Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov,
konaného dňa 23. 6. 2020
___________________________________________________________________________
Hodina začatia

: 14.00 hod.

Hodina ukončenia : 16.40 hod.
Miesto konania

: sobášna sieň, Dvorkinova 7, Košice

Počet prítomných : podľa prezenčnej listiny

1. O t v o r e n i e
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 MČ Košice – DH
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
9. Záverečný účet MČ Košice – DH za rok 2019 a rozbor rozpočtového hospodárenia
10. Individuálna výročná správa MČ Košice – DH za rok 2019
11. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
12. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Košice - DH
13. Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
13/1 Zmena a doplnenie uznesenia MiZ MČ Košice – DH č. 43/2019 zo dňa 10. 9. 2019
14. Interpelácie
15. Diskusia
16. Z á v e r
K bodu 1
8. 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 starosta privítal veliteľku stanice Východ MsP a riaditeľa
OO PZ Košice – DH.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu programu rokovania :
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Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e predložený návrh programu rokovania
8. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 12, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.
Starosta MČ navrhol doplniť do programu rokovania miestneho zastupiteľstva bod 13/1 :
Zmena a doplnenie uznesenia MiZ MČ Košice – DH č. 43/2019 zo dňa 10. 9. 2019.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu starostu MČ :
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e doplnenie bodu 13/1 : Zmena a doplnenie
uznesenia MiZ MČ Košice – DH č. 43/2019 zo dňa 10. 9. 2019, do programu
rokovania 8. zasadnutia MiZ MČ Košice – DH.
Hlasovanie : za 12, zdržal sa 0, proti 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Sobodová a Sekáč.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za overovateľov zápisnice z 8. zasadnutia
MiZ MČ Košice – DH poslancov Dušanu Sobodovú a Jána Sekáča.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Babušík, Rubická a Georgiev.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH v o l í za členov návrhovej komisie poslancov Dominika
Babušíka, Janu Rubickú a Rolanda Georgieva.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 4
Správy obvodného oddelenia PZ Košice – DH a stanice Východ mestskej polície
o bezpečnostnej situácii v mestskej časti boli zaslané poslancom pred zasadnutím MiZ.
V rozprave vystúpili :
-

starosta : poďakoval sa za spoluprácu obom predstaviteľom polície počas obdobia
pandémie,

-

Novák : požiadal o názor oboch predstaviteľov polície na kontrolu prejazdu nákladných
motorových vozidiel cez mestskú časť, pretože ako vhodnejšia možnosť sa mu javí
riešiť kontrolu kamerami, tzn. objektívnou zodpovednosťou,
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-

riaditeľ OO PZ : problém prejazdu nákladných motorových vozidiel, resp. kamiónov
cez mestskú časť sleduje mestská polícia v spolupráci s obvodným oddelením, oba
orgány spolupracujú pri zabezpečovaní cestnej dopravy, návrh poslanca presunie na
okresný dopravný inšpektorát,

-

Stanko : smeroval otázku na riaditeľa obvodného oddelenia, zaujímal sa, či má polícia
vytipované problematické oblasti, ulice v mestskej časti pokiaľ ide o návykové látky,

-

Sekáč : poukázal na nevhodné osadenie dopravnej zákazovej značky v križovatke
Herlianska ulica, motorové vozidlá prichádzajúce od Michaloviec ju zaregistrujú až po
zaradení sa do dopravného pruhu,

-

Sekáč : upozornil na vrak na Bielocerkevskej ulici 27,

-

starosta : zákazovej značke na križovatke Herilianska predchádza príkazová značka,
nemal by byť problém so správnym zaradením,

-

riaditeľ OO PZ : na riešení drogovej trestnej činnosti sa podieľa protidrogová jednotka,
obvodné oddelenie aktívne spolupracuje s protidrogovou jednotkou, tipujú sa zóny na
základe informácií od občanov a tiež vlastných poznatkov, evidenciu vedie
protidrogová jdnotka,

-

veliteľka MsP stanica Východ : vrak na Bielocerkevskej ulici mestská polícia eviduje,
urobila všetky kroky, ktoré mestská polícia môže vykonať, motorové vozidlo ale nie je
vyradené z evidencie, prebieha dedičské konanie,

-

starosta : požiadal veliteľku mestskej polície, aby tento vrak bol odtiahnutý hneď, ako
to okolnosti dovolia,

