny je znalecký
posudok. Rozostavané stavby bez pozemkov možno odpredávať za symbolickú cenu
s pripočítaním všetkých priamych a nepriamych nákladov spojených s odpredajom
nehnuteľnosti (napr. náklady na znalecký posudok, na vyhotovenie geometrického plánu
a pod.).
(3) Pri predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej hodnote nad 200.000.- Sk sa minimálna cena
stanoví na základe znaleckého posudku; u ostatných hnuteľných vecí sa minimálna cena
určuje z nadobúdacej hodnoty zníženej primerane podľa stavu opotrebenia.
(4) Výsledná minimálna cena, za ktorú sa majetok mesta môže predať, je cena stanovená
podľa predchádzajúcich odsekov s pripočítaním všetkych priamych a nepriamych
nákladov spojených s odpredajom (napr. náklady na znalecký posudok, náklady
na vyhotovenie geometrického plánu a pod.).
(5) U vecí predávaných vo verejnej dražbe je vyvolávacou cenou cena určená podľa ods. 4 aj
s pripočítaním predpokladaných nákladov dražby.

ŠTVRTÁ HLAVA
NAKLADANIE S ĎALŠÍMI MAJETKOVÝMI PRÁVAMI MESTA
§ 42
Nakladanie s cennými papiermi
(1) Cennými papiermi sú listiny, s ktorými je spojené právo týkajúce sa účasti na majetku
(akcie, zmenky, podielové listy, dlhopisy, úrokové kupóny a pod.).
(2) Mesto ako vlastník majetku nakladá s cennými papiermi v súlade s osobitnými
predpismi18).
§ 43
16a)

18)

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SR č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
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Trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania
majetkových práv mesta
(1) Mesto, MČ a právnické osoby, ktoré vykonávajú správu majetkových práv mesta
vo vlastnom mene alebo v mene mesta, sú povinní riadne a včas uplatňovať a vymáhať
pohľadávky a iné majetkové práva.
(2) V odôvodnených prípadoch, ak dlžník poskytne primeranú záruku, že dlh splatí
(napr. založením nehnuteľnosti, uložením hnuteľnej veci alebo finančných prostriedkov
do depozitu a pod.), možno dlžníkovi povoliť primerané splátky alebo odklad zaplatenia
písomne uznaného dlhu.
(3) Odpustenie dlhu nie je prípustné, okrem prípadov podľa ods. 4.
(4) V odôvodnených prípadoch môže primátor povoliť odpustenie dlhu
d) z požičiek poskytnutých z FKSP pracovníkom organizácií, ku ktorým zriaďovateľská
funkcia prešla na mesto a výška dlhu nepresahuje v jednotlivom prípade 3.000.- Sk,
e) ak dlh nie je dostatočne preukázaný a náklady spojené s vymáhaním dlhu by mohli
prevyšovať jeho hodnotu.
(5) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak ide o dôchodcu, osobu v hmotnej
núdzi a pod., ktorá dlh nespôsobila bez vážnych dôvodov a hodnoverne preukáže dôvody,
ktoré spôsobili tento stav, môže primátor odpustiť príslušenstvo k dlhu až do výšky jeho
70 % do dňa zaplatenia dlhu.
§ 44
Majetok mestských častí
Majetkom mestských častí sú nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré nadobudli do svojho
vlastníctva podľa osobitných predpisov a pohľadávky a majetkové práva právnických osôb
založených mestskými časťami.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DEĽBA PÔSOBNOSTI MEDZI ORGÁNMI
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A MESTSKEJ SAMOSPRÁVY
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE DEĽBU PÔSOBNOSTI
§ 45
(1) Mesto môže štatútom preniesť výkon niektorých samosprávnych funkcií na mestské časti
určených mestu osobitnými predpismi.
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(2) Štatútom nemožno preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom
prenesený výslovne na mesto 18a).
§ 46
Veci celomestského významu
(1) Mesto si spravidla ponecháva vo vlastnej pôsobnosti rozhodovanie o veciach týkajúcich
sa oblastí celomestského významu.
(2) Celomestský význam majú:
a) historické centrum mesta - mestská pamiatková rezervácia a jej ochranné pásmo,
najmä ak ide o veci uvedené v písm. b) až e),
b) prevádzky, podniky, zariadenia, trhoviská a pod., ktoré sa svojím charakterom alebo
rozsahom činnosti dotýkajú záujmov obyvateľov, alebo územia viacerých mestských
častí, alebo celého mesta,
c) štátne inštitúcie s pôsobnosťou krajského alebo celoštátneho významu, samosprávne
orgány regionálneho významu a zastupiteľské úrady cudzieho štátu (napr. krajský
úrad, vysoké školy, Ústavný súd, kancelária prezidenta SR a pod.),
d) časti územia mesta a pod., ktoré svojim charakterom alebo rozsahom slúžia
na kultúru, rekreáciu, šport a inú záujmovú činnosť pre obyvateľov viacerých
mestských častí alebo celého mesta,
e) historické pamiatky a stavby, historické parky, aleje, pamätníky a cintoríny,
f) ďalšie prevádzky, podniky, inštitúcie, činnosti, časti územia mesta a pod., ktoré určí
mestské zastupiteľstvo.
(3) Vo veciach celomestského záujmu mesto spolupracuje s príslušnou mestskou časťou.
(4) O činnostiach a základných dokumentoch mesta, najmä o koncepciách rozvoja mesta, o
rozpočte mesta, o územnom pláne a pod., ktoré majú zásadný význam pre rozvoj
jednotlivých mestských častí, informuje príslušná mestská časť svojich obyvateľov
oznamom o tom, že bolo mestom vydané uznesenie mestského zastupiteľstva alebo
nariadenie mesta. Tento oznam zverejní príslušná mestská časť spôsobom v mieste
obvyklým (napr. na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti). Oznam mestskej
časti o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva alebo nariadenia mesta musí obsahovať
názov a dátum vydania uznesenia mestského zastupiteľstva, v prípade nariadenia mesta
aj dátum jeho zverejnenia a účinnosti, a odkaz na webovú stránku mesta, na ktorej je
uznesenie mestského zastupiteľstva alebo nariadenie mesta zverejnené v plnom znení.

DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ
Prvý diel
Podnikateľská činnosť

18a)

čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 25 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov.
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§ 47
(1) Mesto usmerňuje ekonomickú činnosť v meste19). Mesto
a) vydáva záväzné stanoviská k využitiu miestnych zdrojov, začatiu podnikateľskej
činnosti právnických osôb a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich
činností, ak sa týkajú záujmov obyvateľov mesta a majú charakter celomestského
významu podľa § 46,
b) vydáva súhlas na umiestnenie právnickej osoby alebo jej časti na území mesta, na
zmeny jej činnosti, ktoré sa týkajú života mesta, vo veciach celomestkej povahy
podľa § 46,
c) všeobecne záväzným nariadením20) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach na území mesta21),
d) vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta celomestského významu podľa § 46
ods. 2 písm. b) a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
ktoré sú spravované v mene mesta22) a schvaľuje trhový poriadok trhového miesta,
ktoré je spravované v mene mesta22),
e) všeobecne záväzným nariadením určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb22a),
f) vykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť.
(2) Mestské časti
a) prijímajú oznámenia podnikateľov v súlade so všeobecne záväzným nariadením
mesta, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
b) podávajú stanoviská k umiestneniu právnických osôb a k investičnej a podnikateľskej
činnosti miestneho charakteru, ktoré nie sú vyhradené mestu podľa § 46,
c) plnia pôsobnosti obce vo veciach, ktoré nie sú vyhradené mestu podľa odseku 1.

