
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH  zo  dňa 

10. 12. 2019. 

Na 5. zasadnutí MiZ MČ Košice – DH, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2019, bolo prijatých 10 

uznesení od č. 44/2019 po č. 53/2019.  

  

Uznesením č. 44/2019 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 45/2019 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 46/2019 MiZ MČ Košice – DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 47/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie ústnu informáciu 

starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov o jeho činnosti od posledného 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.  

Uznesením č. 48/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie: 

a) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie 

od  1. 9. 2019 do 30.11. 2019, 

 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2019 do 31.10. 2019. 

 

Uznesením č. 49/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov zo dňa  10.09.2019. 

 

Uznesením č. 50/2019 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – DH za obdobie od 3. 9. 2019 do                    

2. 12. 2019. 

Uznesením č.51/2019 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra na I. polrok 2020.  

Uznesením č.52/2019 MiZ MČ Košice – DH  

a) schvaľuje                                                                                                               

Finančný a programový rozpočet mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

na rok 2020, 

b) berie na vedomie                                                                                                

Finančný a programový rozpočet mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  

na roky 2021 a 2022.    



 

 

 

 

Uznesením č.53/2019 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje prevod nehnuteľného 

majetku:  

1. detské ihrisko na  ulici Fábryho č.1 - 3, vybudované na pozemku  registra 

CKN,  parc. č. 3017 k. ú.  Furča, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, 

realizované zmluvou o prevode majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 

č.138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov na nadobúdateľa 

mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa,  

2. detské ihrisko na Benadovej ulici , vybudované na pozemkoch registra CKN, 

parc. č. 2091 a 2092, k. ú. Furča, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, 

realizované zmluvou o prevode majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na nadobúdateľa 

mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa,  

3. verejné osvetlenie v rozsahu 10 svetelných bodov  na  ul. Fábryho, ul. 

Bielocerkevská, ul. Kurská, pri kostole Svätej rodiny, ul. Exnárova, vybudované 

na pozemkoch v k. ú. Furča, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, realizované 

zmluvou o prevode majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov na nadobúdateľa mesto Košice za 

cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

 

 

V Košiciach dňa 17.02.2020 

 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     
 

 

 


