
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

 o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH  

zo dňa 25. 6. 2015 

 

Na 5. zasadnutí MiZ Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktoré sa konalo dňa 25. 6. 

2015, bolo prijatých 18 uznesení od č. 32/2015 po č. 47/2015. 

Uznesením č. 32/2015 miestne zastupiteľstvo schválilo program rokovania MiZ                                                                        

MČ Košice – Dargovských hrdinov. 

Uznesením č. 33/2015 miestne zastupiteľstvo zvolilo overovateľov zápisnice z 5. 

zasadnutia MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov.  

Uznesením č.  34/2015 miestne zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie. 

Uznesením č. 35/2015 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústnu informáciu 

starostu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov o jeho činnosti od ostatného 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH. 

Uznesením č. 36/2015 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

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

obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 5. 2015, 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015. 

 

Uznesením č. 37/2015 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole 

uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo 

dňa  23. 3. 2015, 16. 4. 2015 a 28. 5. 2015. 

Uznesením č. 38/2015 miestne zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na II. polrok 2015. 

Uznesením č. 39/2015 miestne zastupiteľstvo súhlasilo s vykonávaním inej zárobkovej 

činnosti kontrolóra mestskej časti Ing. Mgr. Martina Farkašovského popri výkone 

funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v rozsahu 30 %  

úväzku. 

 

 

 

 



Uznesením č. 40/2015 miestne zastupiteľstvo: 

1) zobralo na vedomie 

 

a) Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice - Dargovských 

hrdinov za rok 2014. 

b) Správu audítora za rok 2014 

 

2) schválilo záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 

2014 

3) súhlasilo s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov za rok 2014 bez výhrad. 

 

Uznesením č. 41/2015 miestne zastupiteľstvo schválilo individuálnu výročnú správu 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 2014. 

Uznesením č. 42/2015 miestne zastupiteľstvo schválilo I. úpravu rozpočtu na rok 2015 

Uznesením č. 43/2015 miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

Uznesením č. 44/2015 miestne zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 4/2004, ktorým bol vydaný 

Požiarny poriadok mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v znení VZN č. 5/2007. 

Uznesením č. 45/2015 miestne zastupiteľstvo schválilo prevod majetku „Detské ihrisko, 

MČ Košice – DH Kpt. Jaroša č.15“, osadené na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, 

parcela č. 2425 – ostatné plochy, k.ú. Furča,  realizovaný zmluvou o prevode majetku 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov na nadobúdateľa Mesto Košice, za cenu 1,- € z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa.  

Uznesením č. 46/2015 miestne zastupiteľstvo  schválilo prevod majetku „Detské ihrisko, 

MČ Košice – DH, Okrsok VIII“, osadené na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, 

parcela č. 2954/203 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Furča,  realizovaný zmluvou 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov na nadobúdateľa Mesto Košice, za cenu 1,- € 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  

Uznesením č. 47/2015 miestne zastupiteľstvo určilo od 1. 1. 2015 plat starostu Mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov vo výške 2 480,- €. 

 

 

V Košiciach dňa 01.09.2015 

 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     