-

Križalkovič : na križovatke Krosnianska – Zupkova, nad dopravným ihriskom, by bolo
vhodné umiestniť na jednu stranu značku zákaz státia,

-

Valkovský : bolo by vhodné riešiť dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti
motorových vozidiel smerom od Kurskej na sídlisko.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH

berie na vedomie

a) Správu o činnosti stanice MsP Východ a o stave verejného poriadku za obdobie
od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020
b) Správu o stave bezpečnostnej situácie v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ
Košice – DH od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 5
Starosta informoval poslancov o svojej činnosti od zasadnutia miestneho zastupiteľstva
v marci 2020.
V rozprave vystúpili :
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-

Križalkovič : chcel by sa zúčastniť kontrolného dňa na dopravnom ihrisku, požiadal
starostu, aby ho informoval, keď bude daný termín,

-

starosta : poslancov bude informovať, keď bude termín kontrolného dňa stanovený,

-

Križalkovič : na dopravnom ihrisku pri prebiehajúcej výstavbe je umiestnený oznam
zákazu vstupu, napriek tomu sa tan zdržiavajú deti, pýtal sa, či bol hlásený nejaký úraz,

-

starosta : mestská časť nemá informáciu o tom, že by k nejakému úrazu došlo.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu starostu
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov o jeho činnosti od zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
konaného dňa 10. 3. 2020.
Hlasovanie : za 12, 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 26. 5. 2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Správu o vykonaných kontrolách uviedol kontrolór mestskej časti. Mestská časť nedostala
v sledovanom období sťažnosť ani petíciu, po kontrole vybavovania interpelácií upriamil
pozornosť na charakter interpelácií, niektoré sú skôr otázkou, dopytom, podnetom a patria skôr
do bodu diskusia.
V rozprave vystúpili :
- Križalkovič : pri prevádzke motorových vozidiel sú vykazované vysoké náklady na
opravy, najmä pri motorovom vozidle, ktoré zabezpečuje rozvoz stravy, pýtal sa, či
mestská časť žiadala mesto Košice o nové auto,
- starosta : mestská časť požiadala mesto Košice o nové motorové vozidlá, resp.
o výmenu súčasných dvoch za jedno nové, alebo menej opotrebované, žiadosti zatiaľ
vyhovené nebolo,
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 mestskej časti Košice Dargovských hrdinov za
obdobie od 11. 3. 2020 do 11. 6. 2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
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K bodu 8
Rozprava v bode neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti kontrolóra
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na II. polrok 2020.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.

K bodu 9
Najdôležitejším finančným tokom v rozpočte mestskej časti v roku 2019 boli podielové dane,
ktoré mestskej časti poukazovalo mesto Košice na základe uznesenia MZ. Ďalším dôležitým
zdrojom finančných prostriedkov bol prísun financií od štátu na prenesené kompetencie, ktoré
mestská časť v roku 2019 zabezpečovala. Zdrojom vlastných príjmov mestskej časti boli
predovšetkým správne poplatky.
Do výdavkovej časti rozpočtu mestská časť zapracovala, v zmysle uzatvorenej Dohody o
splátkach a Dodatku č. 3, splácanie dlhov voči ŠFRB a ÚVA. Ostatné výdavky boli prispôsobené
príjmom.
Rozpočet bol zmenený trikrát. Celkové plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené predovšetkým tým,
že mestská časť prebytkom bežného rozpočtu dokázala vykryť výdavky kapitálového rozpočtu a aj
finančné operácie výdavkové.
Rezervný fond v roku 2019 nebol použitý.
Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách, rada MiZ záverečný účet prerokovala
a odporučila MiZ záverečný účet za rok 2019 schváliť.
Súčasťou materiálu je audítorská správa a stanovisko miestneho kontrolóra.
V rozprave vystúpili :
- Stanko : pýtal sa, jako prebehol výber audítora,
- starosta : výber audítora bol realizovaný prieskumom.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH
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 2019.
2. Správu audítora za rok 2019.
II. s c h v a ľ u j e
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2019
nasledovne:
1. Plnenie rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2019 a to:
a) Bežný rozpočet
bežné príjmy

1 334 592,90
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bežné výdavky
výsledok hospodárenia bežného rozpočtu
b) Kapitálový rozpočet
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
výsledok hospodárenia kapitálového
rozpočtu