Územné

Druhý diel
plánovanie a stavebné

konanie

§ 48
Mesto je stavebným úradom. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej
správy23).
§ 49
Zrušený uznesením MZ č. 147/2007

19)

§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 45, Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice.
21)
§ 3 zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
22)
§ 5 zákona č. 178/1998 Zb.
22a)
§ 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.
23)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
20)
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Tretí diel
Verejnoprospešné služby
Nakladanie s komunálnym odpadom
§ 50
Pôsobnosť mesta

a)
b)
c)
d)
e)

Mesto vykonáva pôsobnosti obce uložené osobitnými predpismi25),
zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom,
spracováva program odpadového hospodárstva a predkladá ho príslušnému orgánu štátnej
spravy na schválenie,
vyjadruje sa k návrhom programov odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov
pôsobiacich na území mesta,
vydáva všeobecne záväzné nariadenie pre nakladanie s komunálnym odpadom
vznikajúcim na jeho území,
plní ďalšie funkcie podľa osobitných predpisov25) .
§ 51
Pôsobnosť mestských častí

Mestské časti
a) vykonávajú dozor nad dodržiavaním podmienok určených nariadením mesta, vydaným
podľa osobitného predpisu25) pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v svojom územnom obvode,
b) prijímajú ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta,
c) určujú stanovištia odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane
kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho
odpadu zo záhrad a chatových osád v svojom územnom obvode; v sporných prípadoch
určujú objem odpadových nádob potrebný na uloženie odpadu a cyklus odvozu,
d) kontrolujú spôsob uloženia a zneškodnenia drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú
pri bežných udržiavacích prácach,
e) poskytujú držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta, na základe informácií predkladaných mestom, prípadne
ďalšími orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
f) poskytujú obyvateľom ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a inými druhmi odpadov,
g) prejednávajú priestupky25), ktorých sa dopustí ten, kto v ich územnom obvode
1. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a nariadením mesta,
2. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
3. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa písm. b).
Čistota a údržba verejných priestranstiev a zariadení
§ 52
Pôsobnosť mesta

25)

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
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Mesto zabezpečuje:
a) správu, údržbu a čistotu verejnej zelene a verejných priestranstiev, ktoré sú jej súčasťou na
území mesta, okrem mestských častí podľa § 53 ods. 2,
b) zveľaďovanie a údržbu ZOO a Lesného parku Košice,
c) správu a údržbu mestského verejného cintorína, krematória, prípadne iných cintorínov, ak
to vyplýva z uzatvorenej zmluvy.
§ 53
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti vykonávajú správu a údržbu verejných kultúrnych, športových a ďalších
zariadení miestneho významu.
(2) Mestské časti Sídlisko KVP, Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík,
Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca,
Džungľa vo svojom katastrálnom území zabezpečujú okrem úloh uvedených
v predchádzajúcom odseku aj
a) správu, údržbu a čistotu verejnej zelene a verejných priestranstiev, ktoré sú jej
súčasťou,
b) správu a údržbu cintorínov a pohrebísk miestneho významu, okrem mestských častí
Sídlisko KVP, Luník IX, Džungľa, Juh, Staré mesto, Nad jazerom, Sever, Sídlisko
Ťahanovce, Západ, Dargovských hrdinov. To neplatí ak mestská časť na svojom
území zriadi cintorín alebo pohrebisko 25a).
Štvrtý diel
S p r á v a a ú d r ž b a k o m u n i k á c i í , v e r e j n é h o o s v e t l e n i a,
doprava a spoje
§ 54
Pôsobnosť mesta
(1) Mesto vykonáva pôsobnosti obce vo veciach ciest a komunikácií, určené osobitnými
predpismi26),
a) zabezpečuje plánovanie, prípravu a výstavbu ciest a miestnych komunikácii
vo vlastníctve mesta,
b) vykonáva správu, údržbu, vrátane zimnej údržby a čistoty, ciest a miestnych
komunikácií a ich cestných pomocných pozemkov,
c) vykonáva funkciu cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách,
d) vykonáva správu a údržbu verejného osvetlenia, vrátane úhrady za energiu,
e) podieľa sa na zriaďovaní bezbarierových prechodov a cyklistických dráh v súlade
s osobitnými predpismi a všeobecne záväzným nariadením mesta 27),

25a

26)

)

Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška
Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciach
(cestný zákon), zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov.
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f) v mestských častiach, ktoré nemajú vytvorené administratívne a technické podmienky
zabezpečuje všetky funkcie, ktoré zabezpečujú mestské časti podľa § 55.
(2) V oblasti cestnej dopravy vykonáva mesto pôsobnosti správneho orgánu, určené
osobitným predpisom28).
§ 55
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Luník IX,
Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca a Džungľa
vykonávajú pôsobnosti podľa § 54 ods. 1 písm. b), d) a e) na miestnych komunikáciách
II. triedy, na ktorých nepremáva mestská hromadná doprava, miestnych komunikáciách
III. a IV. triedy a na účelových komunikáciách, ktorých správa podľa osobitného
predpisu26) patrí do pôsobnosti obcí.
(2) Mestská časť Sídlisko KVP vo svojom katastrálnom území vykonáva pôsobnosti podľa
§ 54 ods. 1 písm. b) a e) na miestnych komunikáciách II. triedy, na ktorých nepremáva
mestská MHD, miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a na účelových komunikáciách,
ktorých správa podľa osobitného predpisu26) patrí do pôsobnosti obcí.
(3) Mestské časti predkladajú návrhy na umiestňovanie zastávok, zriaďovanie čakárni
a prístreškov na svojom území.
(4) Mestské časti, ktoré nemajú vytvorené administratívne a technické podmienky
na zabezpečovanie kompetencií podľa písm. a) a b) môžu dohodnúť ich výkon s inou
mestskou časťou.
(5) Zoznam a evidenciu miestnych komunikácií podľa tried a mestských častí vedie odborný
útvar mesta.

Piaty diel
Ochrana život ného pro st redia
Pôsobnosť mesta
§ 56
(1) Mesto utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov
mesta a chráni životné prostredie.
(2) Mesto vykonáva prenesené úlohy štátnej správy podľa osobitných predpisov v oblasti
ochrany ovzdušia, vôd, prírody a krajiny29).
27)

28)
29)

Vyhláška Ministerstva životného prostgredia SR č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 41 o vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území mesta Košice (nariadenie
o bezbariérovom prostredí).
§ 30 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zákon č. 364/2004 Z. z.
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§ 57
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti podľa osobitného predpisu30)
a) vedú evidenciu psov,
b) určujú miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný,
c) určujú podrobnosti o vodení psa,
d) určujú podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami,
e) umiestňujú na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na
zhromažďovanie výkalov a zabezpečujú priebežné hygienické odstraňovanie ich
obsahu.
Šiesty diel
Kultúrny život mesta
Kultúra a šport
§ 58
Pôsobnosť mesta

a)
b)
c)
d)
e)

Mesto
prispieva k ochrane kultúrnych pamiatok,
zabezpečuje výstavbu kultúrnych, športových a rekreačných zariadení celomestského
významu, riadi a kontroluje tieto zariadenia,
zabezpečuje údržbu a správu mestských historických pamiatok a stavieb, vrátane
historických parkov, alejí, pamätníkov a cintorínov,
vytvára podmienky pre rozvoj kultúry, umenia, vedy vzdelávania a športu na území mesta,
vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území mesta.
§ 59
Pôsobnosť mestských častí

Mestské časti
a) vytvárajú podmienky pre rozvoj kultúrneho života obyvateľov svojej mestskej časti,
b) zabezpečujú úlohy určené osobitným právnym predpisom37), ktoré nie sú vyhradené
do pôsobnosti mesta podľa § 46.

