Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 23. 3. 2015
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 14.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.10 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny
- ospravedlnený

: Ladislav Gaura

Program:
1.

Otvorenie

2.

Voľba overovateľov zápisnice

3.

Voľba návrhovej komisie

4.

Voľba volebnej komisie

5.

Voľba kontrolóra mestskej časti

6.

Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH

7.

Informácia o činnosti starostu MČ – ústna

8.

Kontrola uznesení

9.

Finančný a programový rozpočet MČ Košice – DH na rok 2015 – 2017 – návrh

10. Zásady hospodárenia s majetkom MČ Košice – DH a s majetkom zvereným do správy MČ
Košice – DH – novela
11. Prevod majetku MČ Košice – DH – Parkové komunikácie DH VIII z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
12. Zmena Územného plánu zóny Košice – Sídlisko Dargovských hrdinov okrsok VIII
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Záver

-2K bodu 1
2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva
privítal kandidátov na voľbu kontrolóra mestskej časti a zástupcu veliteľky MsP stanica Východ.
Ospravedlnil neprítomnosť kontrolóra mestskej časti na rokovaní, z dôvodu dlhodobej PN.
Svoju neúčasť na rokovaní MiZ ospravedlnil písomne poslanec Ladislav Gaura.
Starosta MČ konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kontrolóra mestskej časti, JUDr. Oskára Ivanka, nebola
predložená správa kontrolóra o jeho činnosti, z toho dôvodu navrhol starosta MČ, aby bod 9/ : Správa
o činnosti kontrolóra MČ bol z návrhu programu rokovania stiahnutý.
Poslanci hlasovali o programe rokovania s tým, že bod 9/ sa z programu vypustí :
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 2. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH s tým, že bod 9/ : Správa
o činnosti kontrolóra MČ sa z programu vypustí.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Rubická a Zvolenský.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 2. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Janu Rubickú a Viktora Zvolenského.
Hlasovanie : za 8, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Sidor, Pakan, Sopko.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Mariána Sidora, Adriána Pakana a Martina Sopka.
Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí poslanci Čižmáriková, Potemra a Hargaš.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov volebnej komisie poslancov Katarínu
Čižmárikovú, Vladimíra Potemru a Tomáša Hargaša.
Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 5
Bod otvoril starosta mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo volí kontrolóra mestskej časti na základe zákona o meste Košice a zákona
o obecnom zriadení. Dňa 31. 3. 2015 uplynie 6 ročné funkčné obdobie súčasného kontrolóra
mestskej časti, JUDr. Oskára Ivanka, ktorý bol zvolený dňa 23. 2. 2009.
Uznesením č. 10/2015 zo dňa 26. 1. 2015 miestne zastupiteľstvo v bode 2 vyhlásilo voľbu
kontrolóra mestskej časti na deň 23. 3. 2015. V bode 3 určilo predpoklady na výkon funkcie
kontrolóra MČ, náležitosti prihlášky uchádzačov a termín doručenia prihlášky.

-3K otvoreniu a overeniu splnenia predpokladov na výkon funkcie a náležitostí prihlášky
menoval starosta mestskej časti komisiu v zložení predseda : JUDr. Katarína Dudíková,
prednostka miestneho úradu, členovia : JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS odd.
a Zdenka Mrukviová, sam. odb. ref. OPaS odd., za zapisovateľku komisie bola menovaná
pani Katarína Amoros, vedúca sekretariátu starostu MČ.
Komisia konštatovala, že do určeného termínu bolo doručených 9 prihlášok, obálky
všetkých kandidátov obsahovali uznesením miestneho zastupiteľstva stanovené náležitosti pre
voľbu kontrolóra MČ Košice – DH. Komisia odporučila zoradiť obálky podľa abecedy na
voľbu kontrolóra mestskej časti na rokovaní MiZ MČ Košice – DH dňa 23. 3. 2015.
Komisia konštatovala, že voľby kontrolóra mestskej časti sa zúčastnia kandidáti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PhDr. Peter Derevjaník
Bc. Simona Hrabčáková
Mgr. Karol Kačala
Ing. Jana Krásniková
Jozef Pindroch
Ing. Mária Pindrochová
Ing. Ján Plavčan
Dušan Tocik
Ing. Lucia Vašková