1 064 035,38
+270 557,52

119 164,25
215 404,65
-96 240,40

c) Finančné operácie
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Výsledok hospodárenia FO

5 956,29
121 888,04
- 115 931,75

d) Celkové plnenie rozpočtu
plnenie celkových príjmov vo výške
plnenie celkových výdavkov vo výške
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)

1 459 713,44
1 401 328,07
+58 385,37

2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:
a) Rezervný fond
tvorbu (príjem) vo výške
použitie (výdaj) vo výške
stav k 31. 12. 2019

3 688,47
0,00
446 076,15

b) Sociálny fond
tvorbu (príjem) vo výške
použitie (výdaj) vo výške
stav k 31. 12. 2019

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške

11 145,11
9 117,36
14 241,54

3 936 418,69 € /Súvaha/

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
6. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 2019 vo výške 58 122,74 € nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu
58 122,74 €
7. Finančné usporiadanie hospodárenia voči
a) štátnemu rozpočtu
b) Mestu Košice
c) iným
7. Hodnotenie plnenia programov za rok 2019
III. Súhlasí s celoročným hospodárením Mestskej časti Košice Dargovských
hrdinov za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené
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K bodu 10
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 v bode neodznela.
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 2019.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 11
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom
zvereným do správy MČ Košice – Dargovských hrdinov, schválených uznesením miestneho
zastupiteľstva MČ Košice – DH č. 159/2013, v znení dodatkov č.1 a 2, môže starosta na základe
čl. 8, rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky nad 3500 eur po
predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Exekútorom, povereným výkonom exekúcie sa nepodarilo dlhodobo vymôcť uvedené
pohľadávky v prospech oprávneného. Pohľadávky sa tak stali dlhodobo nevymožiteľné. Došlo
ex lege (zo zákona) k zastaveniu starých exekúcií podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019
Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pretože uplynula rozhodná doba – 5 rokov od poverenia na výkon exekúcie.
V rozprave vystúpili :
- Stanko : zaujímal sa, či sa hľadala aj iná možnosť riešenia týchto pohľadávok,
- Križalkovič : má vedomosť, že pán Medzihradský, Mama Delikates Family, je
vlastníkom ďalších prevádzok,
- Rubická : nie je jednoznačné, či ide o tú istú osobu,
- Stanko : navrhol, aby sa o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia hlasovalo
samostatne.
Hlasovanie o návrhu poslanca Stanka :
za : 12, proti : 0, zdržal sa : 0, návrh bol schválený

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e návrh na upustenie od vymáhania
pohľadávky a následné odpísanie pohľadávky:
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a) Ján Chlebana - SILVIA, IČO: 33 633 932, EX 1096/2006, pohľadávka s prísl. vo
výške 8 286,22 eur.
Hlasovanie : za 12, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené
b) Vojtech Vrábel - BELLY, IČO: 30 681 561, EX 496/2005, pohľadávka s prísl. vo
výške 12 572,17 eur.
Hlasovanie : za 12, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené
c) MAMA DELIKATES FAMILY, s. r. o, sídlo Tr. G. L. Svobodu, OC Ondava, 040 22
Košice, IČO: 31 652 298, EX548/2004, EX20/2007 – pohľadávka 13 266,07 €.
Hlasovanie : za 1, proti : 5, zdržal sa : 6, uznesenie nebolo schválené
K bodu 12
Základným cieľom Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti Košice
Dargovských hrdinov, je definovanie pravidiel pre etický výkon mandátu vo verejnej správe
ako základu pre budovanie dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednotlivých
predstaviteľov. Dôraz sa kladie na poslanie samosprávy ako služby obyvateľom permanentne
smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb.
Etický kódex sú základné princípy a štandardy správania sa, ktorých dodržiavanie sa očakáva
od volených predstaviteľov pri výkone ich funkcie.
Rozprava neodznela.
Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e Etický kódex volených predstaviteľov
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 13
V súčasnosti platný rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu bol spracovaný
v roku 2005, od tej doby došlo k zmene súvisiacich zákonov s ústavným zákonom č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a síce napr. zákona
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
Predkladaná verzia rokovacieho poriadku bola prerokovaná a dopracovaná v súčinnosti
s predsedom komisie. Vynovenie rokovacieho poriadku sleduje zároveň aj dosiahnutie vyššej
transparentnosti pri rokovaní osobitnej komisie MiZ.
V rozprave vystúpili :
- Stanko : vyzval predsedu komisie, poslanca Mariána Krasnovského, aby sa vyjadril
k predkladanému rokovaciemu poriadku, resp. k jeho návrhom na dopracovanie
materiálu,
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-

Krasnovský : ním navrhované zmeny a doplnenia boli zapracované, išlo len o malé
úpravy.

