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Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Košice  –  Dargovských hrdinov 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z  2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, 

konaného dňa  20. 5. 2019 

___________________________________________________________________________ 

Hodina začatia       :  15.00 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. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnení uznesení 

5. Záverečný účet a rozbor rozpočtového hospodárenia MČ Košice – DH za rok 2018 

6. Individuálna výročná správa MČ Košice -DH za rok 2018 

7. Diskusia 

8. Z á v e r  

 

K bodu 1       

    2. 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.   

     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 2. 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 Križalkovič a Georgiev.       

                 

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH   v o l í   za overovateľov zápisnice z  2. zasadnutia 

                           MiZ MČ Košice – DH poslancov Romana Križalkoviča a Rolanda Georgieva.  
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Hlasovanie : za 8, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.   

 

     K bodu  3 

          Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Krasnovský, Novák a Babušík.        

 

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

                     poslancov Mariána Krasnovského, Matúša Nováka a Dominika Babušíka.      

Hlasovanie : za 8, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené. 

 

Na rokovanie sa dostavil poslanec Eduard Valkovský.  

 

K bodu 4 

     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 4. 3. 2019.  

Hlasovanie : za 9,  proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 5 

     Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2018. 

Najdôležitejším finančným tokom v rozpočte mestskej časti v roku 2018 boli podielové dane, 

ktoré mestskej časti poukazovalo mesto Košice. Ďalším dôležitým zdrojom finančných 

prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré mestská časť v roku 

2018 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli predovšetkým správne 

poplatky. Do výdavkovej časti rozpočtu mestská časť zapracovala splácanie dlhov voči ŠFRB 

a ÚVA. Rozpočet bol menený štyrikrát. Celkové plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené 

predovšetkým tým, že mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky 

kapitálového rozpočtu a čiastočne aj výdavkové finančné operácie.  

Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonmi a inými 

súvisiacimi právnymi predpismi. Účtovnú závierku mestskej časti posúdil a overil nezávislý 

audítor.  

Rada miestneho zastupiteľstva odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet za 

rok 2018.  

Kontrolór mestskej časti vo svojom odbornom stanovisku odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti za rok 2018 bez výhrad. 

     Rozprava neodznela.     
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Uznesenie : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov  

 

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 2018. 

2. Správu audítora za rok 2018 

 

II.  s c h v a ľ u j e 

 

           Záverečný účet Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov  

           za rok 2018   nasledovne: 

  

1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31.12.2018 a to: 

 

a) Bežný rozpočet  

    bežné príjmy                                                                                    1 096 715,47 

    bežné výdavky                                                                                    958 344,23 

    výsledok hospodárenia bežného rozpočtu                                                +138 371,24 

  

 b) Kapitálový rozpočet   

     kapitálové príjmy 92 000,00 

     kapitálové výdavky                                                                              168 975,70 

     výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu   -76 975,70 

  

c) Finančné operácie  

    Finančné operácie príjmové 70 134,92 

    Finančné operácie výdavkové 121 885,70 

    Výsledok hospodárenia FO                                                               - 51 750,78 

 

 

  
  

  

 d) Celkové plnenie rozpočtu    

     plnenie celkových príjmov vo výške                                               1 258 850,39 

     plnenie celkových výdavkov vo výške                                            1 249 205,63 

     výsledok hospodárenia bežného roka     

     (prebytok)                               

+9 644,76 

 

 

Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:    

 

a)  Rezervný fond         

tvorbu (príjem) vo výške                                                                    8 025,35 

použitie (výdaj) vo výške 60 000,00 

stav k 31.12.2018    442 387,68 
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b)  Sociálny fond  

tvorbu (príjem) vo výške    10 132,10 

použitie (výdaj) vo výške    8 772,78 

stav k 31.12.2018    12 213,79  

      

Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 3 783 390,35  €       

/Súvaha/ 

 

4.  Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

5.  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2018 vo výške        3 688,47  €   

nasledovne: 

- na tvorbu rezervného fondu 3 688,47  €    

 

6.  Finančné usporiadanie hospodárenia voči   

a) štátnemu rozpočtu  

b) Mestu Košice 

c) iným  

 

7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2018 

 

III. Súhlasí s celoročným hospodárením mestskej časti  

 Košice – Dargovských hrdinov za rok 2018 bez výhrad. 

                     

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6 

     Spracovanie výročných správ upravuje zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Výročná správa by mala byť verným obrazom vývoja a situácie 

v mestskej časti. Výročná správa je informačným zdrojom o účtovnej jednotke, čiže tzv. 

prezentačným a propagačným materiálom. Výročnú správu svojim podpisom potvrdzuje 

starosta mestskej časti. Obsahom výročnej správy je účtovná závierka, ktorá je vyhotovená za 

to isté obdobie ako výročná správa. Ďalším veľmi dôležitým dokumentom výročnej správy je 

správa audítora o overení tejto účtovnej závierky.  

     Rozprava neodznela. 

 

Na rokovanie sa dostavil poslanec Vladislav Stanko.  

 

 

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

                     Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 2018. 

 

Hlasovanie : za 9, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené 
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K bodu 7 

     V diskusii vystúpili : 

- starosta mestskej časti :  

- informoval poslancov o pripravovaných akciách v mestskej časti : MDD 2. 6.    

  2019, Deň Furče 8. 6. 2019, 5. 6. 2019 Hudba v lese, viac informácií  

  o týchto akciách bude zverejnených na stránke mestskej časti, poslancom budú  

  pozvánky zaslané mailom,  

- v nedeľu 26. mája od 8. hodiny sa bude vyháňať diviačia zver z ulíc Jaltská,  

  Bašťovanského, Benadova, Lidické námestie, Kurská i v lese nad Prešovskou  

  cestou smerom pod Adlerovu ulicu. Vyháňanie bude realizovať poľovnícke  

  združenie Lovena v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky a  

  Mestskou políciou Košice, 

- k prerokovaniu prenájmu pozemku mesta Košice, obchodnou verejnou súťažou,     

  za účelom výstavby občianskej vybavenosti, zvolá starosta rokovanie    

  v niekoľkých termínoch, poslanci budú informovaní o termínoch v priebehu  

  nasledujúcich dní,    

- Križalkovič : získal informáciu, že aktivační zamestnanci boli upratovať pri 

objekte Lidl ( nová stavba ), žiadal o informáciu, či sa to zakladá na pravde, 

- starosta mestskej časti : nie je to pravda, ide o územie Košickej Novej Vsi. 

     

 

K bodu 8 

     Po vyčerpaní programu rokovania 2. 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 :  Roman Križalkovič 

                        Roland Georgiev 

 

 


