
Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Košice  –  Dargovských hrdinov 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

zo  4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, 

konaného dňa  28. 5. 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Hodina začatia        :  15.00 hod. 

Hodina ukončenia   :  17.05 hod. 

Miesto konania       :  sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice 

Počet prítomných   :  podľa prezenčnej listiny 

- ospravedlnený     : Marián Sidor 

- neospravedlnený : Ján Sekáč 

                                                          

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba volebnej komisie 

5. Voľba kontrolóra mestskej časti 

6. Záver 

 

K bodu 1 

     4. 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.   

Starosta mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, požiadal prítomných, aby minútou ticha vzdali úctu 

a spomienku zosnulému poslancovi mestského zastupiteľstva a poslancovi miestneho 

zastupiteľstva sídliska Nad Jezerom Mariánovi Gálovi. 

     Starosta MČ konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

K predloženému návrhu programu rokovanie 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva neodzneli 

žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH   s c h v a ľ u j e   predložený návrh programu 

                     rokovania  4. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.  

Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 2 

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Katarína Čižmáriková a Adrián Pakan.       

                 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   v o l í   za overovateľov zápisnice zo 4. zasadnutia 

                           MiZ MČ Košice – DH poslancov Katarínu Čižmárikovú a Adriána Pakana.   



-2- 

 

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   

 

K bodu  3 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Zuzana Repová, Martin Sopko a Tomáš 

Hargaš.    

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH   v o l í    za členov návrhovej komisie                                            

                     poslancov Zuzanu Repovú, Martina Sopka a Tomáša Hargaša.     

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4 
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí poslanci Jana Rubická, Zuzana Repová a Ladislav 

Gaura. 

 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   v o l í  za členov volebnej komisie poslancov Janu Rubickú,  

                    Zuzanu Repovú a Ladislava Gauru.              

 

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 
 

K bodu 5 

     Bod otvoril starosta mestskej časti.  

Uznesením zo dňa 16. 4. 2015 miestne zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu kontrolóra na deň 28. 5. 

2015. Súčasne v tom istom uznesení miestne zastupiteľstvo určilo 70 % rozsah výkonu 

funkcie a predpoklady na výkon funkcie kontrolóra MČ, náležitosti prihlášky a termín 

doručenia prihlášky vrátane určenej dokumentácie.   

     K 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 28 prihlášok, obálky 

všetkých kandidátov obsahovali uznesením miestneho zastupiteľstva stanovené náležitosti pre 

voľbu kontrolóra MČ Košice – DH.   

     Komisia konštatovala, že voľby kontrolóra mestskej časti sa zúčastnia kandidáti : 

1.  Baláž Štefan                                             15. Palkoci Ivan 

2.  Branc Miroslav                                        16. Petrenka Dušan  

3. Danko Jaroslav                                         17. Pindroch Jozef 

4. Durkáč Anton                                           18. Plavčan Ján  

5. Farkašovský Martin                                  19. Potemra Vladimír     

6. Filipko Jozef                                             20. Solárová Kana 

7. Gamrathová Darina                                  21. Stanková Petra   

8. Hrubovský Martin                                    22. Tašoniová Denisa 

9. Ihnát Miloš                                               23. Timko Jozef 

10. Kačala Karol                                             24. Tirpáková Jana 

11. Krásniková Jana                                        25. Tocik Dušan    

12. Mattová Miroslava                                    26. Zeleňák Peter 

13. Nagyidaiová Monika                                27. Zemková Beáta 
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14. Nasterová Jana                                          28. Žecová Monika 

 

Starosta mestskej časti informoval, že Ing. Vladimír Potemra a Ing. Dušan Petrenka sa 

písomne vzdali kandidatúry na funkciu kontrolóra mestskej časti, pani Zemková Beáta 

písomne ospravedlnila svoju neúčasť na voľbe kontrolóra z dôvodu nemoce. 

      Po vykonaní prezentácie starosta MČ konštatoval, že je prítomných 25 kandidátov na 

voľbu kontrolóra. Súčasne informoval prítomných kandidátov, že každý z nich má 5 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 11 

hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, platných hlasovacích lístkov 

bolo 11.  

Kandidáti : Štefan Baláž, Miroslav Branc, Jaroslav Danko, Anton Durkáč, Darina 

Gamráthová, Martin Hrubovský, Miloš Ihnát, Karol Kačala, Jana Krásniková, Miroslava 

Mattová, Monika Nagyidaiová, Ivan Palkoci, Jozef Pindroch, Jana Solárová, Denisa 

Tašoniová, Jozef Timko, Jana Tirpáková, Dušan Tocik, Peter Zeleňák, Beáta Zemková, 

Monika Žecová nadostali žiadny hlas, kandidát Martin Farkašovský dostal 8 hlasov, kandidát 

Jozef Filipko dostal 1 hlas, kandidát Ján Plavčan dostal 1 hlas, kandidátka Petra Stanková 

dostala 1 hlas. 

     V súlade s ustanovením § 18a, ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol za kontrolóra 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na základe hlasovania poslancov MiZ MČ 

Košice – DH zvolený : Ing. Bc. Martin Farkašovský, 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   Ing. Bc. Martina Farkašovského do funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov v zmysle § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov na obdobie šesť rokov. Jeho funkčné obdobie 

začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 1. jún 2015, 
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2. u r č u j e  plat kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vo výške 

1 345,40 €. 

Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6 

     Starosta mestskej časti informoval poslancov : 

- opravujú sa kanalizačné vpusty, dažďové vpusty ( Maurerova ulica ), 

- opravujú sa schody, 

- prebieha oprava výtlkov, 

- SMZ v zmysle zmluvy rekonštruuje detské ihrisko na Krosnianskej ulici 75, 

- dňa 31. 5. 2015 sa v mestskej časti bude konať MDD, pozýva všetkých, 

- 25. 6. 2015 sa bude konať zasadnutie MiZ, rada bude zasadať 15. 6. 2015, komisie 

budú zasadať v dňoch 9. – 10. 6. 2015, 

 

     Po vyčerpaní programu rokovania 4. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH starosta mestskej 

časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Andrejčák,                                                              JUDr. Katarína Dudíková, 

            starosta                                                                                  prednostka MÚ 

  

 

  

overovatelia :   

Katarína Čižmáriková 

Adrián Pakan 

 