Kronika mesta
§ 60

30)

37)

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
§ 3 až § 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
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Mesto vedie kroniku mesta. Mesto a mestské časti spolupracujú pri tvorbe a výmene
podkladov pre vlastné kroniky.

Siedmy diel
Sociálna oblasť
§ 61
Pôsobnosť mesta
(1) Mesto vykonáva prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti podľa osobitného
predpisu38) a ďalšie pôsobnosti obce v tejto oblasti určené osobitným predpisom38a),
okrem pôsobností zverených mestským častiam v § 62.
(2) Mesto poskytuje pomoc pri ubytovaní a poradenskú starostlivosť obyvateľom mesta,
ktorých sociálne pomery vyžadujú osobitnú pomoc.
(3) Mesto vykonáva pôsobnosti obce pri poskytovaní prídavku a príspevku k prídavku
na dieťa a pri poskytovaní rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu38a).
(4) Mesto plní úlohy obce v oblasti zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce podľa
osobitného predpisu38b) v rámci zabezpečovania úloh samosprávy mesta38c) vo veciach
určených týmto štatútom mestu.
(5) Na zabezpečenie plnenia úloh, verejnoprospešných aktivít a menších obecných služieb
s celomestskou pôsobnosťou uzatvára dohody s fyzickými osobami, vypracúva žiadosti
zamerané na podporu aktivít v oblasti podpory zamestnanosti a o priznanie príspevkov na
podporu aktívnej zamestnanosti a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z uzatvorených dohôd.
§ 62
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti v rámci zabezpečovania samosprávnych pôsobnosti mesta v sociálnej
oblasti v súlade s osobitným predpisom38a)
a) zabezpečujú poskytovanie opatrovateľskej služby a pomoc pri osobnej starostlivosti o
dieťa,
b) vyhľadávajú občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc,
c) zabezpečujú stravovanie dôchodcov,
d) uzatvárajú zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky,
e) rozhodujú o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
f) rozhodujú o povinnosti občana vrátiť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jej
časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila,

38)
38a)

38b)
38c)

§ 24 ods. 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z., zákon č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 22a, § 79 písm. i) a ďal. zákona 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších prespisov.
§ 3 ods. 3 písm. a) a § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
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g) spolupôsobia pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
h) spolupôsobia pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení
plánu sociálnej práce s dieťaťom,
i) poskytujú informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo
osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch
vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
j) poskytujú pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život,
zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
k) poskytujú pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom
a rodičom
a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené
v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného
opatrenia,
l) poskytujú súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov
dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,
m) poskytujú súčinnosť zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého
dospelého,
n) utvárajú podmienky na prácu s komunitou,
o) vyhľadávajú fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
p) vyjadrujú sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo
osvojiteľom a jej rodiny.
(2) Vykonávaním opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sú
poverené nasledovné mestské časti:
a) mestská časť Sever pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí
Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce,
b) mestská časť Košice-Západ pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských
častí
c) Sídlisko Košického vládneho programu, Luník IX, Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš
a Poľov,
d) mestská časť Košice-Dargovských hrdinov pre potreby obyvateľov svojej mestskej
časti a mestskej časti Košická Nová Ves,
e) mestská časť Košice-Juh pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských
častí Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske.
(3) Vykonávaním funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v zariadeniach sociálnych služieb
bez právnej subjektivity, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa v týchto zariadeniach sú
poverené nasledovné mestské časti:
a) mestská časť Košice-Sever v zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských
riadkoch č. 91 pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré
mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce,
b) mestská časť Košice-Západ v zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej č. 2 pre
potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí
Sídlisko Košického
vládneho programu, Luník IX, Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov,
c) mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v zariadení opatrovateľskej služby na
Krosnianskej č. 13 pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestskej časti
Košická Nová Ves,
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d) mestská časť Košice-Juh v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 pre
potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Nad jazerom, Krásna,
Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske.
(4) Zabezpečovaním poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári a zabezpečovaním
požičiavania pomôcok podľa osobitného predpisu38aa) je poverená mestská časť Košice Západ.
(5) Zabezpečovaním poskytovania sociálnej služby v útulku a nocľahárni podľa osobitného
predpisu38ab) je poverená mestská časť Košice - Luník IX.
(6) Na zabezpečenie verejnoprospešných aktivít, úloh a menších obecných služieb
v pôsobnosti mestskej časti, mestská časť môže uzatvárať dohody s fyzickými osobami;
za tým účelom vypracúva žiadosti zamerané na podporu aktivít v oblasti podpory
zamestnanosti a o priznanie príspevkov na podporu aktívnej zamestnanosti a zabezpečuje
úlohy vyplývajúce z uzatvorených dohôd.
Ôsmy diel
Byty a nebytové priestory
Pôsobnosť mesta
§ 63
(1) Mesto vedie poradovníky uchádzačov o byt a prenajíma mestské byty určené na bývanie
rôznych sociálnych skupín podľa schválených pravidiel39).
(2) Mesto vykonáva pôsobnosti obce v oblasti bytov a nebytových priestorov určené
osobitnými predpismi40)
a) u bytov vo vlastníctve mesta,
b) u nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktorých správu vykonáva mesto priamo.
(3) Mestu je vyhradený výkon práva prikázať prenajať nebytový priestor a uzavrieť nájomnú
zmluvu s určeným nájomcom podľa osobitného predpisu41).
§ 64
Pôsobnosť mestských častí

38aa)

§ 40 a § 47 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
38ab)
§ 25 a § 26 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
39)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre
dôchodcov na území mesta Košice, všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 61 Pravidlá určovania
poradia uchádzačov o sociále byty mesta Košice a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania
sociálnych bytov).
40)
Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,
zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
41)
§ 2 zákona č. 500/1991 Zb.
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(1) Mestské časti vykonávajú v oblasti nakladania s bytovými a nebytovými priestormi
pôsobnosti určené osobitnými predpismi40), ktoré nie sú vyhradené mestu podľa § 63
ods. l.
(2) Mestská časť Šaca je oprávnená vykonávať aj pôsobnosti určené mestu podľa § 63 ods. l.