Starosta MČ informoval, že dňa 23. 3. 2015 bola do podateľne miestneho úradu doručená
žiadosť PhDr. Petra Derevjaníka o stiahnutie prihlášky. Rovnako dňa 23. 3. 2015 bolo mailom
doručené oznámenie Ing. Lucie Vaškovej, že sa z dôvodu práceneschopnosti nezúčastní
voľby kontrolóra.
Po vykonaní prezentácie starosta MČ konštatoval, že sú prítomní len piati kandidáti na
voľbu kontrolóra : Bc. Simona Hrabčáková, Mgr. Karol Kačala, Ing. Jana Krásniková, Ing.
Ján Plavčan, Dušan Tocik. Súčasne informoval prítomných kandidátov, že každý z nich má 7
minút na prezentáciu svojej osoby.
Životopisy jednotlivých kandidátov sú prílohou zápisnice a poslanci MiZ ich dostali ako
súčasť materiálov na rokovanie MiZ.
Po vystúpení jednotlivých kandidátov vyzval starosta MČ členov volebnej komisie, aby sa
odobrali na miesto k volebnej urne, súčasne požiadal poslancov miestneho zastupiteľstva, aby
si od volebnej komisie prevzali hlasovací lístok. V zmysle uznesenia schváleného miestnym
zastupiteľstvom voľba kontrolóra prebehla tajným hlasovaním. Na hlasovacom lístku poslanci
vyznačili zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta, za ktorého hlasovali, hlasovací
lístok následne vhodili do urny.
Na základe § 18a, ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie kontrolóra mestskej časti
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva, t.j. 7
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, vykoná sa druhé kolo voľby, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Po skončení prvého kola volieb volebná komisia konštatovala : bolo vydaných 12
hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov, z toho bolo 12 platných
hlasovacích lístkov. Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet platných hlasov :
- Bc. Hrabčáková Simona : 8
- Mgr. Kačala Karol : 0
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Ing. Krásniková Jana : 2
Jozef Pindroch : 0
Ing. Pindrochová Mária : 0
Ing. Plavčan Ján : 2
Tocik Dušan : 0
Ing. Vašková Lucia : 0

