
Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Košice  –  Dargovských hrdinov 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

zo  16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, 

konaného dňa  19. 9. 2017 

___________________________________________________________________________ 

Hodina začatia       :  15.00 hod. 

Hodina ukončenia  :  16.00 hod. 

Miesto konania      :  sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice 

Počet prítomných   :  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný            :  Ján Sekáč 

                                                         

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH 

5. Informácia o činnosti starostu mestskej časti - ústna 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti 

8. Monitoring a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu MČ  

       Košice – DH za I. polrok 2017 

9. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I 

10. Interpelácie 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

K bodu 1       

    16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril 

a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 11 

poslancov, miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva privítal starosta mestskej časti veliteľku MsP stanica 

Východ, Ing. Janičkanovú a riaditeľa OO PZ Košice – DH, mjr. Ing. Vargu. 

     Starosta mestskej časti navrhol, aby bod 5/ : Bezpečnostná situácia v mestskej časti bol 

zaradený za bod 3/ návrhu programu. Iné doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy 

k predloženému návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva neodzneli.  

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu programu rokovania so zmenou, navrhnutou 

starostom mestskej časti :  

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

                     rokovania 16. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH s tým, že bod 5/ : Bezpečnostná  

                     situácia v MČ Košice – DH sa zaradí za bod 3/ návrhu programu.             

Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.  
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K bodu 2 

          Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jana Rubická a Vladimír Potemra.       

                 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   v o l í   za overovateľov zápisnice zo  16. zasadnutia 

                           MiZ MČ Košice – DH poslancov Janu Rubickú a Vladimíra Potemru.  

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   

 

K bodu  3 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Repová, Sidor a Královič.      

 

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

                     poslancov Zuzanu Repovú, Mariána Sidora a Emila královiča.      

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4      

     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.   

     Rozprava neodznela. 

Starosta mestskej časti poďakoval predstaviteľom obidvoch polícii za súčinnosť pri akciách 

mestskej časti a rovnako za účasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.    

 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH  b e r i e   n a  v e d o m i e  a) Správu o činnosti stanice  

                    MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie od 1. 6. 2017 do  

                    31. 8. 2017, b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode  

                    Obvodného oddelenia PZ Košice – DH od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017. 

Hlasovanie : za 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 5 

     Starosta mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, informoval poslancov miestneho 

zastupiteľstva o svojej činnosti od posledného zasadnutia.  

     V rozprave vystúpili : 

-  Hargaš, reagoval na informáciu starostu ohľadne kontajnerovísk, má za to, že by bolo 

vhodné počkať na zrealizovanie podzemných kontajnerovísk v iných mestských 

častiach, následne potom vyhodnotiť vhodnosť podzemných kontajnerovísk v našej 

mestskej časti,  

- Zvolenský, zaujímalo ho, či s vybudovaním uzamykateľného kontajneroviska sa ráta 

aj na Adlerovej ulici, 

- starosta,  uzamykateľné kontajnerovisko bude vybudované aj na Adlerovej ulici,  

- Sedlák, upozornil na možný zápach z podzemných kontajnerovísk, 

- Pakan, na Adlerovej ulici pri polyfunkčnom dome je nefunkčný svetelný bod, za 

Lidlom je voľná plocha, odporučil zvážiť na tejto ploche vybudovanie parčíka 

s lavičkami,  
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- starosta, vyzval poslancov, aby dali podnet na osadenie lavičiek v mestskej časti, 

v lokalitách, kde by podľa ich názoru bolo osadenie lavičiek vhodné, aj vzhľadom na 

zhlukujúcu sa mládež v letných mesiacoch. 

 

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 11, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   

 

K bodu 6 

     Rozprava ku kontrole plnenia uznesení neodznela. 

 
/ na rokovanie sa dostavil poslanec Eduard Valkovský / 

 

 

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 13. 3. 2017 a 29. 5. 2017.  

Hlasovanie : za 11,  proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 7 

     Správa kontrolóra mestskej časti podáva informáciu o vykonaných kontrolách v období od 

20. 6. 2017 do 19. 9. 2017.   

     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 20. 6. 2017 do  

                     19. 9. 2017.  

                      

Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 8 

     Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do 

programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov,  zabezpečiť   

chod mestskej časti a uspokojovať potreby obyvateľov. 

     Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 bol 

schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 13. 12. 2016 uznesením č. 114 a)/2016. 

I. zmena rozpočtu bola vykonaná na základe Rozhodnutia starostu mestskej časti ku dňu 1. 2. 

2017 z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu januára  2017. Druhá  zmena 

rozpočtu bola schválená MiZ MČ Košice - DH dňa 29. 5. 2017  uznesením č. 130/2017. 

     Nevyhnutnou súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie 

finančného a programového plnenia rozpočtu.     

Starosta mestskej časti informoval, že nie všetky investičné akcie sú zahrnuté v plnení 

rozpočtu, v súčasnosti sa realizujú  svetelné body na ulici Kalinovská a Krosnianska, 

parkovacie miesta, v rekonštrukcii sú detské ihriská na ulici Lidické námestie a Fábryho. 

Materiál bol prorokovaný vo všetkých komisiách a v rade MiZ.  

 

      V rozprave vystúpili :  

- Pakan, upozornil na zatečený podchod medzi Kalinovskou ulicou a Adlerovou,  
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- starosta, podchody pod hlavnou cestou sú v správe Mesta Košice, Mesto Košice ich 

bude opravovať, tak ako bol opravený podchod pri OC Ondava. 

 

     

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 – Dargov- 

                     ských hrdinov za I. polrok 2017.      

Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 9 

       V súvislosti so skončením volebného obdobia prísediacich Okresného súdu Košice I, 

zvolených na obdobie 2014 - 2017 a prípravou volieb prísediacich na volebné obdobie 2018 - 

2021 v súlade so zákonom č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov, zaslal Okresný súd Košice I Mestskej časti Košice 

– Dargovských hrdinov list, v ktorom určil mestskej časti pre nastávajúce volebné obdobie 

prísediacich v počte 28.  

Záujem pracovať ako prísediaci okresného súdu prejavilo 11 obyvateľov mestskej časti.  

     Rozprava neodznela. 

  

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za prísediacich Okresného súdu Košice I pre volebné  

                     obdobie rokov 2018 – 2021 :  

 

1. Ján Drábik, bytom Maurerova 8, Košice,  

2. Ľudmila Davidová, Krosnianska 9, Košice,  

3. Ing. Jana Hargašová, bytom Clementisova 2, Košice,  

4. Eva Kuchárová, bytom Povstania českého ľudu 14, Košice,  

5. Ing. Gabriel Lalkovič, bytom Zupkova 12, Košice  

6. Juraj Lechner, bytom Benadova 6, Košice,  

7. Kristína Lechnerová, bytom Benadova 6, Košice,  

8. Mgr. Kristína Lechnerová, bytom Benadova 6, Košice,  

9. Mgr. Anna Palenčárová, bytom Adlerova 5, Košice,  

10. Mária Sušinová, bytom Tokajícka 16, Košice,  

11. JUDr. Janka Tomaščinová, bytom Krosnianska 17, Košice. 

Hlasovanie :  za 11, proti 0, zdržal sa 1, uznesenie bolo schválené 

   

K bodu 10 

     Odzneli nasledovné interpelácie : 

 

poslanec Královič :  

- v akom štádiu je riešenie schodiska z Ovručskej ulice na Krosniansku ulicu pri ZŠ 

Krosnianska 4, ako sa rieši osvetlenie k tomuto schodisku, 

- riešiť preliačinu pred vstupom do objektu Ovručská 17, 

- vyznačenie parkovacích miest na Ovručskej ulici, 

- ako sa postupuje pri riešení MHD na Furčianskej ulici smerom k SBD II a lesoparku, 

- riešiť rekonštrukciou zlý stav detského ihriska na Ovručskej 4. 
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Odpoveď na interpaláciu bude spracovaná písomne a zaslaná poslancovi Královičovi.  

 

  

K bodu 11 

     V diskusii vystúpili : 

- starosta, informoval poslancov o výskyte líšok v mestskej časti, hlavne v okolí 

„Modráku“.      

 

 

K bodu 12 

     Po vyčerpaní programu rokovania 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Andrejčák                                                                 PhDr. Peter Derevjaník, PhD. 

         starosta                                                                                           prednosta MÚ 

 

  

 

overovatelia :  Jana Rubická 

                        Vladimír Potemra 

 


