Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Miroslav Špak
poslanec Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce
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Vec:
Odpovede na interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na V. zasadnutí miestneho
zastupiteľstva

Vážený pán poslanec,
Dňa 22.5.2019 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 interpeláciu v bode
„Interpelácie“, ktorú ste aj doručili písomne. Vašu interpeláciu ste predložili v znení:
1. Prosím o zaslanie štatistiky návštevnosti webu tahanovce.net + sledovanosti video
prípadne audio záznamov z konania MieZ. Stačí počet pozretí/mesiac + počet návštev
(jedinečných) návštev na webe. Tiež prosím o info, kto je správcom FB stránky a či majú
poslanci priestor na tejto stránke prispievať /vystupovať.

Ako interpelovaný je starosta povinný v súlade s či. 15 ods. 5 Rokovacieho poriadku
„odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva. “

Odpovede na interpelácie:
K interpelácii 1.
Mestská časť nevedie žiadnu štatistiku a nakoľko je potrebné sa evidovať v Google statistics,
z hľadiska ochrany osobných údajov to ani nepovažujeme za vhodné a dostatočne bezpečné.
Stránka je prístupná a sú na nej v súlade so zákonom 211/2000 Z.z všetky povinne zverejňované
údaje. Adminom FB stránky Košice-Sídlisko Ťahanovce sú toho času dvaja zamestnanci úradu.
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e-mail: mutah@tahanovce.sk
http://www.tahanovce.sk/mutah

Bankové spojenie
13925-512/0200
VÚB,a.s. Košice - centrum
IČO 00691071

Adminom nie je ani starosta ani zástupca starostu. V prípade ak ktokoľvek (nielen poslanec) má za
potrebné zverejniť informáciu (okrem reklamy), po doručení správy táto je vždy zverejnená.
V prípade potreby je tiež možné sa obrátiť elektronicky na MÚ s požiadavkou o zverejnenie
príspevku. Ku všetkým príspevkom je verejne dostupná diskusia.
S pozdravom

Jy
Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