V súlade s ustanovením § 18a, ods. 3 zákona o obecnom zriadení bola za kontrolórku
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na základe hlasovania poslancov MiZ MČ
Košice – DH zvolená : Bc. Simona Hrabčáková, s celkovým počtom platných hlasov 8, čo
predstavuje najväčší počet platných hlasov poslancov miestneho zastupiteľstva.
Správa volebnej komisie je prílohou zápisnice.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
1. v o l í Bc. Simonu Hrabčákovú do funkcie kontrolórky Mestskej časti Košice –
Dargovských hrdinov v zmysle § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov na obdobie šesť rokov. Jej funkčné obdobie začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 1. apríl 2015,
2. u r č u j e od 1. 4. 2015 plat kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
vo výške 1 846,- €.
Hlasovanie : za 8, proti 1, zdržal sa 3, uznesenie bolo schválené
K bodu 6
V bode neodznela rozprava.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e a) Správu o stave
bezpečnostnej situácie v služobnom obvode OO PZ Košice – DH za obdobie od
1.1. 2015 do 28. 2. 2015, b) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave
verejného poriadku za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
Poslanec Potemra požiadal starostu MČ o vyhlásenie 5 minútovej prestávky.
Hlasovanie o návrhu : za 12, proti 0, zdržal sa 0
Starosta MČ vyhlásil 5 minútovú prestávku.
K bodu 7
Starosta MČ informoval o svojej činnosti od posledného zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
V rozprave vystúpili :
- Potemra, poukázal na problém osvetlenia ulice Sv. Rodiny – za poštou,
- starosta MČ, požiadavka na osvetlenie tejto časti išla na Mesto Košice, mesto to
v rámci rozpočtu zatiaľ nerieši, mestská časť bude ďalej tlačiť na Mesto Košice, aby
tento problém riešilo prípadne aj v rámci inej investičnej akcie, resp. za
spolufinancovania s mestskou časťou,
- Potemra, odporučil, aby boli v rozpočte mestskej časti vyčlenené finančné prostriedky
na toto osvetlenie,
- starosta poukázal na to, že ide o kompetenciu Mesta Košice, v prvom rade bude
mestská časť vyzývať Mesto Košice, aby tento problém riešilo, nejde totiž len
o osadenie stĺpa, sú s tým spojené iné dôležité činnosti, napr. zameranie a podobne.
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Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu o činnosti
starostu MČ Košice – DH od ostatného zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za : 12, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 8
Rozprava ku kontrole uznesení neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení
zo 17. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH, konaného dňa 29. 9. 2014,
z ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice – DH, konaného dňa 1. 12. 2014
a z 1. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH, konaného dňa 26. 1. 2015.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 9
Návrh rozpočtu na rok 2015 a roky 2016, 2017 bol spracovaný v zmysle zákona, bol
prerokovaný vo všetkých komisiách, prerokovala ho rada MiZ, ktorá odporúča MiZ návrh
rozpočtu schváliť. Návrh rozpočtu zohľadňuje kompetencie mestskej časti, prenesené
kompetencie, záväzky mestskej časti, ako aj investičné akcie a účelové dotácie od Mesta
Košice.
V rozprave vystúpili :
- Potemra, člen finančnej komisie : finančná komisia návrh rozpočtu prerokovala,
uvedený návrh vzala na vedomie a uznesením odporučila rade a MiZ predložený
návrh schváliť, všetci členovia finančnej komisie hlasovali za toto uznesenie.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH a) s c h v a ľ u j e Finančný a programový rozpočet na
rok 2015 :
Bežný rozpočet
Príjmy
1 002 120 €
Výdavky
880 952 €
Rozdiel – prebytok
+ 121 168 €
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

5€
39 000 €
-38 995 €

Finančné operácie
Príjmové
Výdavkové
Rozdiel – schodok

39 715 €
121 888 €
- 82 173 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom

1 041 840 €
1 041 840 €
b) berie na vedomie Finančný a programový rozpočet:

- na rok 2016
príjmy
výdavky

1 006 356 €
1 006 356 €
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príjmy
výdavky

