Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 13. 9. 2016
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.10 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení

: Adrián Pakan, Zuzana Repová, Viktor Zvolenský

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Informácia o činnosti starostu mestskej časti - ústna
Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH
Kontrola uznesení
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti
Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu
MČ Košice – DH za I. polrok 2016
9. Interpelácie
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1
11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 8
poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Svoju neúčasť na rokovaní
ospravedlnili poslanci Pakan a Repová.
K predloženému návrhu programu rokovania 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
neodzneli žiadne doplňujúce návrhy, resp. pripomienky.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 11. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za 8, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Sedlák a Sekáč.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 11. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Matúša Sedláka a Jána Sekáča.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Sidor, Královič a Sekáč.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Mariána Sidora, Emila Královiča a Jána Sekáča.
Hlasovanie : za 8, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Starosta mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, informoval poslancov miestneho
zastupiteľstva o svojej činnosti od posledného zasadnutia.
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu starostu
MČ Košice – DH od posledného zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 5
Starosta mestskej časti privítal na rokovaní miestneho zastupiteľstva veliteľku MsP stanica
Východ, Ing. Janičkanovú a riaditeľa OO PZ Košice – DH mjr. Ing. Vargu. Poďakoval
obidvom policajným zložkám za súčinnosť pri plašení diviačej zveri v mestskej časti. Zároveň
starosta mestskej časti informoval poslancov, že podchody cez víkendy bude otvárať MsP a to
o cca 7.30 hod., rovnako ich bude aj zatvárať, v súčasnosti sú v mestskej časti funkčné tri
kamery, na zfunkčnenie čakajú ďalšie dve, tu je problém v nutnosti viesť ich cez optický
kábel.
Písomné správy o bezpečnostnej situácii v mestskej časti a o činnosti Mestskej polície
stanica Východ a Obvodného oddelenia PZ Košice – DH dostali poslanci pred rokovaním
MiZ.
V rozprave vystúpili :
- Sekáč, zaujímalo ho, či sa plánuje riešiť dopravnú situáciu, ktorá vzniká pri príjazde
na Heringeš, resp. k salónu Suzuki, či sa v budúcnosti neuvažuje o vybudovaní
napríklad kruhového objazdu, prípadne aspoň s obmedzením rýchlosti v tejto oblasti,
- starosta, podľa informácií, ktoré má od starostu Košickej Novej Vsi, smerom k Suzuki
bude dopravná situácia riešená svetelnou križovatkou, rovnako by to malo byť pri
príjazde na sídlisko Heringeš,
- Valkovský, poukázal na komplikovaný výjazd z Kurskej ulice, nie je dodržiavaná
rýchlosť hlavne v smere zdola, od sídliska Mier, bolo by vhodné to preventívne riešiť
( obrátil sa na OO PZ ),
- Potemra, nepovažuje za logické rýchlosť 50 km/ hod. v smere Mier – Dargovských
hrdinov.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e a) Správu MsP stanice
Východ o činnosti a o stave verejného poriadku za obdobie od 1. 5. 2016 do
31. 7. 2016, b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode
Obvodného oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2016 do 30. 7. 2016.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
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Košice – DH za účasť na rokovaní miestneho zastupiteľstva a rozlúčil sa s nimi.
K bodu 6
Rozprava ku kontrole plnenia uznesení neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrole plnení
uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov zo dňa 14. 6. 2016
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 7
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – DH za obdobie od
14. 6. 2016 do 13. 9. 2016.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 8
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov zostavila rozpočet na rok 2016, v zmysle
zákona č. 324/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, v programovej štruktúre. Pri návrhu
programového rozpočtu na rok 2016 súčasne mestská časť vychádzala z rozpočtu Mesta
Košice. Programový rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa
16. 12. 2015. Z dôvodu zmien, ktoré nastali v priebehu I. polroka 2016 a na základe
predpokladaného vývoja do konca roka, bola miestnym, zastupiteľstvom schválená dňa 14. 6.
2016 I. zmena rozpočtu. Za prvý polrok 2016 boli celkové príjmi vo výške 48,9 %, celkové
výdavky vo výške 44,4 %.
Monitoring a plnenie rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2016 bol prorokovaný vo všetkých
komisiách, finančná komisia tento materiál zobrala na vedomie a odporučila rade a
miestnemu zastupiteľstvu tento materiál rovnako zobrať na vedomie.
V bode neodznela rozprava.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e Monitoring a hodnotenie
finančného a programového plnenia rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za I. polrok 2016.
Hlasovanie : za 10, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 9
Na rokovaní odzneli nasledovné interpelácie :
- Rubická, oproti vchodu 6 na Bašťovanského ulici, na parkovisku, sa nachádza kopa
„štrkopiesku“, ktorá je tam už skoro 2 roky a zaberá asi 2 parkovacie miesta, v
oplotení detského ihriska na Buzuluckej ulici, ide o oplotenie nad parkoviskom, je
diera, mamičky prosia o „zaplátanie“,
- starosta, pôjde sa na to pozrieť, mestská časť sa to pokúsi riešiť vlastnými silami,
- Sekáč, požiadal o upratanie okolia Polikliniky Východ.
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V diskusii vystúpili :
- Potemra, poďakoval sa za riešenie problému – detské ihrisko, Lidické námestie,
zaujímalo ho, v akom stave je pripravovaná publikácia o mestskej časti, rovnako ho
zaujímalo, na akú tému bude zameraný náučný chodník v lesoparku,
- starosta, čo sa týka publikácie, momentálne je v stave spracovávania textová časť,
téma náučného chodníka bude prírodovedná, všeobecná,
- starosta, pozval prítomných na akciu : Family sport day, ktorá sa bude konať 15. 9.
2016 v lesoparku.
- starosta, informoval poslancov, že združenie Športom za Slovensko v spolupráci
s mestskou časťou chce vybudovať park s prvkami na cvičenie s vlastnou váhou
a kreatívnou stenou, projekt súťaží v rámci nadácie SPP – spoločne pre domovinu.
starosta požiadal poslancov, aby hlasovaním podporili tento projekt a o podporu
požiadali aj svojich rodinných príslušníkov, známych. Išlo by o zrenovovanie starého
ihriska medzi ulicou PČĽ a Maurerovou,
- starosta, informoval poslancov o plánovanej akcii v novembri 2016 : pin pongový
turnaj a pin pongový maratón,
- Gaura, upozornil na nefunkčnú mobilnú aplikáciu „moja Furča“, rovnako na
neaktuálne informácie ktoré obsahuje,
- starosta, pracuje sa na tom, je potrebné uhradiť paušál,
- Sekáč, navrhol, aby bol daný priestor v občasníku mestskej časti F – kuriér školám v
mestskej časti, aby sa mohli viac prezentovať,
- Valkovský, upozornil na vrak na Kurskej ulici.
K bodu 11
Po vyčerpaní programu rokovania 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta
mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta

overovatelia : Matúš Sedlák
Ján Sekáč

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

