
Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov 

 

Správa 

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

dňa 16.12.2015. 

 

Na 8.  zasadnutí MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konalo dňa 16.12.2015 , bolo prijatých 11 

uznesení od č. 63/2015 po č. 73/2015.  

 

Uznesením č. 63/2015 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 64/2015 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č.65/2015 MiZ MČ Košice – DH volí členov návrhovej komisie. 

Uznesením č.66/2015 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie ústnu informáciu 

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

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH. 

Uznesením č. 67/2015 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie: 

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

obdobie od 01. 09. 2015 do 30. 11. 2015, 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 01. 01. 2015 do 30. 11. 2015. 

 

Uznesením č. 68/2015 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie správu o kontrole 

uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo 

dňa  28. 09. 2015 a 19. 11. 2015. 

 

Uznesením č. 69/2015 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za obdobie od 

28.09. 2015 do 15.12.2015. 

 

Uznesením č. 70/2015 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje návrh plánu kontrolnej 

činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na I. polrok 2016. 

 

Uznesením č. 71/2015 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje  

a) s c h v a ľ u j e  finančný a programový rozpočet na rok 2016                                  

b) b e r i e   n a  v e d o m i e  finančný a programový rozpočet na roky 2017-2018. 

 

Uznesením č. 72/2015 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje prevod majetku „Detské 

ihrisko, MČ Košice–DH, ulica Krosnianska č. 75, na pozemku vo vlastníctve Mesta 



Košice, parcela č. 2937 -  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 predpisov na nadobúdateľa mesto Košice za cenu 1,- € z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa.  

Dôvody:  

-detské ihrisko je vybudované na pozemku Mesta Košice, 

-správu a údržbu detského ihriska bude zabezpečovať v zmysle Štatútu mesta Košice 

Správa mestskej zelene, 

 -Mestská časť Košice Dargovských hrdinov nie je kompetenčne, personálne ani 

materiálovo – technicky zabezpečená na výkon správy a údržby, 

 -stavba má verejný charakter a slúži obyvateľom mesta. 

 

Uznesením č. 73/2015 MiZ MČ Košice – DH berie na   vedomie    Program rozvoja 

mesta Košice na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 

 

 

 
 

Z predmetných uznesení sa 4 uznesenia prijali s výrokom schvaľovacím. Uznesenia č. 

66/2015 až č. 69/2015 a 73/2015 vzalo MiZ MČ Košice – DH na vedomie. Na 

8.zasadnutí MiZ MČ Košice – DH nebolo prijaté uznesenie s ukladacou povinnosťou. 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 19.01.2016 

 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     
 


