
Kontrolór Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov 

 

Správa 

 o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH  

zo  dňa 14. 06. 2016. 

 

Na 10.  zasadnutí MiZ MČ Košice – DH , ktoré sa konalo dňa 14.06.2016 , bolo prijatých 16 

uznesení od č. 82/2016 po č. 97/2016.  

 

Uznesením č. 82/2016 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 83/2016 MiZ MČ Košice – DH  

a) b e r i e   n a   v e d o m i e   

zánik poslaneckého mandátu PhDr. Kataríny Čižmárikovej podľa § 25, ods. 2, písm. f 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

b) k o n š t a t u j e,  

že pán Emil Královič, poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov, zložil zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujal svojej 

funkcie. 

Uznesením č. 84/2016 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 85/2016 MiZ MČ Košice – DH volí členov návrhovej komisie. 

Uznesením č. 86/2016 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. 87/2016 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie: 

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

obdobie od 01. 03. 2016 do  31.05. 2016, 

b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Košice – DH od 01. 01. 2016 do  30. 04. 2016. 

 

Uznesením č. 88/2016 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie správu o kontrole 

uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo 

dňa  15. 03. 2016. 

 

Uznesením č. 89/2016 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za obdobie od  

15. 03. 2016 do 14. 06. 2016. 
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Uznesením č. 90/2016 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Návrh plánu kontrolnej 

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

Uznesením č. 91/2016 MiZ MČ Košice – DH  

I.  b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice - Dargovských 

hrdinov za rok 2015. 

2. Správu audítora za rok 2015 

II.   s c h v a ľ u j e   

Záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2015    

III.  s ú h l a s í   

s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za 

rok 2015   b e z   v ý h r a d. 

 

Uznesením č. 92/2016 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje   Individuálnu výročná správu 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 2015. 

Uznesením č. 93/2016 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje I. zmenu rozpočtu na rok 

2016. 

Uznesením č. 94/2016 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje  prevod majetku „Detské 

ihrisko, MČ Košice–DH, ulica Adlerova č. 19, na pozemku vo vlastníctve Mesta 

Košice, parcela č. 3129, k.ú. Furča, realizovaný zmluvou o prevode majetku podľa § 9 

a 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.  

Uznesením č. 95/2016 MiZ MČ Košice – DH volí poslanca Emila Královiča za člena 

Komisie sociálnej, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov. 

Uznesením č. 96/2016 MiZ MČ Košice – DH určuje  od 1. 1. 2016 plat starostu 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vo výške 2 552,- €. 

Uznesením č. 97/2016 MiZ MČ Košice – DH určuje  od 1. 1. 2016 plat kontrolóra 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vo výške 1 385,- €. 

. 

Z predmetných uznesení MiZ MČ Košice – DH  vzalo uznesenia č. 83/a/2016, č. 86-

89/2016 a 91/I/2016 na vedomie. Výrokom schvaľovacím  bolo prijatých 6 uznesení.  

Na 10.zasadnutí MiZ MČ Košice – DH prijalo 2 uznesenia výrokom „určuje“. 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 
 

 

V Košiciach dňa 12.08.2016 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     