Deviaty diel
P o ž i a r n a o c h r a n a, h o s p o d á r s k a m o b i l i z á c i a,
civilná ochrana a obrana
Prvý oddiel
Požiarna ochrana a hospodárska mobilizácia
§ 65
Pôsobnosť mesta
Mesto zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a hospodárskej
mobilizácie ako prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov42).
Druhý oddiel
Civilná ochrana a obrana
§ 66
Pôsobnosť mesta
Mesto v rámci zabezpečovania samosprávnych pôsobností obce v oblasti civilnej ochrany,
riadenia štátu v krízových situáciách, obrany štátu a ozbrojených síl vykonáva úlohy určené
osobitnými predpismi44), ktoré nezverilo mestským častiam podľa § 67; mesto usmerňuje
mestské časti pri ich pôsobnosti podľa § 67.
§ 67
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti na svojom území v rámci zabezpečovania samosprávnych pôsobností obce
v oblasti civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách v súlade s osobitnými
predpismi45)
a) plnia úlohy ochrany obyvateľstva podľa výpisu z plánu ochrany obyvateľstva mesta
Košice,
42)

44)

45)

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky, zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov.
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b) podľa potreby určujú vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva,
zabezpečujú ich potrebné úpravy a vedú ich evidenciu,
c) zabezpečujú v spolupráci s mestom trvale hlásnu službu a poskytujú nevyhnutnú
a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálu pomoc
obyvateľstvu mestskej časti a osobám nachádzajúcim sa na území mestskej časti,
d) v spolupráci s mestom plánujú, vyhlasujú, riadia a zabezpečujú evakuácie
obyvateľstva a poskytujú núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným,
e) vedú evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich
brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdávajú obvodnému úradu
a mestu, vedú evidenciu určených skupín obyvateľov (napr. dôchodcovia, invalidi,
matky s deťmi a pod.),
f) vytvárajú jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva mestskej časti a zabezpečujú ich
akcieschopnosť,
g) zabezpečujú a vykonávajú v spolupráci s mestom prípravu jednotiek civilnej ochrany
a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním zabezpečujú
prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
h) zriaďujú výdajné miesta pre prostriedky individuálnej ochrany,
i) oznamujú mestu vznik mimoriadnej udalosti a v spolupráci s mestom ustanovujú
režim života obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom
informujú obvodný úrad,
j) hospodária s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,
k) zverejňujú informácie pre verejnosť na intenetovej stráne alebo na verejnej tabuli
mestskej časti podľa zákona,
l) starosta mestskej časti je členom krízového štátu mesta a zriaďuje štáb civilnej
ochrany v mestskej časti,
m) vykonávajú opatrenia na riešenie krízových situácií,
n) uskutočňujú v spolupráci s mestom civilné núdzové plánovanie,
o) zabezpečujú požiadavky mesta pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich
riešení a plnia úlohy ustanovené vládou a ostatnými orgánmi,
p) zhromažďujú osobné údaje o počte osôb a ich totožnosti podľa zákona,
r) plnia pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany.
(2) Mestské časti na svojom území v rámci zabezpečovania samosprávnych pôsobností obce
v oblasti obrany štátu a ozbrojených síl v súlade s osobitnými predpismi46)
a) vedú evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej
mobilizácie,
b) v spolupráci s mestom navrhujú obvodnému úradu nehnuteľnosti a vecné prostriedky
vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh obrany štátu a vedú ich evidenciu,
c) doručujú povolávacie rozkazy na odvod, povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej
služby, povolávacie rozkazy na výkon alternatívnej služby a rozhodnutia obvodného
úradu podľa zákona,
d) navrhujú obvodnému úradu fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená pracovná povinnosť a vedú ich evidenciu,

46)

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z.
o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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e) v spolupráci s mestom sa podieľajú na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory
obrany štátu podľa zákona,
f) v spolupráci s mestom plnia ďalšie úlohy podľa pokynov obvodného úradu,
g) po nariadení mobilizácie ozbrojených síl
1. plnia úlohy vyplývajúce z mobilizačnej výzvy, mobilizačného oznámenia,
povolávacích rozkazov a rozhodnutí o poskytnutí vecných prostriedkov
a ubytovania podľa zákona,
2. uverejňujú mobilizačné oznámenie,
h) zasielajú obvodnému úradu zoznamy občanov – mužov, ktorí majú trvalý pobyt
v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku a oznámujú mu
zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť; v období
krízovej situácie na základe vyžiadania obvodného úradu zasielajú aj adresy
prechodného pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
i) mestské časti, ktoré vedú matriky, oznámujú obvodnému úradu úmrtie občana,
ktorému vznikla branná povinnosť alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho a zmeny
v údajoch podľa zákona,
j) v čase vojny alebo vojnového stavu na základe vyžiadania obvodného úradu zasielajú
menný zoznam občanov, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorý vycestovali
do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, podľa údajov v zákone.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47) 48) 49) 50) 51) 52) boli vypustené.
§ 68
Pôsobnosť mestských častí
Zrušený uznesením MZ 638/2013. Taktiež bola vypustená poznámka pod čiarou k odkazu 53).

Desiaty diel
Verejný poriadok a vnútorná

správa

§ 69
Pôsobnosť mesta
(1) Mesto v spolupráci s mestskými časťami vykonáva označovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev podľa osobitného predpisu53a).
(2) Mesto zabezpečuje ochranu a kontrolu verejného poriadku prostredníctvom mestskej
polície a v spolupráci s mestskými časťami, štátnymi orgánmi a inými právnickými
osobami.
47)

VYPUSTENÝ ODKAZ - § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z.
VYPUSTENÝ ODKAZ - § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z. z., § 3 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 1 vyhášky
Ministerstva vnútra SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie.
49)
VYPUSTENÝ ODKAZ - § 18 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 42/1994 Z. z.
50)
VYPUSTENÝ ODKAZ - § 18 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 42/1994 Z. z.
51)
VYPUSTENÝ ODKAZ - Vyháška Ministerstva financií SR č. 294/1994 Z. z. o financovaní civilnej ochrany
zo štátneho rozpočtu.
52)
VYPUSTENÝ ODKAZ - § 15 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z.
53)
VYPUSTENÝ ODKAZ - Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania
jednotiek civilnej ochrany.
53a)
§ 2b zákona 369/1990 Zb.
48)
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(3) Na úseku všeobecnej vnútornej správy mesto v spolupráci s mestskými časťami
upravuje trvanie vlajkovej výzdoby v meste54).
(4) V súlade s osobitným právnym predpisom mesto vydáva výzvu na použitie štátnej vlajky,
ak ide o oficiálnu príležitosť celomestského významu54); ak ide o oficiálnu príležitosť
miestneho významu, túto výzvu vydávajú mestské časti.
(5) Mesto vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa osobitného
predpisu54a).
§ 69a
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti spolupracujú s mestom pri označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev53a) a vykonávajú označovanie stavieb podľa osobitného predpisu 54b).
(2) Mestské časti môžu vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa
osobitného predpisu54a).
(3) Mestské časti poskytujú ochranu v konaní podľa osobitného predpisu54c).
(4) Mestské časti vedú evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov podľa osobitného
predpisu.54d)
(5) Mestské časti udeľujú individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa
osobitného predpisu.54e)

Jedenásty diel
Správa miestnych daní a miestneho

poplatku

§ 70
Pôsobnosť mesta
(1) Mesto je správcom miestnych daní a miestneho poplatku55).
(2) Mesto vyberá správne poplatky a ukladá pokuty, ak sa týkajú vecí zabezpečovaných
mestom56).
54)

Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.
54b)
§ 2c zákona č. 369/1990 Zb.
54c)
§ 5 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
54d)
§12b a §12c zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
54e)
§22 a §23 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
55)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov.
54a)
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§ 71
Pôsobnosť mestských častí
(1) Mestské časti poskytujú súčinnosť mestu pri správe miestnych daní a miestneho
poplatku.
(2) Mestské časti vyberajú správne poplatky a ukladajú pokuty, ak sa týkajú vecí
zabezpečovaných mestskými časťami podľa tohoto štatútu56).
§ 72
Zrušený uznesením MZ č. 630/2004
Dvanásty diel
Informatika
§ 73
(1) Mesto buduje mestský informačný systém (ďalej len "informačný systém"). Spravuje
informačné základne a databázy v rozsahu pôsobnosti samosprávy mesta, spolupracuje
s mestskými časťami, orgánmi štátnej správy, štatistiky a inými právnickými osobami.
(2) Mestské časti pri budovaní informačného systému spravujú informačné základne
a databázy v svojich územných obvodoch a spolupracujú s mestom, orgánmi štátnej
správy a ďalšími právnickými osobami.
(3) Finančné prostriedky na budovanie, udržiavanie a správu informačného systému
poskytujú všetci zúčastnení formou združenia finančných prostriedkov.