Uznesenie : MiZ MČ Košice – DH s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok osobitnej komisie
MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
Hlasovanie : za 12, proti 0, zdržal sa 0, uznesenie bolo schválené.
K bodu 13/1
Bod otvoril starosta mestskej časti. Informoval poslancov o najnovšom vývoji vo veci
riešenia priestorov pre miestny úrad. Mestskej časti boli ponúknuté priestory firmy Labaš v OC
Laborec, ktoré by si mohla mestská časť prenajať a využívať ako kancelárie miestneho úradu
po zrekonštruovaní po požiari, s predpokladaným termínom jar 2021. Vzhľadom na polohu sú
tieto priestory pre mestskú časť zaujímavé. Mestská časť by riešila v novej výstavbe
obchodného centra firmy Labaš len sobášnu sieň a spoločenské centrum, ktoré je momentálne
v priestoroch na Jegorovovom námestí. Z toho dôvodu je MiZ predložený návrh na zmenu
a doplnenie prijatého uznesenia č. 43/2019, zo dňa 10. 9. 2019.
V rozprave vystúpili :
- Stanko : navrhol, či by nebolo vhodné uvádzať rozsah výmery plochy v rozpätí od – do,
- Valkovský : požiadal starostu o opätovné vysvetlenie jednotlivých platieb za m2,
- Križalkovič : požiadal o vyhlásenie 5 minútovej prestávky k sformulovaniu
pozmeňujúceho návrhu
Hlasovanie o vyhlásení prestávky : za : 12, proti : 0, zdržal sa : 0
Starosta mestskej časti vyhlásil 5 minutovú prestávku.
Poslanec Križalkovič predložil pozmeňujúci návrh :
Uznesenie : Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, mení
a dopĺňa prijaté uznesenie č. 43/2019 zo dňa 10.09.2019 v nasledovnom
znení:
1. V časti „B. o d p o r ú č a“, sa v bode 1
a) vypúšťajú slová „v administratívnej časti“ a nahrádzajú sa slovami „časti budovy“,
zároveň sa slová „nebude menšia ako 350 m2“, nahrádzajú slovami „nebude väčšia
ako 350 m2“,
b) za prvú vetu bodu 1 v časti B sa vkladá upravený bod 3, pôvodne schváleného
uznesenia č. 43/2019 a to v časti, v ktorej sa slová „pri administratívnej časti“
nahrádzajú slovami „pri časti budovy“,
2. Nový bod 1, v časti „B o d p o r ú č a“, tak znie:
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Výmera časti budovy slúžiacej pre potreby mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov, nebude väčšia ako 350 m2, pričom cena za prenájom týchto nebytových
priestorov nepresiahne sumu 6 eur/m2 /mesiac s DPH.
Súčasťou prenajímaného priestoru bude aj sobášna sieň (spoločenská miestnosť) vo
veľkosti nie menšej ako 250 m2 pre mestskú časť Košice - Dargovských hrdinov,
s výškou nájmu 2,50 EUR/m2/mesiac s DPH, s podmienkami nájmu ako pri časti
budovy, ktorú bude môcť mestská časť prenajímať aj tretím osobám.
3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
4. V ostatných častiach ostáva uznesenie č. 43/2019 zo dňa 10.09.2019 v platnosti bez
zmien.
Hlasovanie : za : 12, proti : 0, zdržal sa : 0, uznesenie bolo schválené

K bodu 14
S interpeláciou vystúpil :
-

Križalkovič : žiadal o informáciu, či mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
doručil pán Medzihradský nejakú žiadosť.

K bodu 15
Diskusia neodznela

K bodu 16
Po vyčerpaní programu rokovania 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta mestskej
časti, Mgr. Jozef Andrejčák, poďakoval poslancom za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta MÚ

verovatelia : Ing. Dušana Sobodová
MUDr. Ján Sekáč
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