
  

 

   M i e s t n e  zastupiteľstvo  mestskej časti  Košice  –  Dargovských hrdinov 

 

                   Z Á P I S N I C A 

 

z  ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - 

Dargovských hrdinov, konaného dňa  4. 12. 2018 

 

 

Hodina začatia        :  14.00 hod. 

Hodina ukončenia   :  15.30 hod. 

Miesto konania        :  sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice  

Počet prítomných    :  podľa prezenčnej listiny 

                                      

P r o g r a m : 

1. O t v o r e n i e  

2. Informácia miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu MČ   

a poslancov MiZ MČ Košice – DH, konaných dňa 10.11.2018 

3. Zloženie sľubu starostu MČ 

4. Zloženie sľubu poslancov MiZ MČ Košice – DH 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu MČ 

6. P r e s t á v k a  

7. Schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice, voľba    

návrhovej komisie 

8. Organizačné a personálne otázky 

a/ Zriadenie Rady MiZ MČ Košice – DH a voľba jej členov 

c/ Voľba predsedov a členov komisií MiZ 

9. Poverenie poslancov na zastupovanie starostu pri obrade uzavretia manželstva  

10. Z á v e r 

 

 

K bodu 1, 2, 3, 4, 5 

      Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal  

starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák. Zvlášť privítal na zasadnutí MiZ europoslankyňu, 

Mgr. Moniku Smolkovú.   

 

Kedže išlo o ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva požiadal starosta 

přítomných, aby povstali a bola odohraná hymna SR. 
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Následne vyzval predsedu miestnej volebnej komisie, pána JUDr. Vladimíra Dudíka,  

aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy MČ Košice –  

Dargovských hrdinov, ktoré sa konali 10. 11. 2018. Po informácii o výsledkoch volieb 

predseda miestnej volebnej komisie odovzdal starostovi, Jozefovi Andrejčákovi, 

osvedčenie o zvolení a zablahožel mu. Mgr. Andrejčák prečítal sľub starostu a svojim 

podpisom sľub potvrdil.    

Následne vyzval starosta funkčne najstaršieho poslanca, Eduarda Valkovského, aby 

prečítal sľub poslanca miestneho zastupiteľstva a požiadal zvolených poslancov, aby 

svojim podpisom zloženie sľubu potvrdili.  

Zvolení poslanci si prevzali po podpísaní sľubu od predsedu miestnej volebnej 

komisie osvedčenie o zvolení. 

 

     Vo svojom príhovore sa opätovne zvolený starosta MČ Košice – DH, Mgr. Jozef 

Andrejčák, poďakoval všetkým, ktorí ho vo voľbách podporili za prejavenú dôveru. 

Volebný program, ktorý vo voľbách predstavil, bol postavený na reálnych základoch, 

jeho realizácia bude vychádzať z finančných zdrojov, ktoré mestská časť bude 

v nasledúcom volebním období mať.  Vyjadril presvedčenie, že na pôde 

zastupiteľstva budú poslanci spoločne, bez ohľadu na politickú stranu, riešiť 

problémy sídliska, mestskej časti, očakáva konštruktívny prístup, diskusiu, námety od 

všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Jeho dvere sú ako pre občanov mestskej 

časti, tak aj pre poslancov, stále otvorené. 

 

     Starosta udelil slovo poslankyni Európskeho parlamentu, Mgr. Monike Smolkovej, 

ktorá vo svojom príhovore pozdravila zvolených poslancov miestneho zastupiteľstva, 

zablahožela k zvoleniu starostovi i poslancom mestskej časti. Vyjadrila presvedčenie, 

že poslanecký zbor bude fungovať ako jeden tím pre túto mestskú časť, pre jej 

občanov, spoločne bude hľadať ciele, východiska. V závere popriala všetkým pevné 

zdravie a sily pri poslaneckej práci.    

 

     Na rokovaní miestneho zatupiteľstva privítal starosta veliteľku MsP stanica 

Východ, Ing. Magdalénu Janičkanovú.  

 

     Starosta vyhlásil 5 minútovú prestávku a vyzval poslancov, aby počas tejto 

prestávky spracovali návrhy na členov rady a komisií. 

   

 

K bodu 7 

 

     Starosta MČ, Mgr. Andrejčák, otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva.  

     K návrhu programu rokovania neodzneli žiadne doplňujúce, či pozmeňujúce 

návrhy. 

Hlasovanie : za : 13, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené. 

      

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Sobodová a Križalkovič. 

Hlasovanie : za : 13, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené. 

      

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Rubická, Dvorský a Valkovský.  
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Hlasovanie : za : 13, proti : 0, zdržal sa : 0. 