Deľba

Trinásty diel
pôsobností v ďalších veciach

§ 73a
Deľba pôsobností pri organizácii referenda mesta
(2) Mesto ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácii referenda
mesta.56a) Mesto a mestské časti spolupracujú pri organizácii referenda mesta.
(3) Mestské časti pri organizácii referenda mesta vykonávajú nasledovné pôsobnosti mesta:
a) utvárajú volebné okrsky a určujú volebné miestnosti,

56)

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 401/1990 Zb.
56a)
§ 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb., § 8 zákona č. 401/1990 Zb.
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b) vyhotovujú zoznam osôb oprávnených hlasovať v referende mesta (ďalej len „volič“)
zo stáleho zoznamu voličov 56b) a odovzdajú ho okrskovým komisiám pre referendum
mesta (ďalej len „okrsková komisia“),
c) prijímajú oznámenia o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie a jeho
náhradníka,
d) zodpovedajú za materiálne a personálne zabezpečenie okrskových komisií,
e) zabezpečujú vymenovanie zapisovateľov okrskových komisií a dodatočné
vymenovanie členov okrskových komisií, ak ich počet klesne pod ustanovenú mieru,
f) doručujú voličom oznámenie o referende mesta podľa osobitného predpisu, 56c)
g) zabezpečujú doručenie hlasovacích lístkov okrskovým komisiám,
h) môžu podľa miestnych pomerov určiť začiatok hlasovania aj na skoršiu hodinu ako je
ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 1,
i) zabezpečujú vybavenie volebných miestností,
j) prijímajú žiadosti voličov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti,
k) uschovávajú volebné dokumenty, ktoré sa týkajú činnosti okrskových komisií,
l) uhrádzajú nároky členov a zapisovateľov okrskových komisií.
(4) Mesto metodicky usmerňuje mestské časti pri výkone pôsobností podľa odseku 2.
Náklady s výkonom pôsobností pri organizácii referenda mesta znáša mesto.
(5) Mestská časť ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácii
referenda mestskej časti.56d) Náklady s výkonom pôsobností pri organizácii referenda
mestskej časti znáša mestská časť.
§ 73b
(1) Pôsobnosti obce pri exekučnom konaní podľa osobitného predpisu 57a) vykonáva príslušná
mestská časť.
(2) Pôsobnosti obce pri exekučnom konaní podľa osobitného predpisu 57a) vedenom proti
mestskej časti vykonáva mesto.
§ 73c
Pôsobnosti obce pri úmrtí a pochovávaní osôb podľa osobitného predpisu57b) vykonáva
mestská časť, na území ktorej mal zomrelý obyvateľ naposledy trvalý pobyt. Mesto na
verejnom cintoríne pochováva mŕtvych, ktorých totožnosť nebola zistená, alebo ak ich
pochovanie v zákonnej lehote nikto nezabezpečí.

56b)

§ 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
56c)
§ 11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.
56d)
§ 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb., § 8a zákona č. 401/1990 Zb.
57a)
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
57b)
Zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3, § 13 a § 15
ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v znení
zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
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§ 73d
Pôsobnosti obce pri usporiadaní vlastníctva k pozemkom podľa osobitného predpisu 57c)
vykonávajú príslušné mestské časti.
§ 73e
Pôsobnosti obce pri osvedčovaní vyhlásenia o vydržaní podľa osobitného predpisu57d)
vykonávajú príslušné mestské časti.
§ 73f
Deľba pôsobností v oblasti školstva
(1) Mesto vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a samosprávne
pôsobnosti mesta v tejto oblasti určené osobitným predpisom57e), okrem pôsobností
zverených mestským častiam v odseku 2.
(2) Mestské časti Staré mesto a Šaca v rámci zabezpečovania samosprávnych pôsobnosti
mesta v oblasti školstva vykonávajú v materských školách bez právnej subjektivity
na svojom území funkciu zriaďovateľa, správcu majetku a zamestnávateľa.
§ 73g
Mestské časti vykonávajú pôsobnosť obce ako opatrovníka podľa osobitných predpisov.57f)
§ 74
Pokiaľ tento štatút neurčuje inak, všetky pôsobnosti, ktoré osobitné predpisy určujú
obciam, patria do pôsobnosti mesta.
§ 75
Mestské časti môžu v rámci zabezpečovania samosprávnych pôsobnosti v oblasti kultúry,
športu, vzdelávania a sociálnej oblasti podľa svojich možností prispieť k rozvoju služieb
obyvateľom aj nad rámec stanovený týmto štatútom.

PIATA ČASŤ
EKONOMIKA MESTA
PRVÁ HLAVA
57c)

57d)
57e)

57f)

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 27 ods. 3 zákona č. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 6
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE EKONOMIKU MESTA
§ 76
(1) Mesto a mestské časti
a) samostatne hospodária za podmienok ustanovených zákonom, štatútom a ďalšími
predpismi, s vlastným a zvereným hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s vlastnými
a zverenými finančnými príjmami,
b) samostatne pripravujú a schvaľujú svoj rozpočet a záverečný účet, vykonávajú
finančné vyrovnanie vlastného hospodárenia,
c) vedú účtovníctvo a evidenciu o svojom hospodárení a vykonávajú ďalšie úkony
určené osobitnými predpismi58),
d) vykonávajú kontrolu hospodárenia právnických osôb, ktoré založili alebo zriadili,
ktoré sú napojené na ich rozpočty,
e) schvaľujú ročné účtovné uzávierky právnických osôb, ktoré založili alebo zriadili,
ktoré sú napojené na ich rozpočty.

