Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 13. 12. 2017
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 15.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.00 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Informácia o činnosti starostu mestskej časti – ústna
Bezpečnostná situácia v MČ Košice – DH
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Finančný a programový rozpočet MČ Košice – DH na roky 2018 – 2020 - návrh
Interpelácie
Diskusia
Záver

K bodu 1
17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dargovských hrdinov otvoril
a prítomných privítal starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Konštatoval, že je prítomných 12
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. Ospravedlnil
neprítomnosť kontrolóra mestskej časti na rokovaní MiZ.
K predloženému návrhu programu rokovania neodzneli žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu
rokovania 17. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH bez pripomienok.
Hlasovanie : za 12, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Vladimír Potemra a Ján Sekáč.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice zo 17. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Vladimíra Potemru a Jána Sekáča.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Rubická, Sopko, Hargaš.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie
poslancov Janu Rubickú, Martina Sopka a Tomáša Hargaša.
Hlasovanie : za 12, 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 :
- informoval o podpísaní Dodatku č. 3 k Dohode o splácaní dlhov mestskej časti, návrh
rozpočtu, ktorý je predkladaný na rokovanie MiZ je už po zapracovaní zníženej
splátky,
- s referátom dopravy Mesta Košice rokoval starosta o rekonštrukcii mosta,
- so Správou mestskej zelene rokoval o revitalizácii medziblokových priestorov na
základe predloženej projektovej dokumentácie,
- s Kositom rokoval starosta o zriadení kontajnerovísk,
- ÚPSVaR predložila mestská časť požiadavku na rekonštrukciu priestorov budovy
miestneho úradu,
- bola inštalovaná posledná kamera v mestskej časti – pri Modráku, jej inštalovanie
zabezpečila mestská polícia,
- prebieha zbierka šatstva v rámci akcie Ľudia ľuďom.
V rozprave vystúpili :
- Sekáč, dotazoval sa, či je zverejnená informácia o monitorovaní verejného
priestranstva pri nainštalovaní kamerového systému,
- starosta, informoval, že označenie je na objekte vyznačené,
- Sekáč, sa dotazoval na počet aktivačných pracovníkov v mestskej časti a na možnosť
ich poskytnutia na pomoc lesoparku.
- starosta, informoval, že MČ môže poskytnúť Lesoparku pomoc aktivačných
pracovníkov a za tým účelom sa skontaktuje s p. Weiserom a dohodne s ním bližšie
podmienky.
Na rokovanie sa dostavil poslanec Zvolenský.

-

Kandráč, vedúci odd. životného prostredia, podnikateľskej činnosti a výstavby,
informoval o rôznych formách výkonu práce občanov poskytnutých ÚPSVaR-om,
v súčasnosti pracujú v MČ 15 aktivační pracovníci,
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-

Sekáč, požiadal, aby aktivační pracovníci aspoň raz týždenne vyčistili okolie
Polikliniky Východ,
Kandráč, minimálne raz za týždeň aktivační zamestnanci chodia na čistotu aj
k Poliklinike Východ,
Sekáč, navrhol zvážiť zabezpečenie osvetlenie vstupu do lesoparku,
starosta, osvetlenie vstupu do lesoparku je problematické, nakoľko sa nachádza na
súkromnom pozemku, bude však hľadať možné riešenia.

