
Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce 

konaného dňa 28. 11.  2022 o 16.30 hod. v zasadačke miestneho úradu 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia : 

   Slávnostná časť: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
miestneho zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu  MČ 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva 

6. Vystúpenie  novozvoleného starostu 

Pracovná časť 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

9. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu 
mestskej časti 

10. Zriadenie komisií pri Miestnom úrade mestskej časti 
11. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K slávnostnej časti programu  : 

 

Ustanovujúce zasadnutie MZ Košice – Šebastovce bolo otvorené hymnou Slovenskej 

republiky. Zasadnutie začala starostka Monika Puzderová privítaním všetkých prítomných. 

Úvodom určila za zapisovateľku – Evu Balogovú, do návrhovej komisie Ing. Ľuboša Kertésza 

a Mgr. Miroslavu Makajiovú, za overovateľov zápisnice – Moniku Pačutovú a Mgr. 

Annumáriu Vašinskú 

Vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie Valériu Pahulyovú o informovaní prítomných 

o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí – viď príloha. Po podaní 

informácií a zložení sľubu starostky a poslancov, predsedníčka miestnej volebnej komisie 

odovzdala osvedčenia o zvolení. Následne starostka MČ Košice – Šebastovce predniesla 

príhovor – viď príloha. 

 

 

 



K pracovnej časti programu  : 

 

 

K bodu 7./  : 

Pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová. 

Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 8./ :  

Miestne zastupiteľstvo poverilo zvolávaním a vedením miestneho zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2    1.veta, ods. 3    3. veta, ods. 5  5. veta, ods. 6  3. veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. poslanca Ing. Ľuboša Kertésza. 

Hlasovanie : 4- za, 1 – zdržal sa hlasovania   

 

K bodu 9./ : 

V tomto bode starostka MČ Košice – Šebastovce v súlade s § 13 ods.1 Zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení poverila poslankyňu Mgr. Miroslavu Makajiovú , ktorá bude oprávnená 

zastupovať starostku v čase jej neprítomnosti. 

Hlasovanie : 4 – za, 1 – zdržal sa hlasovania 

 

K bodu 10./  : 

Na základe predloženého návrhu miestne zastupiteľstvo zriadilo komisie a zvolilo predsedov 

komisií.  

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov -     

Ing. Ľuboša Vaška 

2. Komisiu majetkovú a finančnú - Moniku Pačutovú  

3. Komisiu kultúry, mládeže a športu - Mgr. Miroslavu Makajiovú 

4. Komisiu výstavby a dopravy - Ing. Ľuboša Kertésza 

5. Komisiu životného prostredia  - Mgr. Annumáriu Vašinskú 

Hlasovanie : 5 – za. 

 

 

 Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

Košice – Šebastovce, dňa 05. 12. 2022 

 

 

 

 

Zapisovateľ:  Balogová Eva 

 

 

Overovatelia :     

Monika Pačutová   ............................................... 

 

Mgr. Annamária Vašinskú  ............................................... 



 