DRUHÁ HLAVA
PRÍJMY A VÝDAJE MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ
Prvý diel
Príjmy a výdaje mesta
§ 77
Príjmy mesta
Príjmami rozpočtu mesta sú tieto finančné zdroje:
a) dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku:
1. podiel na výnose z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných
požitkov,
2. podiel na výnose z dane z príjmov právnických osôb,
b) domáce dane na tovary a služby:
1. miestne dane a miestny poplatok,
2. správne poplatky vyberané mestom v súvislosti s vecami zabezpečovanými mestom,
c) príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
1. príjmy od nefinančných inštitúcií,
2. príjmy od finančných inštitúcií,
3. príjmy z prenájmu majetku mesta,
4. 50 %-ný podiel príjmov z Regulatívov zo zvereného majetku mesta do správy mestskej
časti,
5. príjmy z činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
a právnických osôb založených mestom,
d) administratívne a iné poplatky a platby:
1. výnos z pokút za priestupky uložené mestom a pokút uložených pri vykonávaní
pôsobností vyhradených mestu,
58)

Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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2. výnos z pokút za porušovanie všeobecne záväzných nariadení mesta,
3. poplatky a platby z nepriemyselného a náhradného predaja služieb,
4. ďalšie administratívne a iné platby,
e) kapitálové príjmy:
1. z predaja nehnuteľností realizovaného mestom,
2. 50 % z čistého výnosu z predaja nehnuteľností realizovaného mestskými časťami podľa
§ 29 ods. 2,
3. za dopravné prostriedky,
4. z predaja nehmotných aktív,
5. ďalšie kapitálové príjmy,
f) úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov a účastín,
g) úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov a účastín,
h) iné nedaňové príjmy:
1. za prenájom budov a zariadení,
2. z prenajatých bytov,
3. z prevodu z fondov a iných mimorozpočtových prostriedkov (fond bývania, fond
životného prostredia, fond cestného hospodárstva, sociálny fond, účet cudzích
prostriedkov a účelový fond, príjmy z iných mimorozpočtových prostriedkov),
4. z dobropisov,
5. z náhodného poistného plnenia,
6. z predpísaných škôd,
7. z výnosu prostriedkov štátneho rozpočtu,
i) bežné všeobecné a kapitálové granty a transfery:
1. na financovanie úloh štátnej správy prenesené na mesto (napr. na Archív mesta Košice,
Mestský požiarny zbor, mestskú verejnú dopravu a pod.),
2. dobrovoľné dary a príspevky od fyzických a právnických osôb mestu,
j) prijaté úvery,
k) príjmy z predaja dlhopisov,
l) príjmy od medzinárodných organizácií (podporné fondy Európskej únie a pod.),
m) dodávateľský úver,
n) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
§ 78
Výdaje mesta
Výdaje rozpočtu mesta tvoria nasledovné výdavkové položky:
a) výdaje na výkon samosprávnych funkcií mesta a v súvislosti s vecami zabezpečovanými
mestom podľa štvrtej časti tohoto štatútu,
b) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
c) výdaje a príspevky na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených
mestom,
d) dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území mesta, na konkrétne akcie alebo na vopred určené okruhy potrieb
za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením mesta,
e) výdaje na rozvojové a ekologické programy celomestského charakteru,
f) výdaje na kapitálové potreby,
g) vratky prijatých pôžičiek a splátky úverov vrátane úhrad úrokov,
h) prevody do mimorozpočtových peňažných fondov mesta a do regionálnych alebo
záujmových fondov miest a obcí,
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i) výdaje na emisiu mestských cenných papierov (obligácií), na úhradu výnosov ich
majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdaje na finančné investície,
j) bežné a kapitálové transfery z dotácií štátneho rozpočtu SR na prenesené úlohy štátu
zabezpečované právnickými osobami založenými alebo zriadenými mestom,
k) podiel na miestnych daniach poskytnutý mestským častiam vo výške určenej v rozpočte
mesta na príslušný rok,
l) účelové a neúčelové príspevky z rozpočtu mesta poskytnuté mestským častiam.

Príjmy a

Druhý diel
výdaje mestských

čast í

§ 79
Príjmy mestských častí
Príjmami rozpočtov mestských častí sú predovšetkým tieto finančné zdroje:
a) podiel z výnosu z dane zo závislej činnosti a funkčných požitkov fyzických osôb v rozsahu
schválenom rozpočtom mesta,
b) podiel na miestnych daniach poskytnutý mestom vo výške určenej v rozpočte mesta
na príslušný rok,
c) príjmy z podnikania obchodných spoločností zriadených mestskou časťou, alebo v ktorých
majú obchodný podiel,
d) príjmy z činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou,
e) výnosy z prenajímania vlastného majetku a zvereného majetku mesta,
f) správne poplatky za činnosti v pôsobnosti mestskej časti, zabezpečovanými mestskou
časťou podľa štvrtej časti tohoto štatútu,
g) výnos z pokút za priestupky uložené mestskou časťou a pokút uložených pri vykonávaní
pôsobností zverených mestskej časti,
h) výnos z pokút za porušovanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti,
i) príjmy z predaja vlastného majetku,
j) príjmy z predaja majetku mesta zvereného do správy mestskej časti vo výške
1. 50 % z čistého výnosu u nehnuteľného majetku podľa § 29 ods. 2,
2. 100 % z čistého výnosu u hnuteľného majetku podľa § 29 ods. 3,
k) úroky z domácich úverov a vkladov,
l) prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov,
m) príjmy z hazardných hier,
n) účelové a neúčelové príspevky z rozpočtu mesta,
o) bežné a všeobecné granty,
p) príjmy z emitovaných obligácií a výnosy z nakúpených obligácií,
q) dobrovoľné dary a príspevky fyzických a právnických osôb.
§ 80
Výdaje mestských častí
Výdaje rozpočtov mestských častí tvoria najmä:
a) výdaje spojené so samosprávnou činnosťou mestskej časti zabezpečovanou mestskou
časťou podľa štvrtej časti tohoto štatútu,
b) výdaje na rozvojové a ekologické programy miestneho významu,
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c) príspevky pre rozpočtové a príspevkové organizácie založené alebo zriadené mestskou
časťou,
d) dotácie právnickym osobám a fyzickým osobám v mestskej časti za podmienok
ustanovených všeobecne záväzným nariadením mestskej časti,
e) vrátky finančných výpomocí poskytnutých mestom, vrátane náhrady ušlého zisku,
f) výdaje na nákup cenných papierov,
g) výdaje na bytovú výstavbu,
h) splátky prijatých pôžičiek,
i) 50 percent výnosu z prenajímania zvereného majetku mesta podľa Regulatívov,
j) iné výdaje, ak tak určuje osobitný predpis.

TRETIA HLAVA
ROZPOČET MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ
Spoločné ustanovenia o rozpočte
§ 81
(1) Rozpočet mesta a mestských častí vyjadruje ekonomickú samostatnosť mesta a jeho
mestských častí a finančné vzťahy mesta a mestských častí navzájom.
(2) Rozpočet vyjadruje finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám
pôsobiacim na spravovanom území.
(3) Rozpočet mesta a mestských častí zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
(4) Mesto a mestské časti spolupracujú a koordinujú práce na príprave svojich rozpočtov
a poskytujú si navzájom údaje potrebné pre ich zostavenie.
(5) Pravidlá finančného hospodárenia mesta a mestských častí, príjmy a výdaje ich
rozpočtov upravuje osobitný predpis60).
§ 82
(1) Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte
plánovaná, možno úhradu realizovať
a) v rámci rozpočtu hospodárnejším čerpaním iných výdavkov alebo odsunutím,
prípadne obmedzením iného, menej naliehavého výdavku tak, aby nebolo ohrozené
plnenie funkcií samosprávy,
b) využitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,
c) rozpočtovým opatrením,
d) z rezerv rozpočtu,
e) z iných zdrojov (napr. združením prostriedkov, úverom a pod.).
(2) Rozpočtové opatrenia môžu byť vykonané len na základe uznesenia príslušného
zastupiteľského zboru na návrh primátora, resp. starostu.