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 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
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. Starosta mestskej časti poďakoval predstaviteľom obidvoch polícii za spoluprácu v roku
2017.
V rozprave vystúpili :
- Repová, požiadala o poskytnutie informácie, či sa riešila situácia okolo Postupimskej,
- veliteľka MsP, príslušníci MsP Východ chodia do tejto oblasti častejšie, veliteľka má
ale k dispozícii len jednu hliadku denne na celu mestskú časť,
- Sekáč, požiadal v rámci preventívnych programov urobiť besedu na školách a v
škôlkach
- veliteľka MsP, školy nemajú záujem o besedy, ak aj áno, tak skôr v jarných
mesiacoch, resp. pred koncom školského roku, navrhnú preto túto možnosť v jarných
mesiacoch,
- Rubická, na prechode pre chodcov ku OC po pravej strane parkujú autá z obidvoch
strán, čím blokujú parkovisko vybudované pre nakupujúcich v OC,
- starosta, situáciu je možné riešiť realizovaním vodorovného značenia,
- prednosta MÚ, bolo by to možné realizovať v pravej časti profilu komunikácie,
- Sekáč, navrhol zaoberať sa myšlienkou zabránenia vjazdu kamiónov cez sídlisko
smerom od Lingova, rovnako aj ako spomaliť výjazd áut na sídlisko Furča
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. 9. 2017 do 30. 11. 2017, b) Správu o stave bezpečnostnej situácie
v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ Košice – DH od
1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
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 19. 9. 2017.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1, uznesenie bolo schválené
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K bodu 7
Správa kontrolóra mestskej časti podáva informáciu o vykonaných kontrolách v období od
19. 9. 2017 do 7. 12. 2017.
V rozprave vystúpili :
- Sekáč, zaujímalo ho, či mestská časť potrebuje dve motorové vozidlá, keďže v správe
kontrolóra sa dočítal, že osobné motorové vozidlo Fábia v roku 2016 nebolo
stavebným úradom využité,
- starosta, jedno vozidlo je určené na rozvoz stravy a druhé vozidlo Fábia nebolo
využité len zo strany zamestnancov stavebného úradu Mesta Košice.
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 19. 9. 2017 do
7. 12. 2017.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 8
K predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 neodznela rozprava.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený Plán kontrolnej činnosti
na rok I. polrok 2018.
Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 9
Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2018 je v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách navrhnutý ako vyrovnaný. Podstatnú časť príjmov v rozpočte na
rok 2018 tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani fyzických osôb. Uvedená daň je
poukazovaná Mestom Košice na základe uznesenia MZ. Podielové dane sú na rok 2018
plánované na úrovni roku 2017. Vo výdavkovej časti rozpočtu je prednostne zabezpečené
splácanie dlhu mestskej časti voči ŠFRB a SFK. Rozpočet MČ Košice – DH sa zostavuje ako
viacročný rozpočet, rozpočet na rok 2018 je záväzný, rozpočty na roky 2019 a 2020 nie sú
záväzné.
Kontrolór mestskej časti vo svojom odbornom stanovisku k návrhu finančného
a programového rozpočtu mestskej časti na roky 2018 – 2020 odporučil schváliť navrhovaný
rozpočet na rok 2018 a zobrať na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020.
Rada MiZ MČ Košice – DH rovnako odporučila miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu na rok 2018 schváliť a návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie.
V rozprave vystúpili :
- prednosta MÚ, poukázal na to, že v rámci miestneho úradu pristúpili k maximálnemu
zníženiu všetkých výdavkov, ktoré to umožňovali. Problematické to však bolo na
sociálnom oddelení.
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Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
a) s c h v a ľ u j e
Finančný a programový rozpočet na rok 2018
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok

1 008 634 €
999 155 €
+ 9 479 €

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – schodok

0€
117 500 €
- 117 500 €

Finančné operácie
Príjmové
Výdavkové
Rozdiel – schodok

229 909 €
121 888 €
- 108 021 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom

1 238 543 €
1 238 543 €

b) b e r i e n a v e d o m i e
Finančný a programový rozpočet:
- na rok 2019
príjmy
výdavky
- na rok 2020
príjmy
výdavky

1 200 442 €
1 200 442 €
1 185 568 €
1 185 568 €

Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
K bodu 10
Odzneli nasledovné interpelácie :
- Sekáč, pýtal sa, aké sú možnosti realizácie furčianskeho trhoviska, občania si ho
žiadajú,
- starosta, mestská časť nemá pozemky vo vlastníctve a mestský pozemok na základe
zmluvy o nájme prenajímať nemá možnosť, odpoveď na interpeláciu bude poslancovi
doručená písomne,
- Sekáč, sa opýtal či by nebolo možné organizovanie aspoň príležitostných trhov,
- starosta, podrobnejšiu informáciu podá miestny úrad písomne.
K bodu 11
V diskusii vystúpili :
-

Rubická, požiadala o osadenie tabule „Zákaz vodenia psov“ na Dvorkinovú ulicu,
nakoľko pôvodná tabuľa bola odstránená,
Hargaš, upozornil na nefungujúci stĺp verejného osvetlenia na Clementisovej 2
(č. 70220).

K bodu 12
Po vyčerpaní programu rokovania 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta
mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým
príjemné prežitia vianočných sviatkov a rokovanie miestneho zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

overovatelia : Ján Sekáč
Vladimír Potemra

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