1 009 183 €
1 009 183 €

Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 10
Novela zásad o hospodárení s majetkom mestskej časti spočíva v znížení poplatku za
prenájom priestorov v kultúrnom stredisku mestskej časti na základe skúsenosti z posledných
období. Priestory kultúrneho strediska využíva mládež a deti mestskej časti pre rôzne
záujmové činnosti, napríklad mladí šachisti, mestská časť aj touto formou chce prispieť
k rozvíjaniu spoločenských aktivít mladých ľudí a detí.
V rozprave vystúpili :
- Repová, príspevok za prenajatie sa jej aj tak zdá vysoký,
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e novelizáciu Zásad hospodárenia
s majetkom Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom
zvereným do správy Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 11
Mestská časť realizovala v rokoch 2011 – 2013 výstavbu parkových komunikácií pre
peších v lokalite DH VIII. Táto investícia bola realizovaná z účelovo viazaných dotácií od
Mesta Košice a z vlastných finančných zdrojov. Parkové chodníky sú realizované na
pozemkoch Mesta Košice. Mestská časť nie je kompetenčne, personálne ani materiálovo
a technicky zabezpečená na výkon správy a údržby týchto komunikácií. V zmysle Štatútu
mesta Košice správu a údržbu komunikácií zabezpečuje referát dopravy Mesta Košice, ktorý
bude zabezpečovať aj správu a údržbu týchto komunikácií.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice-Dargovských hrdinov:
prevod majetku „Parkových komunikácií v parku DH VIII v Košiciach“ na parcelách
2954/202, 2954/201, 2954/194 v katastrálnom území Furča vo vlastníctve MČ KE-DH, bude
realizovaný podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nasledovne:
- parkové komunikácie vybudované na pozemkoch Mesta Košice,
- správu a údržbu parkových komunikácií bude zabezpečovať referát dopravy Magistrátu mesta
Košice,
- Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani materiálovo a
technicky zabezpečená na výkon správy a údržby,
- stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta.
b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku MČ Košice-Dargovských hrdinov:
- Parkové komunikácie v lokalite DH VIII na parcelách v katastrálnom území Furča,
- prevodom podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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- na nadobúdateľa Mesto Košice,
- za cenu 1,0 €.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 12
V priestoroch bývalého dopravného ihriska je záujem investora vybudovať športové
centrum. Pôvodný územný plán vylučuje v tejto oblasti vystavať kryté športové centrum,
preto mestská časť iniciovala zmenu územného plánu. Schvaľovací proces tejto zmeny musí
prebehnúť na mestskom zastupiteľstve, mestská časť len berie na vedomie túto zmenu.
V rámci výstavby tohoto športového centra uvažuje mestská časť o celkovej aktualizácii tejto
zóny, napríklad aj o osadení fit prvkov v časti parku pri kostole.
V rozprave vystúpili :
- Repová, kto inicioval osadenie fit prvkov pri kostole,
- starosta, osadenie fit prvkov je zatiaľ len v rovine úvah,
- Sekáč, s koľkými a s ktorými investormi rokovala mestská časť,
- starosta, osobne rokoval so Sportcentrom, ostatní investori rokujú s Mestom Košice
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e zmenu Územného plánu
zóny Košice Sídlisko Dargovských hrdinov okrsok VIII.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 13
S interpeláciami vystúpili :
- Sekáč : poukázal na prejazd kamiónov cez mestskú časť, požiadal o spoločné hľadanie
riešenia, navrhol zvýrazniť napríklad zákaz prejazdu, požiadal o pravidelné čistenie
okolia Polikliniky Východ, navrhol, uvažovať o tom, aby každá ulica bola aspoň raz
mesačne vyzametaná, vyhrabaný trávnik, navrhol inšpirovať sa vyznačením miesta pre
invalidov pri Hnedáku a rovnako takéto miesto realizovať pri Poliklinike Východ,
- starosta : pokiaľ ide o zvýraznenie zákazu prejazdu kamiónov nevidí problém,
parkovacie miesto pri poliklinike už rieši Mesto Košice, mesto pozabudlo osadiť
značku, tá bude osadená budúci týždeň, mestská časť svojimi aktivačnými
pracovníkmi vypomáha Kositu pri zametaní zimného posypového materiálu, aktivační
pracovníci chodia s „vysávačom“, mestská časť sa snaží, aby bola vyčistená každá
ulica.

K bodu 14
V diskusii vystúpili :
- Čižmáriková, upozornila na prepadnutý kanál medzi Krosnianskou 23 – 25, poukázala
na znečistenie sídliska psími výkalmi,
- Sekáč, vyjadril svoj názor na voľbu kontrolórky mestskej časti,
- Hargaš, požiadal prehodnotiť termín plánovaného zasadnutia MiZ v mesiaci jún
z dôvodu už možných dovoleniek,
- starosta MČ, upozornil poslancov na termín odovzdania majetkových priznaní a
napriek neprítomnosti kontrolóra mestskej časti, JUDr. Oskára Ivanka, poďakoval mu
za jeho prácu.
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Po vyčerpaní programu rokovania 2. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH starosta mestskej
časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta

overovatelia : Jana Rubická
Viktor Zvolenský

JUDr. Katarína Dudíková,
prednostka MÚ