60)

Zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
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ŠIESTA ČASŤ
M E S T S K É S Y M B O L Y, I C H P O U Ž Í V A N I E A O C H R A N A
§ 83

a)
b)
c)
d)

Mestské symboly sú
erb a farby mesta,
vlajka a zástava mesta,
pečať mesta,
reťaz primátora mesta.
Prvý diel
Erb a farby mesta Košice
§ 84
Popis

(1) Anjel v šatách ametystovej farby pretkávaných zlatom, plavých a kučeravých vlasov
previazaných cez čelo páskou posiatou drahokamami. Z pásky vyrastá zlatý kríž. Jeho
krídla modrej farby sa zlatisto trblietajú. Na oboch rohoch štítu sú zlato korunované
prilbice so zlatými sponami, z ktorých sa rozširujú vlajúce červeno-strieborné
prikrývadlá. Ako klenot z korún vyčnievajú krídla zdola modré, hore žlté, v strede
so zlatou ľaliou. Anjel obidvoma rukami drží štít.
(2) Štít erbu mesta Košice je delený na tri polia. V hornom modrom poli sú tri zlaté ľalie.
Na ľavú časť sedem krát strieborno-červeno deleného stredného poľa je položená ľavá
polovica strieborného, zlatom korunovaného orla so zlatým zobákom, nohou, pazúrmi,
vyplazeným chvejúcim sa jazykom a pásikom (perizóneom) ukončeným v tvare trojlístka.
V modrom dolnom poli je nad kosmou sedem krát zlato-červene štepenou niťou jedná
zlatá ľalia a pod niťou dve zlaté ľalie.
(3) Kompletný erb mesta (ďalej len "erb mesta") je popísaný odsekom 1 a 2. Používajú ho
orgány samosprávy mesta. Štít erbu mesta Košice je popísaný samostatne v odseku 2.
Používajú ho orgány samosprávy mestských častí.
(4) Záväzné vyobrazenie erbu mesta Košice a osobitne jeho štítu tvorí prílohu č. 3 tohto
štatútu.
(5) Farby mesta sú žltá (zlatá) a modrá.
§ 85
Zásady používania erbu a štítu erbu
(1) Erb mesta Košice sú oprávnené používať
a) mesto, orgány mestskej samosprávy a ich úrady, právnické osoby založené alebo
zriadené mestom,
b) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým mesto udelí súhlas.
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(2) Štít erbu mesta Košice sú oprávnené používať
a) mestské časti, orgány samosprávy mestskej časti a ich úrady, právnické osoby
založené alebo zriadené mestskou časťou,
b) iné právnické osoby, ktorým mesto udelí súhlas.
(3) Mestská časť, ktorej bol všeobecne záväzným nariadením mesta obnovený alebo
stanovený erb, nesmie ďalej používať štít erbu mesta Košice.
(4) Erb mesta, štít erbu mesta, znak - erb mestskej časti možno používať len
s predchádzajúcim súhlasom a schválením správnosti jeho použitia Archívom mesta
Košice.
(5) V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, rozsah a ostatné
podmienky. Povolenie môže byť mestom kedykoľvek odňaté; odňatie sa nemusí
odôvodniť.
(6) Oprávnení podľa ods. l písm. a) a ods. 2 písm. a) povinne používajú erb alebo štít erbu
mesta Košice
a) na označenie svojich sídiel,
b) na svojich listinách, pečatiach, pečiatkach a bulletinoch,
c) na súčastiach rovnošiat svojich zamestnancov,
d) na preukazoch svojich zamestnancov,
e) na služobných pomôckach svojich zamestnancov,
f) ako súčasť architektonickej trvalej výzdoby svojich budov, siení a miestností,
obradných a zasadacích miestností,
g) na motorových vozidlách.
(7) V prípade výtvarného spracovania alebo akejkoľvek odchýlky od záväzného vyobrazenia
erbu mesta je potrebné osobitné schválenie heraldickej správnosti znaku erbu Archívom
mesta Košice.

Vlajka

Druhý diel
a zástava mesta

Košice

§ 86
Popis
(1) Vlajka mesta Košice sa skladá z horného žltého a dolného modrého poľa. V jej strede je
erb mesta Košice.
(2) Podrobné vyobrazenie vlajky mesta Košice a vzájomný pomer jej rozmerov tvoria
prílohu č. 4 tohto štatútu.
(3) Pri slávnostných príležitostiach možno používať zástavu utvorenú podľa vlajky mesta
Košice.
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§ 87
Zásady používania vlajky a zástavy
(1) Vlajku mesta sú oprávnené používať orgány samosprávy mesta. Iné právnické osoby
a obyvatelia mesta môžu používať pri slávnostných príležitostiach zástavy utvorené
podľa vlajky mesta, prípadne len vo farbách mesta.
(2) Vlajka mesta (zástava) sa prechodne verejne vztyčuje (vyvesuje) na budovách
a verejných priestranstvách pri slávnostných príležitostiach, najmä miestneho významu.
Výzvu na slávnostnú výzdobu vlajkami (zástavami) mesta
pri slávnostných
príležitostiach miestneho významu vydáva mesto.
(3) Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe verejných miestností a siení.
Tretí diel
Pečať mesta Košice
§ 88
(1) Pečať mesta Košice tvorí erb mesta Košice s kruhopisom MESTO KOŠICE, oddeleným
po stranách ľaliami.
(2) Pečaťou mesta Košice sa pečatia významné listiny a dokumenty mesta, najmä o udelení
verejných uznaní a iných pôct, družobné dohody a pod.
(3) Pečať mesta Košice uchováva Archív mesta Košice a jej použitie povoľuje výlučne
primátor.
Štvrtý diel
Reťaz primátora mesta

Košice

§ 89
(1) Reťaz primátora mesta je vyjadrením súčasného postavenia a významu mesta Košice ako
druhého najvýznamnejšieho mesta Slovenskej republiky a metropoly východného
Slovenska.
(2) Reťaz primátora mesta sa skladá zo štítu erbu mesta Košice a spojznaku, ktorý prechádza
v súvislú reťaz.
(3) Vyobrazenie reťaze primátora mesta Košice a jej popis je uvedený v prílohe č. 4 tohto
štatútu.
(4) Primátor používa reťaz v súlade so zákonným postavením mesta, najmä pri
a) oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života štátu,
b) oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov iných krajín a družobných miest,
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c) oficiálnom prijatí vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov,
d) odovzdávaní verejných uznaní a pôct udelených mestským zastupiteľstvom,
e) iných významných slávnostných príležitostiach.