 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH  

                    a/ s c h v a ľ u j e  program ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ  

                        Košice – DH bez pripomienok, 

                    b/ v o l í   

1. za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MiZ  

MČ Košice – DH poslancov Dušanu Sobodovú a Romana 

Križalkoviča, 

2. za členov návrhovej komisie poslancov Janu Rubickú, Jaroslava 

Dvorského a Eduarda Valkovského. 

 

Starosta vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení k bodom 2 – 5. 

 

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH  a/  b e r i e   n a   v e d o m i e   : 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy MČ Košice – DH, 

konaných dňa 10. 11. 2018 

2. vystúpenie zvoleného starostu MČ Košice – DH,  

                            b/  k o n š t a t u j e,  že 

1. zvolený starosta MČ Košice – DH, Mgr. Jozef  

     Andrejčák, zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

     MČ Košice – DH, 

2. zvolení poslanci MiZ MČ Košice – DH zložili  

predpísaný sľub poslanca MiZ MČ Košice – DH.       

Hlasovanie : za 13, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 8 

 

     Organizačné a personálne otázky miestneho zastupiteľstva boli prerokované 

poslancami počas prestávky. 

Poslanci sa dohodli, že sa bude hlasovať o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia 

samostatne. 

V rozprave vystúpili :  

- Sekáč : návrh na zloženie rady vychádza čisto z politických dohôd, nie 

z logiky, má za to, že členmi rady by mali byť starší, skúsení poslanci, ktorí 

majú už v mestskej časti niečo odpracované.  

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH    

 

a/   z r i a ď u j e  

      Radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, 

b/   v o l í  

      za členov Rady MiZ MČ Košice – DH poslancov : Roman Križalkovič,  

      Eduard Valkovský, Matúš Novák a Dominik Babušík.  

 

Hlasovanie : za : 10, proti : 0, zdržal sa : 3, uznesenie bolo schválené. 
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c/  v o l í  

1.  za členov finančnej komisie poslancov : 

     Jana Rubická - predseda   

        členovia : Marek Antoš, Roland Georgiev, Eduard Valkovský, 

 

Hlasovanie : za 13, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené. 

 

 

  2.  za členov komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a  

       výstavby poslancov :                    

       Roman Križalkovič – predseda 

       členovia : Ľubor Kalafus, Ján Sekáč, Dušana Sobodová, Matúš Novák, Vladislav   

                        Stanko,    

 

Hlasovanie : za : 13, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené. 

 

  3.  za členov komisie sociálnej, kultúry a športu poslancov : 

        Dominik Babušík – predseda 

        členovia : Jaroslav Dvorský, Marián Krasnovský, 

 

Hlasovanie : za 13, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené. 

 

  4.   za členov komisie na ochranu verejného záujmu poslancov : 

Marián Krasnovský – predseda 

členovia : Jaroslav Dvorský, Ján Sekáč, Vladislav Stanko.  

 

Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0,  uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 9 

     Rozprava neodznela. 

 

Uznesenie :  MiZ MČ Košice – DH  v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č.  

                     36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov   p o v e r u j e  

                     funkciou sobášiacich poslancov : Dušana Sobodová, Dominik  

                     Babušík, Vladislav Stanko a Jaroslav Dvorský.  

Hlasovanie : za 13, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 10 

     Starosta MČ upozornil nových poslancov na majetkové priznanie v zmysle 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení ( tlačivo bolo poslancom zaslané 

s materiálmi ), ktoré sú povinní podať do 30 dní od nastúpenia do funkcie poslanca 

MiZ. Súčasne pozval všetkých prítomných na „Mikuláša“, akciu organizuje mestská 

časť s materským centrom Pastierik v piatok 7. 12. 2018 a v sobotu 8. 12. 2018,  
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pozvánka bola poslancom zaslaná. Na Hlavnej ulici v rámci „Rozprávkových Vianoc“ 

bude 11. 12. 2018 zabezpečovať program Konzervatórium Jozefa Adamoviča, v čase 

od 17. 00 hod. do 20.00 hod bude starosta podávať primátorský punč. Starosta vyzval 

poslancov, aby sa pri podávaní punču k nemu pripojili.      

  

     Po vyčerpaní bodov rokovania ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice – DH 

starosta MČ, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval prítomným za účasť, s blížiacimi sa 

vianočnými sviatkami poprial všetkým ich príjemné prežitie v kruhu najbližších 

a pozval prítomných na pohár šampanského. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Andrejčák                                                 PhDr. Peter Derevjaník, PhD. 

         starosta                                                                       prednosta MÚ 

 

 

 

overovatelia : Ing. Dušana Sobodová 

                       Ing. Roman Križalkovič       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


