
Kontrolór mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov 

 

Správa 

o kontrole plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - DH   

zo  dňa 23. 6. 2020. 

 

Na 8. zasadnutí MiZ MČ Košice – DH, ktoré sa konalo dňa 23. 6. 2020, bolo prijatých 15 

uznesení od č. 71/2020 po č. 85/2020.  

  

Uznesením č. 71/2020 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje predložený návrh programu 

rokovania 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov bez pripomienok. 

Uznesením č. 72/2020 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje 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. 

Uznesením č. 73/2020 MiZ MČ Košice – DH volí overovateľov zápisnice. 

Uznesením č. 74/2020 MiZ MČ Košice – DH volí návrhovú komisiu. 

Uznesením č. 75/2020 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 

 

Uznesením č. 76/2020 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie 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.  

Uznesením č. 77/2020 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov zo dňa 26. 5. 2020. 

Uznesením č. 78/2020 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice  Dargovských hrdinov za obdobie 

od 11. 3. 2020 do 11. 6. 2020. 

Uznesením č. 79/2020 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na II. polrok 2020.  

 

 

 



Uznesením č. 80/2020 MiZ MČ Košice – DH 

 

I.   berie na vedomie  

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za 

rok 2019 

2. Správu audítora za rok 2019 

 

II.  schvaľuje 

Záverečný účet mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov za rok 2019  

 

III. Súhlasí s celoročným hospodárením mestskej časti Košice Dargovských  

 hrdinov za rok 2019 bez výhrad. 

 

Uznesením č. 81/2020 MiZ MČ Košice – DH berie na vedomie Individuálnu 

výročnú správu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za rok 2019. 

Uznesením č. 82/2020 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje upustenie od vymáhania 

pohľadávok a následné odpísanie pohľadávok podľa predloženého návrhu. 

Uznesením č. 83/2020 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Etický kódex volených 

predstaviteľov mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

Uznesením č. 84/2020 MiZ MČ Košice – DH schvaľuje Rokovací poriadok 

osobitnej komisie MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov. 

     Uznesením č. 85/2020 MiZ MČ Košice – DH 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:      

 

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. 

 

Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy. 

 

 

 

V Košiciach dňa 2.9.2020 

 

                                                                                  Ing. Mgr. Martin Farkašovský  

                                                                            kontrolór mestskej časti     
 

 