Piaty diel
Ochrana mestských symbolov
§ 90
(1) Mestské symboly požívajú rovnakú úctu a vážnosť ako štátne symboly. Používajú sa
vždy s dôstojnosťou zodpovedajúcou postaveniu mestských symbolov.
(2) Podrobnosti o zaobchádzaní a spôsobe používania symbolov mesta upravuje všeobecne
záväzné nariadenie mesta.
(3) Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu,
prikáže mesto odstrániť. Rovnako sa bude postupovať pri použití mestských symbolov na
predmetoch (napr. propagačné materiály, suveníry, odznaky a pod.) bez súhlasu určeného
týmto štatútom.
SIEDMA ČASŤ
VEREJNÉ OCENENIA MESTA KOŠICE
§ 91

a)
b)
c)
d)

Verejné ocenenia mesta sú:
čestné občianstvo mesta Košice,
cena mesta Košice,
cena primátora mesta,
plaketa primátora mesta Košice.
§ 92
Čestné občianstvo mesta Košice

(1) Verejné ocenenie "Čestný občan mesta Košice" udeľuje mestské zastupiteľstvo
fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky,
sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena
v zahraničí, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
(2) Verejné ocenenie "Čestný občan" môže byť udelené len osobám, ktoré sa v meste trvale
nezdržiavajú, ale žili na území mesta a cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v meste
pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji mesta.
(3) Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje primátor. Listina sa
vyhotovuje aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, ak je ním
cudzí štátny príslušník.
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(4) Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za volebné obdobie
pri významných príležitostiach samosprávy mesta Košice.
(5) Mestské časti čestné občianstvo neudeľujú.
§ 93
Cena mesta Košice
(1) Vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej,
technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže
mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením verejného ocenenia "Cena mesta Košice".
(2) Cenu mesta Košice predstavuje plaketa zobrazujúca erb mesta Košice a nápis "Cena
mesta Košice", súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 700 eur.
(3) Cenu mesta Košice udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, miestnych
zastupiteľstiev, komisií mestského zastupiteľstva, komisií miestnych zastupiteľstiev,
občianskych združení, vedeckých, športových i umeleckých inštitúcií.
(4) Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom
a trom kolektívom.
(5) Ak je udeľovaná Cena mesta "in memoriam", preberá ocenenie a listinu pozostalý
manžel, prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva. Cena
mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti
navrhnutej na ocenenie.
§ 94
Cena primátora mesta
(1) Cenu primátora mesta udeľuje primátor obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území
mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta.
(2) Cena primátora mesta pozostáva z finančného daru v hodnote 350 eur. Súčasťou
finančného daru je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok
udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta
Košice.
(3) Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac dvadsiatim jednotlivcom
a trom kolektívom.
§ 95
Plaketa primátora mesta
(1) Primátor môže udeliť za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta plaketu s erbom
mesta ako morálne oceneneie za významný podiel na rozvoji mesta a za prácu v orgánoch
mesta.
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(2) Ocenený sa zapisuje do Kroniky mesta Košice.
§ 96
Spoločné ustanovenia pre verejné ocenenia mesta Košice
(1) O udelení verejných ocenení "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. Udelenie "Ceny mesta Košice" navrhuje mestskému zastupiteľstvu
komisia, ktorú zriaďuje primátor tak, aby v nej bol zastúpený každý poslanecký klub
mestského zastupiteľstva.
(2) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené verejné ocenenie "Čestný
občan" a "Cena mesta Košice" sa zapisujú do pamätnej knihy, zriadenej na tento účel.
Ostatné ocenenia podľa § 93 a § 94 sa zapisujú do Kroniky mesta Košice.
(3) Evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní vedie organizačným poriadkom určený
útvar magistrátu.

ÔSMA ČASŤ
SPOLUPRÁCA MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ
S INÝMI OSOBAMI
§ 97
(1) Mesto a mestské časti pri plnení svojich úloh spolupracujú s orgánmi štátu, vysokými
školami, výskumnými ústavmi, politickými stranami a hnutiami, občianskymi a inými
združeniami, verejnoprávnymi inštitúciami, právnickými osobami a fyzickými osobami.
(2) Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní potrieb územnej samosprávy mesta a obyvateľov
mesta a v prospech rozvoja regiónu s inými mestami Slovenska i mestami Európy
a ostatných kontinentov, ak osobitný predpis neurčuje inak.

DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 98
Prechodné ustanovenia
(1) Právne vzťahy založené právnymi úkonmi urobenými do účinnosti tohoto štatútu sa
posudzujú podľa doterajších predpisov.
(2) Samostatnými predpismi sa stávajú:
1. doterajšia príloha č. 2 Štatútu mesta Košice, "Regulatívy hospodárenia s majetkom
mesta Košice zvereným do správy mestským častiam, resp. právnickým osobám
založeným mestom Košice", schválené uznesením č. 147/1995,
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2. doterajšia príloha č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Košice, "Smernica
pre preberanie a odovzdávanie odňatého majetku mesta Košice",
3. doterajšia príloha č. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Košice, "Pravidlá
prenajímania nebytových priestorov a určovania minimálnej výšky nájomného",
4. doterajšia príloha č. 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Košice, "Dražobný
poriadok na predaj pozemkov, budov a stavieb, bytov a nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Košice".
§ 99
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
1. Štatút mesta Košice, schválený uznesením č. 11/1991 a č. 12/1991 v znení uznesenia č.
162/1992, č. 170/1992, č. 273/1993, č. 371/1994, č. 403/1994, č. 452/1994, č. 478/1994, č.
518/1994, č. 528/1994, č. 14/1995, č. 74/1995, č. 98/1995, č. 99/1995, č. 147/1995, č.
152/1995, č. 154/1995, č. 185/1995, č. 186/1995, č. 263/1996, č. 265/1996, č. 305/1996,
č. 333/1996, č. 562/1997, č. 661/1997, č. 736/1997, č. 801/1998 a č. 246/1999,
2. príloha č. 1 Štatútu mesta Košice, "Zásady hospodárenia s majetkom mesta Košice"
schválené uznesením č. 99/l995 v znení uznesenia č. 423/1996, č. 599/1997, č. 955/1998,
č. 82/1999 a č. 207/1999,
3. príloha č. 3 Štatútu mesta Košice, "Rozdelenie pôsobností mesta na úseku civilnej
ochrany".
§ 100
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. 1. 2001.
Zmeny a doplnky štatútu schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 612/2001 nadobudli účinnosť dňom 31. 5. 2001,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 771/2001 nadobudli účinnosť dňom 1. 1. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 820/2002 nadobudli účinnosť dňom 22. 3. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 821/2002 nadobudli účinnosť dňom 22. 3. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 822/2002 nadobudli účinnosť dňom 22. 3. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 874/2002 nadobudli účinnosť dňom 14. 5. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 925/2002 nadobudli účinnosť dňom 1. 7. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 984/2002 nadobudli účinnosť dňom 12. 9. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1036/2003 dňom 1. 1. 2003 a bod 15. dňom 28.
10. 2002,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 67/2003 nadobudli účinnosť dňom 22. 5. 2003,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129/2003 nadobudli účinnosť dňom 26. 7. 2003,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 630/2004 nadobudli účinnosť dňom 1. 1. 2005,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1031/2006 nadobudli účinnosť dňom 1. 5. 2006,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1204/2006 nadobudli účinnosť dňom 1. 12. 2006 a
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 147/2007 nadobudli účinnosť dňom 2. 6. 2007.
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Ďalšie zmeny a doplnky štatútu schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 738/2009 nadobudli účinnosť dňom 1. 3. 2009,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 75/2011 nadobudli účinnosť dňom 1. 8. 2011,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 268/2012 nadobudli účinnosť dňom 15. 5. 2012,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 638/2013 nadobudli účinnosť dňom 1. 8. 2013,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 639/2013 nadobudli účinnosť dňom 1. 7. 2013,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 210/2015 nadobudli účinnosť dňom 1. 11. 2015,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 278/2015 nadobudli účinnosť dňom 1. 1. 2016,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 578/2016 nadobudli účinnosť dňom 12. 12. 2016,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 675/2017 nadobudli účinnosť dňom 6. 3. 2017.
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