Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 26. 1. 2015
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 15.30 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny
- ospravedlnený

: Marián Sidor

Program:
1.

Otvorenie

2.

Voľba overovateľov zápisnice

3.

Voľba návrhovej komisie

4.

Vyhlásenie voľby kontrolóra MČ Košice - DH

5.

Diskusia

6.

Záver

K bodu 1
1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák.
Konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 1. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Čižmáriková a Hargaš.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 1. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Katarínu Čižmárikovú a Tomáša Hargaša.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

-2-

K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Gaura, Zvolenský, Sedlák.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Ladislava Gauru, Viktora Zvolenského a Matúša Sedláka.
Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Materiál uviedol starosta MČ. Dôvodová správa obsahuje všetky informácie ohľadne
povinnosti mestskej časti pred samotnou voľbou kontrolóra. Návrh uznesenia bol
prerokovaný v rade MiZ, v poslaneckých kluboch.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov podľa § 14
ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 18a
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1/ b e r i e n a v e d o m i e
ukončenie 6-ročného funkčného obdobia kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
dňom 31.03.2015.
2/ v y h l a s u j e
voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na deň 23.03.2015 na zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
3/ u r č u j e
A) Výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v rozsahu 100%
pracovného úväzku (37,5 hodín týždenne).
B) Predpoklady na výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v súlade s
§ 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
C) Náležitosti prihlášky kandidátov:
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov
o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby kontrolóra Mestskej
časti Košice – Dargovských hrdinov.
Označenie obálky: Voľba kontrolóra MČ – NEOTVÁRAŤ.
D) Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu kontrolóra mestskej časti vrátane požadovaných
dokladov osobne alebo poštou najneskôr do 06.03.2015 do 14.00 hod. na adresu: Miestny úrad
Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice.

-34/ s c h v a ľ u j e
A) zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
na :
- úradnej tabuli,
- web stránke MČ KE-DH www.kosice-dh.sk,
- 1x v košickom denníku Korzár.
B) Spôsob a vykonanie voľby kontrolóra mestskej časti takto:
a) predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí priamo na
rokovaní miestneho zastupiteľstva,
b) vystúpenie kandidátov na rokovaní miestneho zastupiteľstva v časovom rozsahu 7
minút,
c) hlasovanie – tajné,
d) hlasovací lístok – spoločný.
C) Termín nástupu do funkcie kontrolóra mestskej časti na 01.04.2015, ktorý je súčasne dňom nástupu
do práce.

Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 5
V diskusii vystúpili :
- starosta MČ : rozpočet MČ bude schvaľovaný v marci, navrhovaný rozpočet Mesta Košice,
schválený na zasadnutí rady MZ je pre mestskú časť výhodnejší ako bol v roku 2014,
- Potemra : vyslovil uznanie firme Eltodo za promtné zfunkčnenie osvetlenia v mestskej
časti po jeho telefonáte, rovnako poďakoval miestnemu úradu za namontovanie koša na
psie extrementy na Exnárovej ulici, upriamil pozornosť poslancov na pobočku knižnice
Jána Bocatia v mestskej časti a súčasne požiadal poslancov a starostu, aby túto knižnicu
podporili, napríklad aj členstvom, poprosil poslancov, aby vyzvali svojich voličov, svojich
blízkych, aby využili svoje ústavné právo a zúčastnili sa referenda,
- Gaura : poukázal na diery pri chodníku pri OC Lidl, tiež dieru pri prechode pre chodcov na
Kalinovskej ulici,
- Potemra : opakuje sa problém s kanalizáciou pri Pošte 22, poprosil riešiť rovnako ako pred
dvoma rokmi.
K bodu 6
Po vyčerpaní programu rokovania 1. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH starosta mestskej
časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta

overovatelia : Katarína Čižmáriková
Tomáš Hargaš

JUDr. Katarína Dudíková,
prednostka MÚ

